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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το Κυπριακό είναι ένα ζήτηµα, το οποίο προσεγγίζεται µε δυσκολία για δύο κυρίως 

λόγους·  αφενός επειδή παραµένει ακόµη άλυτο και εποµένως πολιτικά ανοιχτό και 

αφετέρου επειδή επιδέχεται διαφορετικά επίπεδα ανάγνωσης.
1
 Ανατρέχοντας στην 

ταραγµένη δεκαετία του 1950 τα πράγµατα ήταν εξίσου περίπλοκα. Από τη µία η 

βρετανική κυβέρνηση, η οποία επιθυµούσε να κρατήσει την κυριαρχία της αποικίας 

της, από την άλλη ο ελληνοκυπριακός πληθυσµός, ο οποίος ζητούσε διακαώς την 

ένωση µε την Ελλάδα. Στη µέση, η αµήχανη ελληνική κυβέρνηση να προσπαθεί να 

διατηρήσει ουδέτερη στάση από φόβο µήπως δυσαρεστήσει τη σύµµαχο Βρετανία ή 

χειρότερα οδηγηθεί σε ένοπλη σύγκρουση µε την Τουρκία.  

Για τον κυπριακό αγώνα της δεκαετίας του 1950 έχουν γραφτεί πολλά·  

επιστηµονικά και µη εγχειρίδια, ποιητικά ή λογοτεχνικά έργα µε αυτοβιογραφικό 

χαρακτήρα, δοκίµια και ηµερολόγια. Είναι αυτή η γοητεία που ανέκαθεν ασκούσε ο 

κυπριακός αγώνας σε συγγραφείς, διανοούµενους, Έλληνες και ξένους, οι οποίοι 

έβλεπαν στη διεκδίκηση της ένωσης κάτι από το ξεθωριασµένο, αλλά όχι και 

λησµονηµένο αλυτρωτικό όραµα της Μεγάλης Ιδέας. Σε αυτό το µεγαλοϊδεατικό 

πλαίσιο η ΕΟΚΑ περιβλήθηκε µε ηρωικό επίχρισµα, ο όρκος των αγωνιστών 

απέκτησε συµβολική σηµασία και ένας από τους βασικούς πρωτεργάτες του αγώνα, ο 

Μακάριος χαιρετίστηκε ως «σωτήρας».
2
  

Με τον κυπριακό αγώνα ασχολήθηκε και ο έλληνας συγγραφέας Ρόδης 

Ρούφος. Ζώντας στην Κύπρο µε την ιδιότητα του διπλωµάτη την κρίσιµη διετία 

1954-1956 είχε τη δυνατότητα να συµµετάσχει στις διεθνείς συζητήσεις που 

αφορούσαν στο νησί αλλά και να συγχρωτιστεί µε τους κύριους φορείς του 

κυπριακού αγώνα, τον Μακάριο και τον Γεώργιο Γρίβα. Το 1960 καταθέτει την 

εµπειρία και τις θέσεις του για το Κυπριακό στη Χάλκινη Εποχή,
3
 ένα µυθιστόρηµα, 

το οποίο δηµοσιεύεται αρχικά στα αγγλικά (The Age of Bronze) και λίγο αργότερα 

στα ελληνικά σε µετάφραση του ίδιου του συγγραφέα. Στη Χάλκινη Εποχή ο Ρούφος                                                                       

πραγµατεύεται τη ζωή και τη δράση ενός µέλους της ΕΟΚΑ, του Αλέξη Μπαλαφάρα, 

ο οποίος συλλαµβάνεται από τους Βρετανούς και απαγχονίζεται. Το µυθιστόρηµα του 

                                                 
1
 Για τις ιδιοµορφίες του κυπριακού ζητήµατος, βλ. Αλέξης Ηρακλείδης, Το κυπριακό πρόβληµα 1947-

2004: Από την Ένωση στη ∆ιχοτόµηση; Αθήνα (Σιδέρης) 2006, σελ. 25-40. 
2
 Για τον αλυτρωτικό χαρακτήρα του ελληνοκυπριακού εθνικισµού, βλ. ό.π., σελ. 41- 47. 

3
 Ρόδης Ρούφος, Η Χάλκινη Εποχή, Αθήνα (Βιβλιοπωλείο της Εστίας) 2011 (α΄ αγγλική έκδοση: The 

Αge of Βronze, Λονδίνο, 1960). 
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Ρούφου παρουσιάζει ενδιαφέρον για έναν επιπρόσθετο λόγο·  αποτελεί λογοτεχνική 

απάντηση στην ταξιδιωτική νουβέλα του Βρετανού Λώρενς Ντάρελ, Πικρολέµονα.
4
 

Στα Πικρολέµονα ο Ντάρελ αποτυπώνει την εµπειρία του από τη διαµονή του στην 

Κύπρο·  οι επαφές του µε τον ντόπιο πληθυσµό, η διδασκαλία στο Παγκύπριο 

Γυµνάσιο καθώς και η ένταξή του στους κόλπους της βρετανικής διοίκησης 

συνθέτουν το σκηνικό ενός αφηγήµατος µε σαφή πολιτικό προσανατολισµό.  

∆ύο βιβλία για τον κυπριακό αγώνα, δύο διαφορετικές µατιές από έναν 

Έλληνα και έναν Βρετανό που έτυχε να γνωριστούν τη δεκαετία του ’40 στην Αθήνα 

και να ξαναβρεθούν στην Κύπρο το ίδιο περίπου διάστηµα υπηρετώντας 

διαφορετικές πολιτικές·  o Ρούφος δουλεύοντας για την ελληνική κυβέρνηση και ο 

Ντάρελ για την αντίστοιχη βρετανική.  

Με την παρούσα εργασία επιχειρώ να αναδείξω τις σηµαντικότερες, κατά την 

άποψή µου, πτυχές της σκέψης του Ρόδη Ρούφου για τον κυπριακό αγώνα, έτσι όπως 

αποτυπώνονται στη Χάλκινη Εποχή. Πτυχές, οι οποίες διαφωτίζονται ακόµη 

περισσότερο αν συγκριθούν ή συνεξεταστούν µε τα Πικρολέµονα του Λώρενς 

Ντάρελ. Για αυτό και συχνά παρεµβάλλονται συνοπτικά ή εκτεταµένα σε µορφή 

κεφαλαίου οι απόψεις του βρετανού συγγραφέα είτε αντιστικτικά είτε 

συµπληρωµατικά προς τις θέσεις του Ρόδη Ρούφου σε αντίστοιχα ζητήµατα.  

Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος αφορά στο 

λογοτεχνικό και ιστορικό πλαίσιο της Χάλκινης Εποχής. Συγκεκριµένα, στα δύο 

πρώτα κεφάλαια εξετάζω τη σχέση του διπλωµάτη Ρούφου µε την ΕΟΚΑ καθώς και 

τον τρόπο µε τον οποίον ο ίδιος πραγµατεύεται το κυπριακό ζήτηµα σε τρία ακόµη 

έργα του πριν και µετά τη Χάλκινη Εποχή. Τα δύο κεφάλαια µας επιτρέπουν να 

αντιληφθούµε αφενός ότι το ενδιαφέρον του συγγραφέα για την τύχη της Κύπρου 

ξεπερνούσε τα όρια των διπλωµατικών του καθηκόντων και αφετέρου ότι ο ίδιος 

αναζητούσε διαφορετικές µορφές έκφρασης (ποίηση, θέατρο, αφήγηµα) προκειµένου 

να αποτυπώσει την αγωνία του για το Κυπριακό.
5
  

                                                 
4
 Λώρενς Ντάρελ, Πικρολέµονα, µτφρ: Αιµίλιος Χουρµούζιος, Αθήνα (Γρηγόρη) 1959 (α΄ αγγλική 

έκδοση: Bitter Lemons, 1957). Με τα Πικρολέµονα συµπληρώνεται, όπως σηµειώνει ο ίδιος ο Ντάρελ 

στον πρόλογό του, η τριλογία των νησιωτικών βιβλίων που ξεκίνησε το 1945 µε Το Κελί του 

Πρόσπερου και συνεχίστηκε το 1953 µε τις Σκέψεις πάνω σε µία θαλασσινή Αφροδίτη, βιβλία στα 

οποία περιγράφει τις εµπειρίες του από τη διαµονή του στην Κέρκυρα και τη Ρόδο αντίστοιχα. 
5
 Και γιατί όχι, σύµφωνα µε την άποψη της συζύγου του Αριέττας, «να συνεισφέρει στην κατανόηση 

και την επίλυσή του». Ρόδης Ρούφος, Επιλογή: Λογοτεχνικά κείµενα, επιµ. Αριέττα Ρούφου, Αθήνα 

(Κέδρος) 1973, σελ. 10. 
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Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο ανασυγκροτώ τον αντίλογο του Ρούφου στον 

Ντάρελ µέσα από µία συστηµατική ανάγνωση του λογοκριµένου κεφαλαίου της 

Χάλκινης Εποχής «Αγουρίδες» και την πραγµάτευση της λογοτεχνικής µορφής του 

Χάρρυ Μόνταγκιου, ενός χαρακτήρα που λειτουργεί ουσιαστικά ως alter ego του 

βρετανού συγγραφέα.  

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας διερευνώ το πώς ο έλληνας συγγραφέας 

προσλαµβάνει τον κυπριακό αγώνα στη Χάλκινη Εποχή. Συγκεκριµένα εξετάζω την 

έννοια της εθνικής ταυτότητας στο λόγο του Ρούφου και τον τρόπο µε τον οποίον 

παρουσιάζει τις αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις στο νησί. Η πραγµάτευση του 

εθνικού εαυτού συµπληρώνεται από την ανάλυση της εικόνας του «Άλλου» στη 

Χάλκινη Εποχή και συγκεκριµένα του Τουρκοκύπριου και του Βρετανού. Η εργασία 

ολοκληρώνεται µε την πρόδηλη ή λανθάνουσα (αυτό)κριτική που ασκούν οι δύο 

συγγραφείς·  ο Ρούφος απέναντι στις όχι και τόσο άδολες πρακτικές της ΕΟΚΑ και ο 

Ντάρελ απέναντι στην όχι και τόσο άµοιρη ευθυνών πολιτική της βρετανικής 

κυβέρνησης.  

 

Τα δύο τρία τελευταία χρόνια µε πρωτοβουλία της οικογένειας του Ρούφου και 

κυρίως του γιου του Λουκά έχει ξεκινήσει µία προσπάθεια να αποτιµηθεί το έργο του 

έλληνα συγγραφέα και να διαφωτιστούν άγνωστες πτυχές της σκέψης του. Η 

επανέκδοση της Χάλκινης Εποχής το 2011 και ο πρόσφατος αφιερωµατικός τόµος του 

περιοδικού Νέα Εστία (∆εκέµβριος του 2012) µε αφορµή τη συµπλήρωση των 

σαράντα χρόνων από το θάνατο του συγγραφέα συµβάλλουν γόνιµα προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Ελπίζω πως και η δική µου εργασία θα συνεισφέρει έστω και λίγο στην 

προώθηση της συζήτησης γύρω από τη ζωή και το έργο ενός µάλλον αδικηµένου από 

την κριτική συγγραφέα.  

Για την ολοκλήρωση της εργασίας συµβουλεύτηκα τη νέα έκδοση της 

Χάλκινης Εποχής του 2011 µε το λογοκριµένο κεφάλαιο «Αγουρίδες» καθώς και την 

ελληνική έκδοση των Πικρολέµονων µεταφρασµένη το 1959 από τον Αιµίλιο 

Χουρµούζιο. Ιδιαίτερα σηµαντική στην ολοκλήρωση της εργασίας υπήρξε η συµβολή 

της οικογένειας Ρούφου που απλόχερα και πρόθυµα µου επέτρεψε την πρόσβαση στο 

προσωπικό αρχείο του Ρόδη Ρούφου και µε χαρά ξεδιάλυνε απορίες µου σχετικές µε 

τη ζωή και το έργο του έλληνα συγγραφέα. Τους ευχαριστώ θερµά.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Το ιστορικό και λογοτεχνικό πλαίσιο 

 

 

Οι σχέσεις του διπλωµάτη Ρόδη Ρούφου µε την ΕΟΚΑ 

 

Η διπλωµατική θητεία του Ρόδη Ρούφου στην Κύπρο συνέπεσε µε την περίοδο κατά 

την οποία οι Βρετανοί βρέθηκαν αντιµέτωποι µε τη νεοσύστατη ΕΟΚΑ, µία 

οργάνωση που επιχείρησε µε ένοπλο τρόπο να φέρει τη Βρετανία προ τετελεσµένου 

γεγονότος αναγκάζοντάς την να παραχωρήσει την πολυπόθητη ένωση στο νησί.
6
 Οι 

εκρήξεις που σηµειώθηκαν την 1
η
 Απριλίου 1955 σηµατοδότησαν µία περίοδο 

έντονης βίας και φόβου δυσχεραίνοντας τις ήδη αργές και προβληµατικές 

διαπραγµατεύσεις. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην Κύπρο έβρισκαν αντίθετη την 

ελληνική κυβέρνηση, η οποία αφενός ήθελε να αποφύγει τη ρήξη στις σχέσεις της 

Ελλάδας µε την Αγγλία και αφετέρου τις διχαστικές τάσεις στο εσωτερικό της χώρας. 

Και µπορεί να έλειπαν από επίσηµα χείλη οι αφοριστικοί λόγοι εναντίον της Ένωσης, 

ωστόσο, πλήθαιναν οι φωνές που εφιστούσαν την προσοχή του ελληνικού λαού στις 

επωφελείς σχέσεις των δύο χωρών και στην ενδεχόµενη ζηµιά που θα προκαλούσε η 

διατάραξής τους.  

Το 1954 ο Γιώργος Θεοτοκάς θορυβηµένος από την ένταση που είχε 

προκληθεί στην Ελλάδα δηµοσιεύει ένα άρθρο για το κυπριακό ζήτηµα µε το οποίο 

επιδιώκει να υπενθυµίσει στον ελληνικό λαό τα οφέλη της ελληνοβρετανικής 

συµµαχίας και να προειδοποιήσει για τον κίνδυνο εθνικού διχασµού ανάλογου µε 

εκείνον του 1916, ο οποίος κατέληξε στη Μικρασιατική Καταστροφή.
7
 Ο Θεοτοκάς 

µεταξύ άλλων αποδοκιµάζει το «φανατισµό της ελληνικής προπαγάνδας και τις 

«σκηνές δρόµου» ως σύµπτωµα οπισθοδρόµησης του ελληνικού έθνους και 

καταγγέλλει την τάση των ακαδηµαϊκών και των κληρικών να αναµειγνύονται στο 

κυπριακό ζήτηµα.
8
 Με τις µετριοπαθείς θέσεις του Θεοτοκά ταυτιζόταν µία 

                                                 
6
 Για την τεταµένη κατάσταση στην Κύπρο το 1955 βλ. Robert Holland, Η Βρετανία και ο κυπριακός 

αγώνας 1954-1959, µτφρ: Βίλλυ Φωτοπούλου, Αθήνα (Ποταµός) 1998 και συγκεκριµένα το 3
ο
 

κεφάλαιο, σελ. 107- 153. 
7
 Γιώργος Θεοτοκάς, «Έλληνες και Άγγλοι: σκέψεις εξ αφορµής του Κυπριακού», Η Καθηµερινή, 22 

∆εκεµβρίου 1954. Ανατυπώθηκε: Γιώργος Θεοτοκάς, Στοχασµοί και θέσεις: πολιτικά κείµενα 1925-

1966, Τόµος Β΄ 1950-1966, Αθήνα (Βιβλιοπωλείο της Εστίας) 1996, σελ. 673. 
8
 Ό.π., σελ. 676. 
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σηµαντική µερίδα Ελλήνων διανοουµένων και µελών της κυβέρνησης ως επί το 

πλείστον αγγλόφιλων.
9
 

Ο αντίλογος στις θέσεις του Θεοτοκά ήρθε λίγες µέρες αργότερα από τον 

ένθερµο υποστηρικτή των διεκδικήσεων του κυπριακού λαού, Γιώργο Σεφέρη.
10

 Ο 

Σεφέρης µε µία προσωπική επιστολή του προς τον Θεοτοκά αντιπαρέρχεται την 

πολιτική διάσταση του κυπριακού ζητήµατος και προτείνει µία ανθρωποκεντρική 

προσέγγιση, η οποία θα λαµβάνει υπόψη την ελληνική ταυτότητα του κυπριακού 

λαού: 

«Από το καλοκαίρι του ’53 που πήγα στην Κύπρο […] τούτο µε βασανίζει: 

Υπάρχουν σε µια γωνιά της γης 400 χιλιάδες ψυχές από την καλύτερη, την 

πιο ατόφια Ρωµιοσύνη, που προσπαθούν να τις αποκόψουν από τις 

πραγµατικές τους ρίζες και να τις κάνουν λουλούδια θερµοκηπίου. Σ’ αυτή τη 

γωνιά της γης δουλεύει µια µηχανή που κάνει τους Ρωµιούς σπαρτούς-

Κυπρίους- όχι Έλληνες, που κάνει τους ανθρώπους µπαστάρδους, µε την 

εξαγορά και την απαθλίωση των συνειδήσεων, µε τις κολακείες των 

αδυναµιών ή των συµφερόντων (το Κυπριακό ζήτηµα είναι πριν απ’ όλα 

ζήτηµα καλλιέργειας, ζήτηµα «κουλτούρας» µε την πλατύτερη έννοια που 

έχει η λέξη), και ονοµάζει τη φυσιολογική παιδεία αυτών των ανθρώπων 

πολιτική προπαγάνδα».
11

 

Ο Σεφέρης υπεραµύνεται της ελληνικότητας του κυπριακού λαού και 

καταγγέλλει την απόπειρα αλλοίωσής της από τη βρετανική κυβέρνηση. Σε ένα 

τέτοιο αδιαµφισβήτητα ελληνοκεντρικό πλαίσιο η «περιλάλητη», όπως τη 

χαρακτηρίζει στη συνέχεια, ένωση των Κυπρίων µε τους Έλληνες προβάλλει 

επιτακτική και ανεπηρέαστη από τα οποιαδήποτε «monkey tricks» χρησιµοποιούν οι 

                                                 
9
 Ο Καραγάτσης σε επιστολή του προς τον Θεοτοκά µολονότι διαφωνεί µε τη στάση των Βρετανών 

στα ελληνικά πράγµατα υπερασπίζεται τον ήρεµο χειρισµό του κυπριακού ζητήµατος 

αποδοκιµάζοντας παράλληλα τη βία και την παρεµβατική διάθεση των κληρικών και των 

ακαδηµαϊκών: «Στο ζήτηµα της Κύπρου έχουµε όλο το δίκιο µε το µέρος µας. Μέσα στο σηµερινό 

κυρίαρχο κλίµα της δηµοκρατίας και της αυτοδιαθέσεως των λαών, ένας ήρεµος και σοβαρός 

πολιτικός χειρισµός θα µας οδηγούσε –αργά ίσως αλλά ασφαλώς– στην επιτυχία. Προτιµήσαµε το 

πεζοδρόµιο, τον κούφιο ψευδολυρισµό και τις φωνασκίες χυδαίων ρασοφόρων και ηλίθιων 

καθηγητάδων ενός δήθεν Πανεπιστηµίου. Έτσι, γενήκαµε καταγέλαστοι. Σκατά!». Αντλήθηκε από: 

Όλγα Σελλά, «Όταν οι διανοούµενοι έπαιρναν θέση: Θεοτοκάς, Σεφέρης και Καραγάτσης 

ανταλλάσσουν δηµόσια απόψεις µέσω επιστολών για το θέµα της Κύπρου το 1954», Η Καθηµερινή, 11 

Ιανουαρίου 2009.  
10

 Για τη σχέση του Σεφέρη µε την Κύπρο και τη θετική του στάση απέναντι στην Ένωση έχουν 

γραφτεί αρκετές µελέτες. Ενδεικτικά: Γιώργος Γεωργής, Ο Σεφέρης περί των κατά την χώραν Κύπρον 

Σκαιών, Σµίλη (Αθήνα), 1991. Γιώργος Σεφέρης, Κυπριακές επιστολές του Σεφέρη (1954-1962). Από 

την αλληλογραφία του µε τον Γ. Π. Σαββίδη, επιµ. Κατερίνα Κωστίου, Λευκωσία 1991. Μιχάλης 

Πιερής, «Συµβολή στο θέµα της κυπριακής εµπειρίας του Γιώργου Σεφέρη», στο Ο Σεφέρης στην Πύλη 

της Αµµοχώστου, Αθήνα (Μ.Ι.Ε.Τ.) 1987, σελ. 67-102.  
11

 Ο Γιώργος Σεφέρης στον Γιώργο Θεοτοκά, Βηρυτός, 28 ∆εκεµβρίου 1954 βλ. Γιώργος Θεοτοκάς 

και Γιώργος Σεφέρης, Αλληλογραφία (1930-1966), επιµ., Γ. Π. Σαββίδης, Αθήνα (Ερµής) 1975, σελ. 

156-157. 
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Βρετανοί για να αποµακρύνουν τον κυπριακό λαό από τις ελληνικές του ρίζες.
12

 Οι 

θέσεις του Σεφέρη απηχούσαν στην πραγµατικότητα τις θέσεις της πλειοψηφίας των 

Ελλήνων (αλλά και µερικών ξένων) διανοουµένων που ενθάρρυναν την Ένωση και 

αντιδρούσαν έντονα στα ενίοτε σκληρά µέτρα των Βρετανών.
13

  

Ο Ρούφος δεν συµµετέχει σε αυτή τη δηµόσια συζήτηση. Επιλέγει να 

κρατήσει χαµηλούς τόνους και αποφεύγει να τοποθετηθεί ανοιχτά επί του κυπριακού 

θέµατος. Αντίθετα προσπαθεί διακριτικά να µεταστρέψει τις θέσεις του Θεοτοκά 

καλώντας τον να εξετάσει το κυπριακό ζήτηµα εκ του σύνεγγυς: «Νοµίζω ότι πολύ 

καλό θα ήταν ναρχόσαστε για λίγο στην Κύπρο, να µορφώσετε γνώµη επί τόπου. […] 

µια τέτοια εξέταση θα σας έδειχνε ορισµένες πλευρές που δεν λαβαίνονται υπόψει 

αρκετά στην «τοποθέτηση» [του Πιπινέλη] που επαινείτε».
14

  

Η σιωπή του Ρούφου µπορεί να οφείλεται στην κουλτούρα του διπλωµάτη 

που προτιµά τις παρασκηνιακές κινήσεις από τη δηµόσια έκθεση των απόψεών του. 

Αυτό ίσως και να εξηγεί το γεγονός ότι παρά τη λεπτή του θέση ως εκπροσώπου της 

ελληνικής κυβέρνησης στην Κύπρο συνδέεται προσωπικά µε την ΕΟΚΑ. ∆εν είναι 

άλλωστε ο µόνος που πράττει ανάλογα. Την ίδια περίοδο και άλλοι έλληνες πρόξενοι, 

όπως ο Άγγελος Βλάχος και ο Αριστοτέλης Φρυδάς συνεργάζονταν µε την ΕΟΚΑ, 

αντάλλασσαν επιστολές µε τον αρχηγό της και ενηµερώνονταν τακτικά για τις 

επιχειρήσεις εναντίον των Βρετανών.
15

 Από όσο γνωρίζουµε µέχρι την έναρξη του 

αγώνα τον Απρίλη του 1955 ο Ρούφος δεν είχε αναλάβει ενεργή δράση.
16

 Μόνο κατά 

τη διάρκεια της απουσίας του Μακάριου από την Κύπρο λειτούργησε ως µυστικός 

σύνδεσµος µεταξύ Λευκωσίας και Αθήνας αναλαµβάνοντας είτε τη µεταφορά 

γραµµάτων είτε ακόµη και όπλων. Ο Ρούφος συναντήθηκε µε τον Γεώργιο Γρίβα 

κάτω από άκρα µυστικότητα το Πάσχα του 1956, στιγµή που αποτυπώθηκε 

φωτογραφικά και προβλήθηκε αργότερα από τον κυπριακό κυρίως τύπο προς 

                                                 
12

 Ό.π., σελ. 158. 
13

 Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι την ίδια περίοδο ο Γιάννης Ρίτσος γράφει το ποίηµά του 

«Αποχαιρετισµός» αποτίοντας φόρο τιµής στον νεκρό Κύπριο Γρηγόριο Αυξέντιο και ο Αλµπέρ Καµύ 

ως ένδειξη διαµαρτυρίας ένα κείµενο - διακήρυξη µε τίτλο «Προς τη βασίλισσα της Αγγλίας ζητώντας 

χάρη για το Mιχαλάκη Kαραολή». 
14
Επιστολή του Ρούφου προς τον Θεοτοκά στις 10 Φεβρουαρίου 1955. ∆έσποινα Καρανίκα- Χ. Λ. 

Καράογλου (επιµ.), «Από την αλληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά και Ρόδη Ρούφου (1954-1964)», 

Κονδυλοφόρος, τχ. 8, 2009, σελ. 270. 
15

 Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι ο Φρυδάς φύλαγε ευλαβικά και µε άκρα µυστικότητα ως το τέλος της 

ζωής του 157 επιστολές του Γρίβα µε απόρρητα και άγνωστα ως σήµερα στοιχεία σχετικά µε τη δράση 

της ΕΟΚΑ της περιόδου 1957-58. Η φροντίδα του Φρυδά για τα συγκεκριµένα έγγραφα υποδηλώνει 

όχι µόνο την προσωπική πίστη του διπλωµάτη στα ιδεώδη του κυπριακού αγώνα αλλά και την εν γένει 

εµπιστοσύνη που διέκρινε τις σχέσεις ελλήνων διπλωµατών και µελών της οργάνωσης. 
16

 ∆ηµήτρης Μπαχάρας «Ο Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ: τα όρια του µύθου», Νέα Εστία, Αφιέρωµα 

στον Ρόδη Ρούφο, ∆εκέµβριος 2012, τχ. 1856, σελ. 204. 
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επίρρωση της ιδιότητας του Ρούφου ως «σθεναρού υπερασπιστή των εθνικών δικαίων 

του κυπριακού ελληνισµού».
17

 Άκρως βοηθητική στην τεκµηρίωση της έκτασης και 

του χαρακτήρα της σχέσης των δύο ανδρών είναι και η µεταξύ τους αλληλογραφία.
18

 

Οι συνολικά έξι επιστολές από τον Αύγουστο του 1956 ως τον Νοέµβριο του 1958 

φανερώνουν τη στενή σχέση του Ρούφου µε την ΕΟΚΑ και αποκαλύπτουν όχι µόνο 

το σκεπτικισµό του απέναντι στις ακραίες πρακτικές της αλλά και την αγωνία του να 

επανατοποθετηθεί ο Αγώνας στα αρχικά «αγνά» του θεµέλια.  

Το 1962 ο Ρούφος σε µία απόρρητη επιστολή του προς τον πρόξενο της 

Λευκωσίας και φίλο του Τάκη Λαγάκο διατυπώνει την επίσηµη εκδοχή της 

ανάµειξής του στην ΕΟΚΑ:  

«Πριν και µετά από τη συνάντηση αυτή [Πάσχα 1956] είχα συχνή 

αλληλογραφία µε τον Γ.[ρίβα], µέσω απορρήτων channels. Όλη αυτή η 

υπόθεση υπό δική µου προσωπική ευθύνη. Κύριος σκοπός: συµβουλές 

µετριοπάθειας (συνετέλεσα, νοµίζω, στο να σωθούν µερικές ζωές), εξήγηση 

διεθνούς σκοπιάς αγώνα. Ένα µεγάλο διάστηµα τον Ιούνιο 1956, όταν ο Γ. 

κυνηγηµένος είχε χάσει την επαφή µε τον τοµέα Λευκωσίας της ΕΟΚΑ, 

επικοινωνούσα κατ’ ευθείαν µε τον τοµέα, πάντα µε χροιά µετριοπαθούς 

πολιτικού συµβούλου. Πάντως όλη αυτή η επικοινωνία µου µε την ΕΟΚΑ 

άρχισε µετά την εξορία του Μακαρίου και είχε την έννοια υποκατάστασης 

στις δικές του πολιτικές συµβουλές».
19

  

Για τον Ρούφο η εµπλοκή του στον κυπριακό αγώνα καθορίζεται από τη 

διπλωµατική του ταυτότητα. Επιδιώκει να κατευνάσει παρά να συµβάλει στην 

όξυνση µιας ήδη τεταµένης κατάστασης. Αποφεύγοντας τις πατριωτικές εξάρσεις 

επιχείρησε να αποτρέψει τον Γρίβα από ακραίες ενέργειες, οι οποίες όχι µόνο θα 

έβλαπταν το προφίλ της ΕΟΚΑ αλλά και θα διαστρέβλωναν το χαρακτήρα των 

κυπριακών αιτηµάτων στη διεθνή πολιτική σκηνή.  

Το ενδιαφέρον του Ρούφου για την Κύπρο, το λαό της και την υπόθεση της 

ελευθερίας του εκτείνεται πέρα από την ανάµειξή του στην ΕΟΚΑ και παραµένει 

αµείωτο ακόµη και µετά την ανεξαρτητοποίηση του νησιού. Αφότου έφυγε από την 

Κύπρο εξακολούθησε να συµβάλει µε κάθε τρόπο στη διεξαγωγή του αγώνα. Το 

1965 από την Αθήνα ζητά διακριτικά από τον Μακάριο να δεχτεί το χρηµατικό ποσό 

                                                 
17

 «Μνήµη Ρόδη Ρούφου», Αλήθεια, 5 Νοεµβρίου 1992. 
18

 Οι επιστολές δηµοσιεύτηκαν πρόσφατα. ∆ηµήτρης Μπαχάρας, «Ο Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ: τα 

όρια του µύθου», σελ. 208-218. 
19

 Από το προσωπικό αρχείο του Ρόδη Ρούφου. Απόρρητη επιστολή του Ρόδη Ρούφου προς τον Τάκη 

Λαγάκο, 25 Σεπτεµβρίου 1962. Η επιστολή στάλθηκε µε αφορµή την προσέγγιση του Ρούφου από 

έναν βρετανό δηµοσιογράφο, τον Charles Foley (τότε διευθυντή του Times of Cyprus) που αναζητούσε 

στοιχεία για τη συγγραφή ενός βιβλίου γύρω από το Κυπριακό. Το βιβλίο κυκλοφόρησε λίγο 

αργότερα. Charles Foley, Island in Revolt, Λονδίνο (Longmans) 1962. 
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από τα συγγραφικά δικαιώµατα της επαναδηµοσίευσης της Χάλκινης Εποχής (στην 

κυπριακή εφηµερίδα Μάχη) για την ενίσχυση του κυπριακού αγώνα: «Θα είµαι 

ευτυχής εάν δώσετε τας αναγκαίας οδηγίας διά την επίσπευσιν της εισπράξεως των 

περί ων πρόκειται χρηµάτων αποτελούντων ελαχίστην συµβολήν µου εις τον 

συνεχιζόµενον αγώνα διά την ελευθερίαν της Κύπρου, την οποίαν τόσον ηγάπησα και 

διά την οποίαν ηγωνίσθην κατά δύναµιν και ο ίδιος, οσάκις µου εδόθη η προς τούτο 

δυνατότης».
20

  

Ο Ρούφος, όπως θα δούµε και παρακάτω, µπορεί να υπήρξε ένθερµος 

υποστηρικτής της Ένωσης και του κυπριακού αγώνα, ωστόσο απέρριπτε τις βίαιες 

πρακτικές, οι οποίες από ένα σηµείο και έπειτα παρατηρούνταν µε ιδιαίτερη 

συχνότητα τους κόλπους της ΕΟΚΑ. Αντίθετα προέβαλε µία «ροµαντική» αντίληψη 

του αγώνα στο πλαίσιο της οποίας οι επαναστάτες ορµώµενοι από πατριωτικά 

αισθήµατα διεξήγαγαν µία καθόλα έντιµη και αποκαθαρµένη από ακραία µέσα πάλη. 

Μια τέτοια «ροµαντική» εκδοχή του κυπριακού αγώνα καταθέτει και στη Χάλκινη 

Εποχή.  

 

 

 

Το κυπριακό ζήτηµα στο λογοτεχνικό έργο του Ρόδη Ρούφου: 

Πριν και µετά τη Χάλκινη Εποχή 

 

Η Χάλκινη Εποχή δεν αποτελεί τη µοναδική απόπειρα του Ρούφου να αποτυπώσει 

λογοτεχνικά τον κυπριακό αγώνα. Ο έλληνας συγγραφέας δηµοσίευσε τρία ακόµη 

έργα, ένα ποίηµα, ένα αλληγορικό κείµενο και ένα θεατρικό έργο στα οποία 

πραγµατευόταν, όχι πάντα µε πρόδηλο τρόπο, ζητήµατα που αφορούσαν στην Κύπρο 

και στις ενωτικές διεκδικήσεις του λαού της.  

Το 1956 και ενώ ο κυπριακός αγώνας βρίσκεται στο απόγειό του o Ρούφος 

δηµοσιεύει στο περιοδικό Κυπριακά Γράµµατα το ποίηµά του Ίωνες Αιχµάλωτοι στην 

Κύπρο, 498 π.Χ., το οποίο και αφιερώνει στον Λώρενς Ντάρελ.
21

 Οι περισσότεροι 

µελετητές -προφανώς επηρεασµένοι από τη δυσφορία που είχε προκαλέσει στους 

έλληνες διανοούµενους η εµπλοκή του Ντάρελ στη βρετανική κυβέρνηση- θεώρησαν 

την αφιέρωση του Ρούφου έµµεση κριτική στις αντικυπριακές επιλογές του βρετανού 

                                                 
20

 Από το προσωπικό αρχείο του Ρόδη Ρούφου. Επιστολή του Ρόδη Ρούφου προς τον Αρχιεπίσκοπο 

Μακάριο, 13 Ιουλίου 1965. 
21

 Ρόδης Ρούφος, «Ίωνες αιχµάλωτοι στην Κύπρο, 498 π.Χ», Ρόδης Ρούφος, Λογοτεχνικά κείµενα, σελ. 

13-15. 
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συγγραφέα παρά ένδειξη φιλίας.
22

 Παρόλα αυτά µία θερµή ευχαριστήρια επιστολή 

του Ντάρελ διαψεύδει την παραπάνω άποψη αποδεικνύοντας ότι η µεταξύ τους φιλία  

παρέµενε δυνατή ακόµη και την περίοδο που «όλα τα άθλια προβλήµατα», όπως 

γράφει ο βρετανός συγγραφέας, «τους κατέτρυχαν».
23

  

Οι Ίωνες είναι ένα αµιγώς πατριωτικό ποίηµα, το οποίο παραπέµπει στην  

ποίηση του Καβάφη. Το κεντρικό θέµα του είναι το χρονικό µιας εκστρατευτικής 

ιωνικής αποστολής στην Κύπρο µε σκοπό την ενίσχυση της στον πόλεµο κατά των 

Περσών. Παρόλο που οι Ίωνες είναι λιγοστοί σε σχέση µε τους Πέρσες πολεµούν µε 

τόλµη και ανδρεία. Ο Ρούφος προσδίδει στη βοήθεια των Ιώνων συµβολική διάσταση 

υπογραµµίζοντας τη σηµασία της «αδελφοσύνης» τους µε τους Κύπριους («βοήθεια 

λιγοστή συµβολική σηµάδι αδελφοσύνης των Ελλήνων»). Παρά τη γενναία 

συνεργασία Ιώνων και Κυπρίων η µάχη χάνεται, η Κύπρος υποδουλώνεται στον 

«Μεγάλο Βασιλιά» και οι Ίωνες αιχµαλωτίζονται. Η στιγµή της αιχµαλωσίας 

προσφέρεται για στοχασµό και περισυλλογή. Αποτιµώντας το τολµηρό τους 

εγχείρηµα οι Ίωνες τονίζουν µε ένταση την ελληνική τους ταυτότητα: «Έλληνες 

είµασταν, συχνά δε λογαριάζουµε συµφέροντα και απώλειες ελληνισµού».[…] 

Έλληνες είµασταν, εδώ αρχινά η δική µας γη […] «Έλληνες είµαστ’, από τη γενιά 

που νίκησε τους ίσκιους και δάµασε το χρόνο µε το φως».  

Στους Ίωνες ο ελληνισµός παρουσιάζεται ως πηγή δύναµης, ως µία 

διαχρονική αξία που ξεκινά από το µακρινό παρελθόν και εκτείνεται στο απώτερο 

µέλλον, ως ένας φάρος πολιτισµού που «[δαµάζει] το χρόνο µε το φως του». Στο 

ποίηµα ο Ρούφος υποστηρίζει έµµεσα το ιδεολογικό σχήµα της αδιάλειπτης συνέχειας 

του ελληνισµού και εµφανώς τη διαχρονική πολιτισµική του υπεροχή. Σε ένα τέτοιο 

ελληνοκεντρικό πλαίσιο το αίτηµα της «εθνικής ενότητας» στο χώρο και στο χρόνο 

νοµιµοποιείται·  η Κύπρος συνδέεται µε την Ελλάδα, γίνεται «γη µας» και αναζητά τις 

ρίζες της στην οµορφιά, το φως και την αρµονία του αρχαιοελληνικού παρελθόντος: 

«Άδωνις Αδώνις – για µας, έφηβος σύντροφος που πλάθει το φωτεινό του σώµα στο 

γυµνάσιο». Για τον Ρούφο, όπως προηγουµένως και για τον Σεφέρη, η ένωση της 

                                                 
22

 David Roessell, «Rodis Roufos on Bitter Lemons: a suppressed section of The Age of Bronze», Deus 

Loci: the Lawrence Durrell Journal, New Series 3, 1994, σελ. 132. 
23

 Η µετάφραση δική µου. Από το ιδιωτικό αρχείο του Ρόδη Ρούφου. «Αγαπητέ Ρούφο, σ’ ευχαριστώ 

πάρα πολύ. Είναι θαυµάσια φιλοφρόνηση να µου κάνεις τέτοια αφιέρωση στους Ίωνες, ιδιαίτερα τη 

στιγµή που όλα αυτά τα άθλια προβλήµατα µας κατατρύχουν. Το εκτιµώ πάρα πολύ». Επιστολικό 

δελτάριο του Λώρενς Ντάρελ προς τον Ρόδη Ρούφο, 1957. Όπως θα φανεί και παρακάτω, καθ’ όλη τη 

διάρκεια του κυπριακού ζητήµατος η συµπεριφορά του Ρούφου απέναντι στον Ντάρελ δεν άλλαξε, 

όπως συνέβη µε τον Σεφέρη. Οι δύο άνδρες φαίνεται ότι διαχώριζαν τις πολιτικές διαφωνίες από την 

προσωπική τους σχέση, την οποία διέκρινε εξ αρχής ο σεβασµός και η αλληλοεκτίµηση.  
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Κύπρου µε την Ελλάδα αποτελούσε µία φυσική διαδικασία, η οποία έπρεπε να 

ολοκληρωθεί  παρά τα εµπόδια ή τις πρόσκαιρες ήττες µε απώτερο σκοπό την 

τελείωση του ελληνισµού.  

Ο Ρούφος ανησυχούσε µήπως το ποίηµά του θεωρηθεί «στρατευµένο». Σε 

παρατήρηση του φίλου του Φραγκόπουλου ότι οι Ίωνες θυµίζουν τη συλλογή του 

αριστερού ποιητή ∆ηµήτρη ∆ούκαρη, Κρυπτεία απαντά ενοχληµένος: «By the way, 

δεν ντρέπεσαι να παροµοιάζεις τους ‘Ίωνές’ µου µε τα δικά του [∆ούκαρη] σαφή 

πολιτικά ποιήµατα, τα κακόγουστα κουκουεδιλίκια της ‘Κρυπτείας’; κτλ; Εγώ 

τουλάχιστον περιορίστηκα σε ένα αρχαίο επεισόδιο, χωρίς καµιά νύξη 

‘συγχρονισµού’. Αν βγαίνει κάποιο επίκαιρο νόηµα, είναι αβίαστα, λόγω αναλογίας 

εποχών και γεγονότων».
24

  

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1930 ο όρος «στρατευµένη τέχνη» είχε 

συναρτηθεί µε το χώρο της αριστεράς όταν η µαρξιστική διανόηση υιοθέτησε το 

δόγµα του σοσιαλιστικού ρεαλισµού και ο καλλιτέχνης τάχθηκε στην υπηρεσία της 

κοινωνίας.
25

 Για την αντίπαλη δεξιά παράταξη -εποµένως και για τον Ρούφο- η 

απόλυτη ευθυγράµµιση της λογοτεχνίας µε πολιτικά και κοινωνικά προτάγµατα 

σήµαινε αφενός τη σύνδεση του καλλιτέχνη µε την αριστερή ιδεολογία και αφετέρου 

τη δηµιουργία έργων που στερούνταν καλλιτεχνικής αξίας. Ο Φραγκόπουλος, επίσης 

πολέµιος της «στρατευµένης τέχνης» και των «επίκαιρων» ποιηµάτων, δεν µπορεί 

παρά να εντοπίσει τη συγχρονική διάσταση των Ιώνων: «Η προβολή µιας 

κατάστασης είναι τόσο διαφανής κάτω από το ισχνό ιστορικό της επικάλυµµα που αν 

ο λόγος που διάλεξες το θέµα είναι η αποφυγή της επικαιρότητας, νοµίζω πως 

απέτυχες πολύ».
26

 Παρόλα αυτά επιδοκιµάζει την καλλιτεχνική αξία του ποιήµατος 

και τον τρόπο µε τον οποίον ο Ρούφος αναδεικνύει τα ελληνικά ιδεώδη.
27

 

Το 1957 ο Ρούφος επιλέγει να µιλήσει για το κυπριακό ζήτηµα µε έναν ακόµη 

πιο έµµεσο τρόπο µέσω ενός καινούργιου για τον ίδιο είδους γραφής, το θέατρο.
28

 Το 

έργο φέρει τον εσχατολογικό τίτλο Η Μέρα της Κρίσης και διαδραµατίζεται ξανά σε 

µια άλλη εποχή·  αυτή τη φορά σε ένα µακρινό, καφκικό µέλλον και όχι στο 

                                                 
24

 Χαρ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. ∆. Φραγκόπουλου», Νέα Εστία, 

Αφιέρωµα στον Ρόδη Ρούφο, ∆εκέµβριος 2012, τχ. 1856, σελ. 104. 
25

 Για τον επιρροή του σοσιαλιστικού ρεαλισµού στους έλληνες συγγραφείς βλ. Χριστίνα Ντουνιά,   

Λογοτεχνία και Πολιτική: τα περιοδικά της αριστεράς στο Μεσοπόλεµο, Αθήνα (Καστανιώτη) 1996 και 

ιδιαίτερα το τρίτο µέρος του βιβλίου «Στη γραµµή του σοσιαλιστικού ρεαλισµού», σελ. 311-412. 
26

 Χαρ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. ∆. Φραγκόπουλου», σελ. 97. 
27

 Ό.π., σελ. 95. 
28

 Ρόδης Ρούφος, Η Μέρα της Κρίσης: σκηνικός µύθος, Αθήνα, 1957. Το έργο ανέβηκε στο Ραδιόφωνο 

το 1959 σε σκηνοθεσία της Εύης Μελά.  



 - 13 - 

αρχαιοελληνικό παρελθόν. Ήρωας του έργου είναι ένας νεαρός επαναστάτης που 

κατηγορείται για τροµοκρατική δράση. Ο Ρούφος παρουσιάζει τον ήρωά του να 

αµφιταλαντεύεται ανάµεσα στους δύο πόλους της επανάστασης, το θετικό που 

σχετίζεται µε τα υψηλά ιδανικά και τον αρνητικό που εµπεριέχει τη βία και το 

θάνατο: «Όµως αυτό το φως της πίστης που οµόρφαινεν ως τώρα την προσπάθεια, 

µίκρυνε ξαφνικά, χωρίς να ξέρω το γιατί. Ίσως να’ ταν η µορφή που πήρε ο 

αγώνας».
29

 Τη συνείδησή του βαραίνει η σκέψη της θυσίας όλων ανεξαρτήτως των 

ανθρώπων, φίλων και εχθρών: «Νόµιζα πως είχα ταχτοποιήσει αυτό το θέµα από τα 

πριν µε τη συνείδησή µου – πίστευα πως η θυσία µερικών ανθρώπων για τη λευτεριά 

των άλλων ήταν αναγκαία. Ωστόσο, στην εφαρµογή… ∆εν φαντάστηκα πως θα’ ταν 

τόσο οδυνηρό».
30

 Ο Επαναστάτης συναντιέται µε διάφορα πρόσωπα·  την αγαπηµένη 

του Εύα που µάταια προσπαθεί να τον βάλει σε «πειρασµό» προτάσσοντάς του τον 

έρωτα, έναν έφηβο αφοσιωµένο οπαδό του που είναι πρόθυµος να τον ακολουθήσει 

και στον θάνατο και τον Μεγάλο ∆ικαστή, έναν πρώην Ιεροεξεταστή που είχε τύχει 

να συναντήσει και στο παρελθόν. Αυτός ο τελευταίος ιδιαίτερα θα ασκήσει µεγάλη 

επιρροή στον Επαναστάτη θέτοντας του το θεµελιώδες δίληµµα: «Αξίζει κανείς να 

θυσιάσει την ευτυχία των ανθρώπων για χάρη της ελευθερίας;» Το τέλος είναι 

δραµατικό. Ο Επαναστάτης στοχάζεται πάνω στις δύο αξίες και τελικά «µόνος χωρίς 

αγάπη, πίστη και αγώνα µε µόνο όπλο την αλήθεια» αυτοκτονεί.  

Η Μέρα της Κρίσης έχει έντονο φιλοσοφικό στοχασµό. Τόσο ο χριστιανικός 

τίτλος που δηµιουργεί στον αναγνώστη-θεατή την προσδοκία της κάθαρσης όσο και 

οι αµφίσηµοι χαρακτήρες µε το χριστιανικό επίχρισµα (ο Επαναστάτης -Μεσσίας, η 

Εύα -Πειρασµός) κατατάσσουν το έργο στη σφαίρα της φιλοσοφικής – θεολογικής 

συζήτησης. Ο Ρούφος καταπιάνεται µε ουσιώδη ζητήµατα και δείχνει να ταλανίζεται 

µεταξύ καλού και κακού, δίκαιου και άδικου, Επανάστασης και Τάξης. Αυτό που 

πραγµατικά µένει στο τέλος του έργου είναι ένα θολό τοπίο και ένας ήρωας που µη 

µπορώντας να βρει µία λύση αυτοκτονεί.
31

 

Στη Μέρα της Κρίσης ο Ρούφος δεν πριµοδοτεί ούτε τις αντιλήψεις του 

Επαναστάτη αλλά ούτε και εκείνες του ∆ικαστή. Αντίθετα επιχειρεί να κρατήσει τις 

αποστάσεις από τους συνειδησιακά ταλαιπωρηµένους ήρωές του. Το να παραµείνει 

µακριά από ιδεολογικές συγκρούσεις συνιστά επιθυµία του ίδιου την οποία εκφράζει 

                                                 
29

 Ρόδης Ρούφος, Η Μέρα της Κρίσης: σκηνικός µύθος, σελ. 77-78. 
30

 Ό.π., σελ. 78. 
31

 Για µία σύντοµη αλλά εµπεριστατωµένη κριτική του θεατρικού έργου, Η Μέρα της Κρίσης, βλ. Θ. ∆. 

Φραγκόπουλος «Ρόδης Ρούφος, Β΄ (1924-1972)», Ευθύνη, τχ. 123, Μάρτιος 1982, σελ. 117. 
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µεταξύ άλλων στον πρόλογο του έργου του: «Όλους τους αγαπάω και τους πονάω, 

κανένα δεν καταδικάζω –κι ελπίζω να κατόρθωσα να το δείξω. Είναι βέβαια πολύ πιο 

εύκολα τα πράγµατα όταν από τη µια µεριά βρίσκεται όλο το καλό κι από την άλλη 

όλο το κακό […] Άλλα τέτοιες δυϊστικές αφέλειες ανήκουν στο στρατευόµενο 

µελόδραµα και µου είναι ξένες. Αντίθετα, την αληθινή τραγικότητα της µοίρας και 

της ιστορίας τη γεύοµαι όταν όλοι µε κάποιο τρόπο έχουν δίκιο-θύτες και θύµατα, 

Αντιγόνες και Κρέοντες, «εµείς» και οι «άλλοι».
32

 Ο Ρούφος επίσηµα αυτή τη φορά 

εκφράζει τη δυσφορία του για τη «στρατευµένη τέχνη» και επιχειρεί να αποτρέψει 

την ενδεχόµενη ταύτιση του έργου του µε συγκεκριµένα πράγµατα και καταστάσεις. 

Για το λόγο αυτό στη Μέρα της Κρίσης η επανάσταση και ο επαναστάτης δεν έχουν 

ούτε όνοµα ούτε και τόπο δράσης. Αναφέρονται γενικά και αόριστα έτσι ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν συσχετισµοί µε επίκαιρα γεγονότα. Παρά τις επισηµάνσεις του 

Ρούφου το κείµενο παραπέµπει φανερά στον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ. Θα µπορούσε 

µάλιστα να θεωρηθεί µία προδροµική µορφή της Χάλκινης Εποχής. Σε διαφορετικά 

συµφραζόµενα ο Μεγάλος ∆ικαστής θα µπορούσε να ταυτιστεί µε τον βρετανό 

κυβερνήτη της Κύπρου και ο αµφίθυµος επαναστάτης µε εκείνον της Χάλκινης 

Εποχής, Αλέξη Μπαλαφάρα. Τόσο ο Επαναστάτης όσο και ο Αλέξης δίνονται µε 

πάθος στα ιδανικά τους, αµφιβάλλουν για τα µέσα που χρησιµοποιούν, 

συνδιαλέγονται µε τον «αντίπαλο» για ανάλογες αξίες και τελικά οδηγούνται στο 

θάνατο.  

Πριν εξετάσουµε τη Χάλκινη Εποχή, το µόνο έργο στο οποίο ο Ρούφος µιλά 

ανοιχτά για το κυπριακό ζήτηµα, είναι χρήσιµο να αναφερθούµε και σε ένα ακόµη 

διήγηµα του έλληνα συγγραφέα, το οποίο συµπληρώνει την τετράδα των λεγόµενων 

κυπριακών έργων του. Πρόκειται για ένα σκωπτικό κείµενο αλληγορικού χαρακτήρα 

µε τίτλο Το Τυχαίο Γεγονός, το οποίο δηµοσιεύτηκε το 1963 όταν πλέον η Κύπρος 

είχε ανακηρυχθεί ανεξάρτητο κράτος.
33

 Εδώ ο Ρούφος προσεγγίζει µε χιουµοριστική 

διάθεση τις ιστορικές συγκυρίες διακωµωδώντας κυρίως τις βρετανικές 

αποικιοκρατικές αντιλήψεις. Στο Τυχαίο Γεγονός η Ιρλανδία διεκδικεί την ένωση της 

µε ένα «κακοδιοικούµενο» βασίλειο, τη Βρετανία και η Ελλάδα σε ρόλο 

αποικιοκράτη επιχειρεί να καταστείλει την επαναστατική δραστηριότητα των 

Ιρλανδών. Ο έλληνας αποικιακός κυβερνήτης υπεραµύνεται του «παράλογου» 

χαρακτήρα της ένωσης δύο ολότελα διαφορετικών, όπως ισχυρίζεται, κρατών και 

                                                 
32

 Ρόδης Ρούφος, Η Μέρα της Κρίσης: σκηνικός µύθος, σελ. 10. 
33

 Ρόδης Ρούφος, «Το Τυχαίο Γεγονός», Ρόδης Ρούφος, Επιλογή: Λογοτεχνικά κείµενα, σελ. 17-28. 
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καταδεικνύει ως υπαίτιο των ενωτικών διεκδικήσεων τον «δραστήριο και φιλόδοξο» 

επικεφαλής της ιρλανδικής εκκλησίας. Ένα λεκτικό παιχνίδι εικασιών, το οποίο 

επινοεί ένας έλληνας δηµοσιογράφος γίνεται η αφορµή για να αντιστραφούν οι ρόλοι 

κυρίαρχου και κυριαρχούµενου. Έτσι η πάλαι ποτέ παντοδύναµη «µεσογειακή 

αυτοκρατορία» βρίσκεται υπό την κυριαρχία µιας «άµορφης» µάζας βόρειων 

«βαρβάρων» και ο ελληνισµός, πρότυπο εκλέπτυνσης και αρµονίας κινδυνεύει να µην 

διαχυθεί ποτέ. Η «τερατώδης αντιστροφή» ρόλων προκαλεί ευθυµία στους 

πρωταγωνιστές και τελικά απορρίπτεται ως «αφήγηµα επιστηµονικής φαντασίας».
34

  

Στο Τυχαίο Γεγονός ο Ρούφος χρησιµοποιεί ως όχηµα το φανταστικό για να 

διακωµωδήσει τα αγγλικά αποικιοκρατικά επιχειρήµατα της εποχής. Μέσα από µια 

καρναβαλική θεώρηση του κόσµου οι ρόλοι αντιστρέφονται και αυτονόητες 

βεβαιότητες υπονοµεύονται. Θέσεις των Βρετανών όπως ότι η Κύπρος δεν έχει 

κανένα όφελος από την ένωση ή ότι ο «ράθυµος» κυπριακός λαός υποκινείται από 

τον Μακάριο βρίσκουν θέση στο κείµενο µε αλληγορικό µεν αλλά παρόλα αυτά 

προφανή στον αναγνώστη τρόπο. Ο Ρούφος αποδοκιµάζει την αποικιοκρατική 

υπεροπτική µατιά των Βρετανών και ταυτόχρονα επικρίνει την αδυναµία τους να 

αντιληφθούν τη λογική βάση του αιτήµατος του κυπριακού λαού για ένωση µε την 

Ελλάδα. Επιπλέον, η µατιά του Κυβερνήτη στο Τυχαίο Γεγονός θυµίζει κάποιες από 

τις θέσεις του Ντάρελ στα Πικρολέµονά του. Τρία χρόνια µετά τη Χάλκινη Εποχή ο 

Ρούφος επανεξετάζει το κυπριακό ζήτηµα µέσα από µία άλλη οπτική γωνία και µέσα 

από τις τεχνικές που του επιτρέπει ένα διαφορετικό λογοτεχνικό είδος, η σάτιρα. Η 

χρονική απόσταση αλλά και η προσωπική του απεµπλοκή από τον κυπριακό αγώνα 

τον βοηθούν να δει τη φαιδρή πλευρά ακόµη και των πιο σοβαρών ζητηµάτων, όπως 

είναι το Κυπριακό. 

                                                 
34

 Ρόδης Ρούφος, «Το Τυχαίο Γεγονός», σελ. 26. 
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The Age of Bronze: 

Οι δυσκολίες της αγγλικής έκδοσης και οι λογοκριµένες «Αγουρίδες»
35

 

 

Αναφέραµε ήδη στον πρόλογο ότι η Χάλκινη Εποχή πρωτογράφτηκε στα αγγλικά. Ο 

Ρούφος επέλεξε να απευθυνθεί αρχικά στο αγγλικό και έπειτα στο ελληνικό κοινό 

επειδή θεωρούσε πως µονάχα µιλώντας τη γλώσσα της αποικιοκρατικής µητρόπολης 

µπορούσε να διεθνοποιήσει το κυπριακό ζήτηµα. Να διευρύνει δηλαδή τη δηµόσια 

συζήτηση πέρα από την Ελλάδα και την Κύπρο όπου ούτως ή άλλως η υπεράσπιση 

του αγώνα των Κυπρίων ήταν δεδοµένη. Το παραπάνω εγχείρηµα του Ρούφου 

προσέκρουε σε µείζονα εµπόδια. Καταρχήν επειδή η Χάλκινη Εποχή γράφτηκε ως 

απάντηση στα Πικρολέµονα, ένα βιβλίο, το οποίο ήδη είχε βραβευτεί και γίνει δεκτό 

µε ενθουσιασµό από κριτικούς και αναγνώστες.
36

 Την ίδια περίοδο ο Ντάρελ 

απολάµβανε την επιτυχία του ως συγγραφέας που είχε «δει ό,τι είχαν αποτύχει να 

δουν οι πολιτικοί»
37

 και εξαργύρωνε τη φήµη του ειδήµονος επί του Κυπριακού 

εκφέροντας δηµόσια την άποψή του επ’ αυτού.
38

  

Από την άλλη πλευρά ο Ρούφος ήταν ένας συγγραφέας άγνωστος στην 

Αγγλία. Ξεκίνησε να γράφει τη Χάλκινη Εποχή στο Λονδίνο µάλλον κατά τις αρχές 

του 1958 και την ολοκλήρωσε στα τέλη του ίδιους έτους. Στις 23 ∆εκεµβρίου 1958 

αναφέρει ανακουφισµένος στον Φραγκόπουλο: «Σήµερα έφυγε και πάει [για 

αναζήτηση εκδότη] και η ανακούφισή µου δεν λέγεται. Το τί θα γίνει παραπέρα 

άλλος λογαριασµός. Από το Γενάρη αρχίζω να το γράφω ελληνικά».
39

 Ο συγγραφέας 

λοιπόν είχε κατά νου να µεταφράσει το βιβλίο του στα ελληνικά ανεξάρτητα από την 

τύχη του στην αγγλική πρωτεύουσα. Με µία αγγλική και µία ταυτόχρονη ελληνική 

έκδοση µπορούσε να διατηρήσει τη συζήτηση για το Κυπριακό ζωντανή προτού 

κοπάσει ο θόρυβος γύρω από το βιβλίο του Ντάρελ και προτού το ζήτηµα κλείσει µε 

δυσµενείς όρους για την Κύπρο.  

                                                 
35

 Στο εξής όπου αναφέροµαι στο κεφάλαιο του Ρούφου χρησιµοποιώ εισαγωγικά και όπου στο 

οµώνυµο βιβλίο του Ντάρελ πλάγια γράµµατα. 
36

 Gordon Bowker, Through the dark Labyrinth: a biography of Lawrence Durrell, Νέα Υόρκη (St. 

Martin’s Press) 1997, σελ. 244-245. Σύµφωνα µε πληροφορίες του αγγλικού εκδοτικού οίκου τα 

Πικρολέµονα πούλησαν είκοσι χιλιάδες αντίτυπα στους τρεις πρώτους µήνες της κυκλοφορίας τους. 

Την ίδια χρονιά επιλέχτηκαν από την Book Society και βραβεύτηκαν µε το Duff Cooper Memorial 

Prize. 
37

 Ό.π., σελ. 232. 
38

 Ο Ντάρελ ήρθε σε επαφή µε το βρετανικό κανάλι BBC για να συµµετάσχει σε µία εκποµπή µε θέµα 

την «Πολιτική και την Τροµοκρατία στην Κύπρο» (Politics and Terrorism in Cyprus). Η εκποµπή 

τελικά δεν προβλήθηκε έπειτα από παρέµβαση του Foreign Office που θεώρησε ότι το ζήτηµα ήταν 

ιδιαίτερα ευαίσθητο για να αποτελέσει θέµα συζήτησης στην τηλεόραση. Ό.π., σελ. 245. 
39

 Από το ιδιωτικό αρχείο του Ρόδη Ρούφου. Ο Ρόδης Ρούφος προς τον Θ. ∆. Φραγκόπουλο, 23 

∆εκεµβρίου 1958. 
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Ο Ρούφος περίµενε τουλάχιστον ενάµιση χρόνο ωσότου δει τη Χάλκινη Εποχή 

να δηµοσιεύεται στα αγγλικά. Στις 31 Αυγούστου 1959 φανερά απογοητευµένος 

αλλά και µε διάθεση χιούµορ γράφει στον Φραγκόπουλο για τους «δόλιους εκδότες» 

που υπεκφεύγουν να δηµοσιεύσουν το βιβλίο του αλλά και για την επιθυµία του να 

απαλλαγεί από την «αφάνταστα βαρετή» διαδικασία της µετάφρασης του έργου στα 

ελληνικά.
40

  

Το Σεπτέµβριο του 1960 ο οίκος Heinemann ενδιαφέρεται να εκδώσει το 

βιβλίο, ωστόσο, ζητά από το συγγραφέα να αφαιρέσει το πρώτο κεφάλαιο του µε τον 

τίτλο «Sour Grapes», δηλαδή «Αγουρίδες».
41

 Στο επίµαχο κεφάλαιο, όπως θα δούµε 

στη συνέχεια, ο Ρούφος σκιαγραφούσε το προφίλ ενός έξυπνου και ταλαντούχου 

ποιητή και συγγραφέα, του Μωρίς Φέρελ και ασκούσε δριµεία κριτική σε ένα έργο 

του γύρω από το κυπριακό ζήτηµα, τις Αγουρίδες. Είναι προφανές ότι ο συγγραφέας 

στον οποίον αναφερόταν ο Ρούφος δεν ήταν άλλος από τον Λώρενς Ντάρελ και το 

έργο, το οποίο αποδοκίµαζε τα Πικρολέµονα. Οι βρετανοί εκδότες έκριναν ότι οι 

ειρωνικές αναφορές στον Ντάρελ και στο έργο του θα µπορούσαν να θεωρηθούν 

συκοφαντική δυσφήµιση και να εµπλέξουν τον Ρούφο σε δικαστικές περιπέτειες. Ο 

βρετανός κριτικός Ντέιβιντ Ρέσελ, ο οποίος  δηµοσίευσε αρκετά χρόνια αργότερα τις 

«Αγουρίδες» έκανε λόγο για αδικαιολόγητη αυστηρότητα των εκδοτών δεδοµένου ότι 

το κείµενο δεν είχε προσβλητικό χαρακτήρα.
42

 Ο Ρούφος δέχτηκε να απαλείψει τις 

επίµαχες σελίδες και να αντικαταστήσει στο υπόλοιπο κείµενο το όνοµα Μωρίς 

Φέρρελ, που έµοιαζε φωνητικά µε του Ντάρελ, µε το αντίστοιχο Χάρυ Μόνταγκιου.
43

  

∆εν γνωρίζουµε αν η αρχική απροθυµία και η µεταγενέστερη αυστηρότητα 

των εκδοτών οφειλόταν αποκλειστικά στο γεγονός ότι ο Ρούφος επέκρινε τις 

συγκεκριµένες θέσεις του Ντάρελ ή γενικότερα στο ότι ο ίδιος πραγµατευόταν ένα εν 

εξελίξει πολιτικό ζήτηµα από µία µη βρετανική σκοπιά. Πάντως ανάλογη απροθυµία 

επέδειξε και ο αγγλικός τύπος. Το Φεβρουάριο του 1961 η σύζυγος του Πάτρικ Λι 

Φέρµορ, Τζοάν σε επιστολή της προς τον Ρούφο αφήνει υπονοούµενα για την 

                                                 
40

 «∆ε βλέπω την ώρα να απαλλαγώ και να επιδοθώ avec volupté στο ιστορικό µου µυθιστόρηµα, 

χωµένος στο British Museum για αναζήτηση υλικού», γράφει ο Ρούφος υπονοώντας, προφανώς, το 

επόµενο µυθιστόρηµά του, Οι Γραικύλοι µε θέµα αντληµένο από την έρευνά του για τη διδακτορική 

του διατριβή, το οποίο δηµοσιεύτηκε το 1967. Από το ιδιωτικό αρχείο του Ρόδη Ρούφου. Ο Ρόδης 

Ρούφος προς τον Θ. ∆. Φραγκόπουλο, 31 Αυγούστου 1959. 
41

 Ο τίτλος παρέπεµπε στην κριτική του Κύπριου Σωκράτη Ευαγγελίδη για τα Πικρολέµονα. Σωκράτης 

Ευαγγελίδης «Bitter lemons? I say sour grapes!», Times of Cyprus, 13 Σεπτεµβρίου 1957. 
42

 David Roessell, «Rodis Roufos on Bitter Lemons: a suppressed section of The Age of Bronze», σελ. 

130. 
43
Το όνοµα αντικαταστάθηκε παντού εκτός από τις σελίδες 50 και 52 γεγονός που δηµιουργούσε 

ερωτηµατικά στον ανυποψίαστο για την εκδοτική περιπέτεια του κειµένου αναγνώστη. 
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εσκεµµένη «αµέλεια» των Sunday Times του Λονδίνου να απαντήσουν σε επιστολή 

του σύζυγο της, αναφορικά µε την πρότασή του να παρουσιάσει τη Χάλκινη Εποχή 

από τις σελίδες της εφηµερίδας.
44

 

Έξι µήνες µετά την αγγλική έκδοσή του το βιβλίο δηµοσιεύτηκε και στα 

ελληνικά από το Βιβλιοπωλείο της Εστίας. Κατά έναν περίεργο λόγο οι «Αγουρίδες» 

εξαιρέθηκαν και από την ελληνική έκδοση, µολονότι η ενσωµάτωσή τους θα 

χρησίµευε ως µία εισαγωγική περίληψη των νταρελικών απόψεων, πρόσφορη για 

συγκρίσεις µε τις κυρίως θέσεις του Ρούφου γύρω από τον κυπριακό αγώνα. Ίσως ο 

ίδιος ο Ρούφος να θέλησε να παραλείψει το κεφάλαιο θεωρώντας ότι ήταν αρκετά 

επιθετικό, ίσως και άδικο, για έναν συγγραφέα και άνθρωπο, τον οποίον θαύµαζε και 

εκτιµούσε. Οι ξεχασµένες «Αγουρίδες» δηµοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στα αγγλικά 

το 1994 από τον Ντέιβιντ Ρέσελ σε µία προσπάθεια να ανοίξει ο διάλογος µεταξύ των 

δύο κειµένων, γεγονός που δεν είχε γίνει ως τότε από τους µελετητές του Ντάρελ.
45

 

Το 1999 ο ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος δηµοσίευσε το κείµενο και στα ελληνικά 

διευρύνοντας έτσι τη συζήτηση γύρω από τη συνοµιλία των δύο κείµενων. 
46

 

 

 

Οι «Αγουρίδες» και ο σκαιός Μωρίς Φέρρελ 

 

Στα Πικρολέµονα παρακολουθούµε τη ζωή του Λώρενς Ντάρελ ως συγγραφέα και 

υπαλλήλου της βρετανικής κυβέρνησης στην Κύπρο. Το µυθιστόρηµα καλύπτει όλο 

το διάστηµα της παραµονής του συγγραφέα στο νησί από τη στιγµή της άφιξής του 

ως τη µέρα που αναχώρησε «αηδιασµένος» από την κατάσταση, όπως 

εκµυστηρεύτηκε στον αρχιτέκτονα φίλο του Ώστεν Χάρισον.
47

 Ο Ντάρελ 

προσεγγίζοντας καθηµερινούς χαρακτήρες του νησιού όπως τον τούρκο µεσίτη, τον 

ταβερνιάρη ή τον δάσκαλο αλλά και βρετανούς διανοούµενους, οι οποίοι εκείνη την 

                                                 
44

 Από το ιδιωτικό αρχείο του Ρόδη Ρούφου. Η Joan Leigh Fermor προς τον Ρόδη Ρούφο, 14 

Φεβρουαρίου 1961. 
45

 David Roessell, «Rodis Roufos on Bitter Lemons: a suppressed section of The Age of Bronze», σελ. 

129. 
46

 Το κείµενο µεταφράστηκε από την Κατερίνα Ρούφου. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, «Ρόδης Ρούφος –

Lawrence Durrell: Τα Πικρολέµονα µιας χάλκινης Εποχής», Συµπαθητική Μελάνη: Θέµατα, 

συγγραφείς, έργα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα (Ερµής) 1999, σελ. 85-95. 
47

 «Αφήνω την Κύπρο –για ένα εξάµηνο εάν µπορέσω. Νιώθω αηδιασµένος. Έγινε ένα είδος Κένυας 

και µάλλον εφιάλτης για µένα. Το συµβόλαιό µου λήγει τον Αύγουστο [1956] και αποφάσισα να µην 

το ανανεώσω. Θα έχω πάντοτε κάτι να κάνω εάν επιστρέψω. Όµως δε θέλω να ζήσω έτσι». Lawrence 

Durrell-Austen Harrison, Αλληλογραφία [1953-1965], Αρχείο ΕΛΙΑ. Αντλήθηκε από: Βαρβάρα 

Παπασταύρου –Κορωνιωτάκη, Άλµπερ Καµύ- Λώρενς Ντάρελ Παράλληλοι ∆ρόµοι: η ελληνική τους 

πορεία (∆ιδακτορική διατριβή), Αθήνα 2003, σελ. 284. ∆ιατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή: 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/21294#page/1/mode/2up  
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περίοδο ζούσαν στο νησί δίνει µία εποπτική εικόνα της Κύπρου και του λαού της µε 

αναφορά στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Τα Πικρολέµονα, όπως θα δούµε και 

παρακάτω, µπορούν να διαβαστούν και ως µία πολιτική µελέτη καθώς παρουσιάζουν 

τις απόψεις και θέσεις όλων των εµπλεκόµενων πλευρών·  την αγωνία των 

Τουρκοκυπρίων για το µέλλον τους, την προοδευτική ριζοσπαστικοποίηση της 

στάσης της ΕΟΚΑ, την αµηχανία της Ελλάδας µπροστά στις ραγδαίες εξελίξεις αλλά 

και την επαµφοτερίζουσα στάση των Ελληνοκυπρίων απέναντι στην Ένωση. Ο 

Ντάρελ αγγίζει συχνά στο κείµενό του ευαίσθητες πατριωτικές χορδές του 

ελληνόφωνου συντηρητικού κοινού. Οι θέσεις του -όπως ότι η Ένωση είναι 

αποτέλεσµα σύντονης προπαγάνδας Εκκλησίας, Σχολείου και ελληνικού Ραδιοφώνου 

ή ότι η ΕΟΚΑ είναι µία «τροµοκρατική» οργάνωση- βρίσκονται ακόµη και σήµερα 

στο στόχαστρο κριτικών, οι οποίοι βλέπουν στο πρόσωπο του Ντάρελ έναν 

«ανήθικο» διανοούµενο, που επιχείρησε µε τα Πικρολέµονα να προπαγανδίσει την 

«ανέντιµη» πολιτική των Βρετανών.
48

  

Ας δούµε όµως πώς σχολιάζει ο ίδιος ο Ρούφος τα Πικρολέµονα και τον 

βρετανό συγγραφέα στο λογοκριµένο κεφάλαιό του «Αγουρίδες». «Ιδού επιτέλους, 

ειπώθηκε από έγκυρα χείλη, ένα βιβλίο που θα εξηγήσει στο απορηµένο κοινό το 

Κυπριακό ζήτηµα», γράφει ο Ρούφος στην αρχή του κεφαλαίου του ειρωνευόµενος 

προφανώς τους βρετανούς κριτικούς που προσέλαβαν το έργο του Ντάρελ ως µία 

καίρια και αξιόπιστη ανάλυση του κυπριακού ζητήµατος.
49

 Προτού τεκµηριώσει τις 

«αρετές» των Πικρολέµονων ο Ρούφος σκιαγραφεί τον ίδιο τον Ντάρελ 

υπογραµµίζοντας κυρίως την ικανότητά του να χειρίζεται µε ευχέρεια βρετανικά και 

ελληνικά ζητήµατα: «Ιδού το έργο µιας ειλικρινούς καρδιάς κι ενός προικισµένου 

µυαλού, γραµµένο µε βαθιά γνώση των µηχανισµών τόσο της βρετανική ∆ιοίκησης, 

όσο και της ελληνικής ψυχής».
50

  

Ο Ντάρελ υπήρξε µία ιδιάζουσα περίπτωση διανοούµενου και ανθρώπου. 

Αγαπούσε την Ελλάδα και τον πολιτισµό της, πέρασε µεγάλα διαστήµατα στην 

Κέρκυρα, τη Ρόδο, την Καλαµάτα και την Αθήνα και ήρθε σε επαφή όχι µόνο µε τη 

ντόπια ελίτ αλλά και µε τους απλούς ανθρώπους. Πέραν της συγγραφικής του 

δραστηριότητας δούλευε και για λογαριασµό της βρετανικής κυβέρνησης κυρίως για 

βιοποριστικούς λόγους. Σε αυτό ευνοούσε και το γεγονός ότι γνώριζε την ελληνική 

                                                 
48

 Θεοδώρα Παυλίδου, «Ρούφος, Ντάρελ και βρετανική προπαγάνδα», Νέα Εστία, Αφιέρωµα στον 

Ρόδη Ρούφο, ∆εκέµβριος 2012, τχ. 1856, σελ. 235. 
49

 Ρόδης Ρούφος, «Αγουρίδες» (επίµετρο) µτφρ. Κατερίνα Ρούφου, Η Χάλκινη Εποχή, σελ. 299. 
50

 Ό.π., σελ. 299. 
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γλώσσα. Η περιστασιακή εµπλοκή του Ντάρελ µε τη βρετανική διοίκηση κατά την 

διαµονή του στην Κέρκυρα και την Καλαµάτα δεν ενόχλησε τους έλληνες φίλους του 

µε δεδοµένη τη συµµαχία που ένωνε την Ελλάδα µε τη Βρετανία. Όταν όµως κατά το 

διάστηµα της παραµονής του στην Κύπρο το 1954-1956 αποφάσισε µε δική του 

πρωτοβουλία να ενταχθεί στο γραφείο συντονισµού της βρετανικής προπαγάνδας,
51

 

οι φίλοι του δυσανασχέτησαν και αποµακρύνθηκαν από κοντά του. Πρώτος από 

όλους ο Σεφέρης, ο οποίος επέκρινε σφοδρά την «προδοτική» στάση του Ντάρελ και 

αµφισβήτησε ανοιχτά τις άλλοτε φιλειρηνικές του απόψεις.
52

 Κατά τη διάρκεια 

µάλιστα των επισκέψεών του στην Κύπρο απέφυγε να συναντήσει τον βρετανό 

συγγραφέα. Για τον Σεφέρη ο Ντάρελ παρέπεµπε πλέον σε έναν «κυνικό φιλέλληνα», 

έναν «σώστροφο σνοµπ» ποιητή, όπως τον χαρακτηρίζει στα Περίχωρα της 

Κερύνειας.
53

 

 Ο Ρούφος συναντήθηκε µε τον Ντάρελ στην Κύπρο το 1954. Στις αναµνήσεις 

της η σύζυγος του Ρόδη Ρούφου, Αριέττα έχει κρατήσει την εικόνα του Ντάρελ ως 

«πολύ κοινωνικού και συµπαθητικού ατόµου, µε πολύ χιούµορ».
54

 Το ίδιο 

υποστηρίζει και ο ίδιος ο συγγραφέας για τον Ντάρελ στην αλληλογραφία του µε τον 

Φραγκόπουλο κάνοντας λόγο για έναν «συµπαθέστατο ποιητή» µε τον οποίον είχε 

                                                 
51

 Η Βαρβάρα Παπασταύρου-Κορωνιωτάκη µελέτησε το απόρρητο µέχρι το 1995 αρχείο του Ντάρελ 

στην Κύπρο και δηµοσιοποίησε τεκµήρια που αποδεικνύουν πως ο Ντάρελ ήδη από τον Φεβρουάριο 

του 1953 προσέγγισε τη βρετανική κυβέρνηση µεθοδεύοντας την πρόσληψή του. Σε επιστολή που 

συνοδεύει την σχετική αίτηση πρόσληψης του ο Βρετανός τονίζει τη µακρά εµπειρία του στα ελληνικά 

πράγµατα (από την περίοδο που βρισκόταν στην Κέρκυρα το 1934) αλλά και την εκτίµηση που έχαιρε 

µεταξύ ελλήνων και κυπρίων λογοτεχνών: «Το όνοµά µου είναι πολύ γνωστό στον αθηναϊκό και 

κυπριακό λογοτεχνικό κύκλο και οι Έλληνες της Κύπρου µε αγκάλιασαν µε στοργή. Υπήρξα 

αντικείµενο θετικής κριτικής στα κυπριακά γράµµατα. Το σχολείο στο οποίο εργάζοµαι οργάνωσε 

έκθεση µε βιβλία µου για την Ελλάδα». Στη συνέχεια της επιστολής του ο Ντάρελ προβλέπει τη ρήξη 

της φιλίας του µε τους Έλληνες και εκφράζει την ανησυχία µήπως η «φιλελληνική» του ιδιότητα 

εµποδίσει την πρόσληψή του: «∆εν γνωρίζω εάν ο ευρύς κύκλος των προσωπικών µου σχέσεων θα 

επιβίωνε ενός κρατικού διορισµού, όπως τον υπογραµµίσατε: ούτε γνωρίζω εάν θα µπορούσα να 

εξασφαλίσω την εγκάρδια συνεργασία αυτών που τώρα µε θεωρούν φίλο τους. Αλλά ο διορισµός ενός 

φιλέλληνα σε µια τέτοια θέση θα έθετε το Εθναρχικό Συµβούλιο σε µεγάλο δίληµµα, από τη στιγµή 

που σε αυτό το ίδιο το Συµβούλιο οφείλω την τωρινή µου θέση. Εάν µπορούσα να ξεκαθαρίσω µερικά 

ψυχολογικά εµπόδια, θα µπορούσα να επιτύχω να εισχωρήσω εις βάθος στον µηχανισµό αυτόν, 

πράγµα το οποίο θα δικαιολογούσε την ύπαρξη του δαπανηρού διορισµού µου ως CBS: και το οποίο 

θα βοηθούσε να αναχαιτιστεί αν όχι να εξολοθρευτεί, το Ενωτικό συναίσθηµα.» Η επιστολή του 

Ντάρελ κλείνει µε τη φράση: «παραµένω ο πλέον πιστός σας υπηρέτης». Βαρβάρα Παπασταύρου –

Κορωνιωτάκη, Άλµπερ Καµύ- Λώρενς Ντάρελ Παράλληλοι ∆ρόµοι: η ελληνική τους πορεία, σελ. 274. 
52

 Στις 28 ∆εκέµβρη 1954 σε επιστολή του προς τον Θεοτοκά ο Σεφέρης γράφει ενοχληµένος για τον 

Ντάρελ: «Έχω πικρές και µεγάλες αµφιβολίες αν ο Durrell, που ανέλαβε την προπαγάνδα στο νησί, θα 

είχε το ίδιο ηθικό ανάστηµα [µε τον Μωρίς Καρντίφ]. Αυτός που ρωτούσε στα ’40 αν είµαι pacifist, 

πολύ φοβάµαι πως έχει βάλει πλώρη για ανθυπο-kipling. Γιώργος Θεοτοκάς και Γιώργος Σεφέρης, 

Αλληλογραφία (1930-1966), Γ. Π. Σαββίδης (επιµ.), Αθήνα (Ερµής) 1975, σελ. 157. 
53

 Γιώργος Σεφέρης «Στα Περίχωρα της Κερύνειας» από το Ηµερολόγιο Καταστρώµατος Γ΄ (1962). 
54

 Από προσωπική συνοµιλία της Βαρβάρας Παπασταύρου –Κορωνιωτάκη µε την Αριέττα Ρούφου το 

2001. Η πληροφορία αντλήθηκε από Βαρβάρα Παπασταύρου –Κορωνιωτάκη, Άλµπερ Καµύ- Λώρενς 

Ντάρελ Παράλληλοι ∆ρόµοι: η ελληνική τους πορεία, σελ. 205. 
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αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις παρά τις αντίθετες πολιτικές τους πεποιθήσεις.
55

 Ο 

Ρούφος αναδεικνύει την εξωστρέφεια και την κοινωνικότητα του Ντάρελ και στις 

«Αγουρίδες»: «Ήταν αφάνταστα διασκεδαστικός και µπορούσε µε την ίδια ευκολία 

να διηγηθεί µία πικάντικη ιστορία ή να αυτοσχεδιάσει µία µεταφυσική θεωρία. 

Καλύτερο φίλο για να περάσεις τη βραδιά σου δε θα µπορούσες να πετύχεις. Σε στενό 

κύκλο θα συζητούσε για την πολιτική κατάσταση µε αµετάβλητη ηρεµία, αφού 

σπάνια διαφωνούσε µε το συνοµιλητή του».
56

 Ο Ρούφος θέλει να καταστήσει σαφές 

ότι δεν υπάρχει καµία προσωπική αντιπαράθεση µε τον Ντάρελ. Απεναντίας 

απολαµβάνει τη συντροφιά του «έξυπνου και ταλαντούχου» συγγραφέα και θαυµάζει 

τα «απολαυστικά και γραµµένα µε γούστο και φαντασία» έργα του.  

Η βασική του ένσταση έγκειται στο συγκεκριµένο βιβλίο. Ο Ρούφος δείχνει 

πεπεισµένος ότι πίσω από το εντυπωσιακό περιτύλιγµα των Αγουρίδων, τις γλαφυρές 

περιγραφές και τους «ολοζώντανους» χαρακτήρες του Ντάρελ υποφώσκουν 

«ύποπτα» κίνητρα. Θεωρεί ότι οι Αγουρίδες γράφτηκαν εν είδει προπαγάνδας για να 

εξυπηρετήσουν τα βρετανικά συµφέροντα και να ενισχύσουν την υπεροπτική στάση 

των βρετανών αποικιοκρατών έναντι των υπηκόων τους. Συχνά λοιπόν ο Ρούφος 

υιοθετεί ειρωνικό ύφος είτε για να «συγχαρεί» την ικανότητα του Βρετανού να 

προσεγγίζει τους «πρωτόγονους» Κύπριους είτε για την επιµονή του να περιγράφει το 

πώς ο «φιλήσυχος» κυπριακός λαός µετασχηµατίστηκε σε µία µάζα «αχάριστων» 

διεκδικητών της Ένωσης.  

Ένα επιπρόσθετο σηµείο κριτικής για τον Ρούφο είναι ο τρόπος µε τον οποίον 

ο Ντάρελ προβάλλει το ζήτηµα της ένωσης·  ως έκφανση δηλαδή της «ροµαντικής 

νοσταλγίας» που ανέκαθεν ένιωθαν οι Κύπριοι για τη «µητέρα-πατρίδα» τους, την 

Ελλάδα.
57

 Και κάπου µεταξύ ροµαντισµού και πραγµατικότητας κάποιοι 

«ταραχοποιοί» εκµεταλλεύτηκαν τις αδυναµίες της βρετανικής κυβέρνησης και 

ανέπτυξαν ένοπλη δράση ξεσηκώνοντας την φιλικά προσκείµενη προς τους 

Βρετανούς πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων. Απόψεις όπως οι παραπάνω 

προσέκρουαν στα πατριωτικά αισθήµατα του Ρούφου, ο οποίος έβλεπε την Ένωση ως 

ευκαιρία για εθνική ολοκλήρωση και τα µέλη της ΕΟΚΑ ως ήρωες που αγωνίζονταν 

για την πραγµατοποίησή της.  
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 Χαρ. Καράογλου, «Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. ∆. Φραγκόπουλου», σελ. 85. 
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 Ρόδης Ρούφος, «Αγουρίδες», (επίµετρο), σελ. 300. 
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 Ό.π., σελ. 301. 
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Τι συµβαίνει όµως όταν ο Ντάρελ υπεισέρχεται σε ζητήµατα προπαγάνδας 

καταδεικνύοντας ως υπαίτιο ξεσηκωµού των Κυπρίων το ελληνικό ραδιόφωνο; Ο 

Ρούφος εξοργισµένος αναπαράγει ειρωνικά το επιχείρηµα του Ντάρελ: «[Όταν η 

βρετανική κυβέρνηση σκλήρυνε τη στάση της] τότε ήταν που εµφανίστηκε στο 

προσκήνιο ο µεγαλύτερος παλιάνθρωπος όλων: ο Ραδιοσταθµός της Αθήνας, η 

Μοχθηρή Φωνή που ξεσήκωνε τους Κυπρίους σε επανάσταση ενάντια στους 

Βρετανούς προστάτες και ευεργέτες του. Η Φωνή που µετέτρεψε ένα καλόβουλο 

κοπάδι σε ένα τσούρµο τρελών, έτοιµων να δαγκάσουν το αυτοκρατορικό χέρι που 

τους ταΐζε –γιατί ποιος άλλος από έναν τρελό θα προτιµούσε στα σοβαρά την 

ελληνική από τη βρετανική υπηκοότητα!».
58

 Για τον ιδεαλιστή Ρούφο η αγωνιστική 

δράση του κυπριακού λαού δεν µπορεί να αποδοθεί σε εξωγενή χειραγώγηση και 

προπαγάνδα. Αντίθετα είναι αποτέλεσµα, όπως θα φανεί και από το κυρίως κείµενο 

της Χάλκινης Εποχής, συνειδητής επιλογής και ώριµης σκέψης των ίδιων των 

Ελληνοκυπρίων.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ρούφος τονίζει µεν στις «Αγουρίδες» την 

ξεχωριστή θέση που επιφυλάσσει ο Ντάρελ στο αθηναϊκό ραδιόφωνο αποσιωπά δε 

πλήρως το ρόλο της Εκκλησίας. Και αυτό παρόλο που ο Βρετανός αναφέρεται πυκνά 

στην τακτική του Μακαρίου να προπαγανδίζει την Ένωση από τον άµβωνα. Γιατί 

όµως ο έλληνας συγγραφέας αποφεύγει να αντικρούσει και το εν λόγω επιχείρηµα 

του Ντάρελ; Όπως θα φανεί στη συνέχεια, ο Ρούφος αναγνωρίζει τον σηµαίνοντα 

ρόλο που η Ορθοδοξία έπαιξε στους κατά καιρούς εθνικούς αγώνες. Συµφωνεί 

δηλαδή µε τους ισχυρισµούς του Ντάρελ αν και ο ίδιος την προσηµαίνει θετικά και τη 

θεωρεί εθνικό καθήκον παρά προπαγάνδα. Σε κάθε περίπτωση όµως, τυχόν 

επιβεβαίωση, έστω και µερική, των απόψεων του Ντάρελ θα αποδυνάµωνε αυτό που 

τόσο επιµελώς επιχειρούσε να πετύχει µε το κεφάλαιό του·  δηλαδή την πλήρη 

αποδόµηση των επιχειρηµάτων του βρετανού συγγραφέα και την απόρριψη του 

βιβλίου του ως ψευδούς ντοκουµέντου του κυπριακού αγώνα.  

Κατά ανάλογο τρόπο, ένα τελευταίο σηµαντικό στοιχείο στις «Αγουρίδες» 

είναι η σχεδόν «συνωµοτική» αναφορά στον Γεώργιο Γρίβα. Ο Ντάρελ αναφέρεται 

ονοµαστικά στον αρχηγό της ΕΟΚΑ και στην αποφασιστική συµβολή του στην 

έξαρση της βίας στην Κύπρο. Αντίθετα, ο Ρούφος επιλέγει να αντικρούσει τις 

απόψεις του Ντάρελ µε έµµεσο τρόπο. Όπως και στην περίπτωση της ελληνικής 

                                                 
58
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ραδιοφωνικής προπαγάνδας επιλέγει να σχολιάσει ειρωνικά εκείνες τις απόψεις, που 

επιµένουν ότι ένα ανώνυµο πλήθος «καταχθόνιων προσώπων» έσπειρε την 

τροµοκρατία στο νησί: «Ανώνυµα Καταχθόνια Πρόσωπα, που είχαν στρατολογηθεί 

ανάµεσα στους Ελλαδίτες που, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι από φύση και παράδοση 

αιµοσταγείς αναρχικοί […]. Τα καταχθόνια Πρόσωπα κατάφεραν να πείσουν µέρος 

της κυπριακής νεολαίας να πάρει τ’ άρµατα και ύστερα τους προµήθευσε όπλα κι 

αρχηγούς».
59

 Ο Ρούφος καταφεύγει στην ειρωνεία και στην υπερβολή για να 

καταδείξει πόσο σαθρά είναι τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιεί ο Ντάρελ και πόσο 

λογικά άτοπη είναι µια ανάλυση που αρνείται τον αυτόχθονα χαρακτήρα της 

κυπριακής εξέγερσης και επιµένει να παρουσιάζει τον αγώνα των Κυπρίων ως προϊόν 

ξενοκίνητης προπαγάνδας υποκινούµενης και καθοδηγούµενης από Ελλαδίτες.  

Για τον Ρούφο ο Ντάρελ µπορεί να είναι ευφυής και ικανός να προσφέρει στο 

βρετανικό κοινό αυτό ακριβώς που ήθελε να ακούσει («Το βρετανικό κοινό κατάπιε 

τις Αγουρίδες, δόλωµα και αγκίστρι µαζί») αλλά στερείται εγκυρότητας. Για τον λόγο 

αυτό χρειαζόταν «ένα άλλο βιβλίο για να συµπληρώσει τα κενά, για να δώσει την 

ελληνική σκοπιά».
60

 Αυτό δεν ήταν άλλο από τη Χάλκινη Εποχή.  

Οι «Αγουρίδες» είναι αναµφισβήτητα ένα επιθετικό οργισµένο κείµενο. Ο 

Ρούφος ασκεί έντονη κριτική στον Ντάρελ καταγγέλλοντας ως ανυπόστατα τα 

επιχειρήµατά του γύρω από τη γέννηση και την εξέλιξη της επαναστατικής ΕΟΚΑ. Ο 

θυµός του Ρούφου ως ένα σηµείο µπορεί να θεωρηθεί δικαιολογηµένος. Έγραψε το 

συγκεκριµένο κείµενο την περίοδο όπου αφενός οι διπλωµατικές συζητήσεις γύρω 

από το κυπριακό ζήτηµα ήταν αδιέξοδες και αφετέρου ο αγώνας της ΕΟΚΑ έδειχνε 

να παρεκκλίνει του αρχικού στόχου του, όπως θα δούµε παρακάτω. Τη στιγµή λοιπόν 

που δεν ευνοούσαν ούτε οι εξωγενείς παράγοντες ούτε οι εσωτερικές συνθήκες την 

εύρεση µιας λύσης για το Κυπριακό κυκλοφόρησαν τα Πικρολέµονα του Ντάρελ, ένα 

βιβλίο, το οποίο ενίσχυε αυτό που ήδη ψιθυριζόταν στη διεθνή κοινή γνώµη·  ότι 

δηλαδή η ΕΟΚΑ ήταν µία τροµοκρατική οργάνωση που προωθούσε την Ένωση, ένα 

αίτηµα που δεν είχε κανένα λογικό έρεισµα. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να 

ερµηνευτεί η τόσο αρνητική στάση του Ρούφου απέναντι στον Ντάρελ, ώστε να µην 

εκτιµήσει καν ότι ο Βρετανός στο βιβλίο του ασκούσε κριτική στην αποικιοκρατική 

κυβέρνηση και µάλιστα, όπως θα δούµε στη συνέχεια, δριµεία.  
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Το Φεβρουάριου του 1960 ο Ρούφος µε αυτοκριτική διάθεση εξηγεί στον 

Ντάρελ τις ψυχολογικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έγραψε τη Χάλκινη Εποχή: 

«Για πολύ καιρό Λάρρυ περίµενα να σε δω. Προφανώς το ξέρεις αυτό, 

και τείνω να πιστέψω πως πραγµατικά δεν ενδιαφέρεσαι για ένα 

ξανασµίξιµο –πιθανά λόγω καθαρής ανίας, ή ίσως εξαιτίας της 

παρατεταµένης έχθρας γύρω από τις κυπριακές διαφωνίες µας, όπως 

αποδίδονται στη Χάλκινη Εποχή, την οποία και είδες, όπως 

πληροφορήθηκα. Σε µένα αυτά φαίνονται πολύ παρωχηµένα. Έγραψα 

το βιβλίο κατά τη διάρκεια µιας άσχηµης περιόδου, ωστόσο, το 

καθεαυτό γράψιµο του ήταν για µένα µία κάθαρση- αποστράγγιξε όλο 

το θυµό και την αγανάκτηση, και τώρα θα πρέπει να σβήσω την πλάκα 

[γραφής] και να ξεχάσω την Κύπρο. Ακόµη και την περίοδο της 

χειρότερης φιλονικίας µας η εκτίµησή µου για σένα ως καλλιτέχνη και 

αδερφό-πνεύµα au dessus de la mêlée, ποτέ δεν κλονίστηκε. Τώρα, 

µονάχα αυτό µένει. Βαδίζουµε στο ίδιο µονοπάτι Λάρρυ και υπάρχουν 

πολλοί λίγοι σαν εµάς. Θεώρησε αυτό το γράµµα σαν απλωµένο χέρι 

φιλίας. Ελπίζω πως δεν θα αρνηθείς να το δεχτείς. Μία γραµµή από 

σένα θα µου δώσει µεγάλη χαρά».
61

 

Ο Ρούφος ένιωθε άσχηµα για την αποµάκρυνσή του από τον Ντάρελ και αναζήτησε 

αρκετές φορές ένα σηµείο επαφής µε τον παλιό του φίλο. Ο Βρετανός από την άλλη 

δικαιολόγησε τη σιωπή του προβάλλοντας προσωπικούς λόγους και διέψευσε τις 

υπόνοιες που τον ήθελαν να έχει θυµώσει µε τον Ρούφο. Παρόλα αυτά δεν έσπευσε 

να τον ξανασυναντήσει.
62

   

 

                                                 
61

 Η µετάφραση δική µου. Από το ιδιωτικό αρχείο του Ρόδη Ρούφου. Ο Ρόδης Ρούφος προς τον 
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 Με µία σύντοµη αχρονολόγητη επιστολή του ο Ντάρελ εκφράζει την ανάγκη του να µείνει µόνος. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

Εικόνες του εθνικού εαυτού και του «άλλου» 

 

Η Χάλκινη Εποχή: ήρωες και αντιήρωες  

 

Με τη Χάλκινη Εποχή ο Ρούφος µιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για το κυπριακό 

ζήτηµα. Άλλωστε ο ίδιος προσδιορίζει το έργο του ως «µυθιστόρηµα του κυπριακού 

αγώνα». Ο Ρούφος δείχνει πλέον να έχει ξεπεράσει τους δισταγµούς του για τη 

στρατευµένη τέχνη και καταπιάνεται µε ένα σύγχρονο θέµα πριν «προλάβει» καν, 

όπως εξοµολογείται ο ίδιος, «να µετουσιωθεί το πάθος σε γαλήνια εποπτεία».
63

 

Κεντρική µορφή της Χάλκινης Εποχής είναι ο ελληνοκύπριος Αλέξης Μπαλαφάρας, ο 

οποίος έπειτα από µακρά απουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό επιστρέφει στη 

γενέτειρά του µε την ιδιότητα του καθηγητή. Σύντοµα µυείται από τους µαθητές του 

στην ΕΟΚΑ, συλλαµβάνεται για παράνοµη δράση και τελικά, όπως είπαµε και στην 

αρχή, απαγχονίζεται. Στο µυθιστόρηµα η δραστηριότητα του Αλέξη ξεδιπλώνεται 

παράλληλα µε τον παράνοµο έρωτά του µε την ελληνοβρετανίδα Σύλβια, τη σύζυγο 

του βρετανού διοικητή της επαρχίας της Κερύνειας.  

Μετά τη χρήση της ιστορικής αλληγορίας στους Ίωνες και την καταφυγή στο 

φανταστικό µε τη Μέρα της Κρίσης ο Ρούφος επιλέγει τώρα ένα διαφορετικό είδος 

γραφής για να µιλήσει για τον κυπριακό αγώνα: τη µαρτυρία. Οι περιπέτειες του 

ήρωα αποκαλύπτονται στον αναγνώστη µε τη µορφή χειρόγραφων σηµειώσεων που 

κράτησε ο ίδιος ο Αλέξης και απέστειλε κρυφά στο φίλο του ∆ίωνα λίγο πριν τη 

σύλληψή του. Ο ∆ίων διαβάζει τις σηµειώσεις του µελλοθάνατου Αλέξη συντροφιά 

µε την κοινή τους φίλη Νταίζη, µία ορκισµένη εχθρό του εθνικισµού. Η 

πρωτοπρόσωπη αφήγηση διακόπτεται συχνά από τα σχόλια της Νταίζης, η οποία 

φωτίζει άγνωστες πτυχές του Αλέξη και προβάλλει ενστάσεις ως προς το σκοπό της 

επανάστασης.  

Στη Χάλκινη Εποχή ξαναβρίσκουµε ήρωες από το συγγραφικό παρελθόν του 

Ρούφου σαν να επιθυµεί ο ίδιος να µας δείξει την µετεξέλιξή τους και τον τρόπο µε 

τον οποίον αφουγκράζονται την τωρινή πολιτική κατάσταση και δρουν µέσα σε 

αυτήν. Καταρχήν βλέπουµε τον ∆ίωνα, το αυτοβιογραφικό προσωπείο του Ρόδη 

Ρούφο που πρωταγωνιστούσε στο Χρονικό µιας Σταυροφορίας·
64

 εκεί ήταν ο 
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εύπορος, «χριστιανοδηµοκράτης» φοιτητής της Νοµικής που υπηρέτησε τον 

αντάρτικο στρατό. Εδώ, στη Χάλκινη Εποχή είναι ένας ώριµος διπλωµάτης που 

αναπολεί τα χρόνια του βουνού «µε την έντονη µνήµη πληγών που ακόµα 

τσούζουν».
65

 Είναι επίσης ο Αλέξης Μπαλαφάρας·  στο Χρονικό τον είδαµε να ανήκει 

στην παρέα των πολιτικά ενεργών φοιτητών όπου ξεχώριζε για τον αλλοπρόσαλλο 

χαρακτήρα του.
66

 Με το πέρασµα των χρόνων εξελίχθηκε, όπως διαπιστώνει ο ∆ίων 

στη Χάλκινη Εποχή, σε έναν νέο µε σπάνια πνευµατική ποιότητα και ευαισθησία: 

«Καµιά φορά τον ζήλευα. Φαινόταν ναναι ο µόνος από τη γενιά µου πούχε 

κατορθώσει να κρατήσει ακέραιες τις ψηλές προσδοκίες και τα ιδανικά της νιότης 

µας µέσα στην κοινότοπη τωρινή ζωή –ή µάλλον να πλάσει τη δική του ζωή σε 

σχήµα ασυνήθιστο, καθαρίζοντάς την από κάθε κοινοτοπία».
67

 Είναι τέλος η Σύλβια· 

στο Χρονικό ήταν η αισθησιακή ερωµένη του ∆ίωνα που απάλυνε πρόσκαιρα τις 

ζοφερές του σκέψεις. Στη Χάλκινη Εποχή τη βλέπουµε να ενσαρκώνει και πάλι τον 

αισθησιασµό –και όχι µόνο, όπως θα δούµε παρακάτω- αυτήν τη φορά στο πλευρό 

του Αλέξη. Είναι εκείνη που εν αγνοία της θέτει στον ήρωα το δίληµµα για το αν 

πρέπει να απαρνηθεί τον αγώνα για χάρη του έρωτα.  

Στη Χάλκινη Εποχή συναντάµε επίσης τον Χάρρυ Μόνταγκιου, χαρακτήρα 

που παραπέµπει ευθέως στον Ντάρελ των Πικρολέµονων. Ο Μόνταγκιου είναι ένας 

οξυδερκής διανοούµενος και ευχάριστος συζητητής που απολαµβάνει εξίσου την 

παρέα των Βρετανών και των Κυπρίων, Ελλήνων και Τούρκων. Μολονότι αποφεύγει 

να συζητά για πολιτική οραµατίζεται να γράψει ένα βιβλίο για την Κύπρο που θα 

συµβάλλει, όπως ο ίδιος διατείνεται, στην επίλυση του Κυπριακού.
68

 Ο Ρούφος 

παρουσιάζει τον Χάρρυ λάτρη της συνωµοσίας, γεγονός που τον καθιστά ύποπτο για 

κατασκοπική δράση.
69

 Στις συχνές συναντήσεις του µε τον Αλέξη Μπαλαφάρα δεν 

διστάζει να ξεδιπλώσει τη φιλοβρετανική µατιά του στα πράγµατα προκρίνοντας 

δραστικές λύσεις: «Πρώτα θα τσακίσουµε την τροµοκρατία κι ύστερα θα σκεφτούµε 

                                                                                                                                            
τον ίδιο τον συγγραφέα καθώς και την µεταγενέστερη χρήση του συγκεκριµένου χαρακτήρα τόσο στη 

Χάλκινη Εποχή όσο και στο ιστορικό του µυθιστόρηµά Γραικύλοι. Απόστολος Σαχίνης, Νέοι 

Πεζογράφοι, είκοσι χρόνια νεοελληνικής πεζογραφίας: 1945-1965, Αθήνα, 1965, σελ. 160-161 και Θ. 

∆. Φραγκόπουλος, «Ρόδης Ρούφος, Β΄ (1924-1972)», Ευθύνη, Ό.π., σελ. 114. 
65

 Ρόδης Ρούφος, Η Χάλκινη Εποχή, σελ. 15. 
66

 Για την παράδοξη εξέλιξη του Αλέξη Μπαλαφάρα στο Χρονικό µιας Σταυροφορίας και τη 

λειτουργία του ως «βοηθού» στο µυθιστόρηµα, βλ. Αγγέλα Καστρινάκη, «Ο Ρόδης Ρούφος, ο Ιησούς 

και ο Εωσφόρος: µια ταραγµένη σχέση», Νέα Εστία, Αφιέρωµα στον Ρόδη Ρούφο, τχ. 1856, 

∆εκέµβριος 2012, σελ. 127. 
67

 Ρόδης Ρούφος, Η Χάλκινη Εποχή, σελ. 16. 
68

 Ό.π., σελ. 65. 
69

 Ό.π., σελ. 38. 
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για καινούργιες διαπραγµατεύσεις» υποστηρίζει ο ίδιος όταν πλέον ο αγώνας των 

Κυπρίων ριζοσπαστικοποιείται.
70

  

Η απόφαση του Ρούφου να ζωντανέψει στο κείµενό του τον Ντάρελ εκκινεί 

από την επιθυµία του έλληνα συγγραφέα να υπενθυµίσει στο αναγνωστικό κοινό της 

Χάλκινης Εποχής τις θέσεις του Βρετανού, έτσι όπως αυτές αποτυπώθηκαν στα 

Πικρολέµονα. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί ο ίδιος να συνοµιλεί άµεσα µε τον βρετανό 

συγγραφέα και να ξεσκεπάζει τις ενίοτε «ύποπτες» αντιλήψεις του. Όσο ο αγώνας 

εντείνεται τόσο ο Ρούφος αποκαλύπτει στο κείµενο τις αντιφάσεις των πεποιθήσεων 

του Χάρρυ παρουσιάζοντάς τον ως αναξιόπιστο. Χαρακτηριστική είναι η σκηνή κατά 

την οποία ο Βρετανός αντιφάσκει αναφορικά µε τη φυσιογνωµία της ΕΟΚΑ. Ενώ 

από τη µία δηλώνει ότι είναι µία «φασιστική οργάνωση», µε αρχηγό έναν 

«αντιδραστικό πρώην αξιωµατικό» αµέσως µετά υποστηρίζει τον «κοµουνιστικό» της 

χαρακτήρα. Όταν ο Αλέξης επισηµαίνει την αντίφαση της θέσης του εκείνος 

αποφεύγει να του απαντήσει: «∆εν πιστεύω σε τίποτα Αλέξη».
71

 

Αρκετοί κριτικοί επεσήµαναν πως ο Ρούφος χρησιµοποιεί τον Ντάρελ στη 

Χάλκινη Εποχή είτε για να «υποσκάψει τη µορφή και το λόγο» του βρετανού 

συγγραφέα
72

 είτε χειρότερα για να στηλιτεύσει τον «κυνισµό» και την «ανηθικότητά» 

του.
73

 Αυτό όµως προϋποθέτει τη χρήση από τον Ρούφο ενός αποκλειστικά 

απορριπτικού, ή καταγγελτικού λόγου. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν απαντάται στη 

Χάλκινη Εποχή. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο Ρούφος είναι αυστηρός απέναντι στον 

Ντάρελ και βλέπει καχύποπτα τις κατά καιρούς αποικιοκρατικές του αντιλήψεις γύρω 

από το Κυπριακό. Από την άλλη πλευρά όµως δείχνει ο ίδιος να αναζητά τη θέση του 

Ντάρελ όχι απαραίτητα για να την καταγγείλει όσο γιατί την εκτιµά και την 

υπολογίζει. Μια προσεκτική ανάγνωση της Χάλκινης Εποχής δείχνει ότι υπάρχουν 

σηµεία στα οποία ο Ρούφος παρουσιάζει τον Αλέξη είτε να χαίρεται τη συζήτηση µε 

τον Χάρρυ (πχ. όταν συζητούν για τον ελληνισµό) είτε να σιωπά όταν εκείνος 

εκφέρει µία αιρετική άποψη, πιθανότατα, επειδή αναγνωρίζει ότι εµπεριέχει µία δόση 

αλήθειας (όπως όταν ο Χάρρυ προσδίδει στην Ιφιγένεια εν Αυλίδι ιµπεριαλιστικό 

χαρακτήρα). Η παραπάνω στάση υποδηλώνει ότι ο Ρούφος λάµβανε σοβαρά τις 
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 Ό.π., σελ. 205.  
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 Ό.π., σελ. 133. 
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 Λευτέρης Παπαλεοντίου, «Από τα Πικρολέµονα του Λώρενς Ντάρελ στη Χάλκινη Εποχή του Ρόδη 

Ρούφου: αποικιοκρατικός λόγος και αντίλογος», Η εικόνα της Κύπρου (1878-1960) στη λογοτεχνία, 

Σειρά: Κυπριακά, Τόµος ∆΄, Αθήνα (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών) 2002, σελ. 

142. 
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 Θεοδώρα Παυλίδου, «Ρούφος, Ντάρελ και βρετανική προπαγάνδα», ό.π., σελ. 235. 
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απόψεις του Άγγλου συγγραφέα είτε ως εκπρόσωπου της βρετανικής πολιτικής είτε 

ως έξυπνου διανοούµενου, όπως τον αποκαλεί στο µυθιστόρηµά του.  

Κατά την άποψή µου ο Ρούφος επιλέγει να σκιαγραφήσει µυθιστορηµατικά 

τον Ντάρελ για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, γιατί ως οικείο και προσφιλές στο 

βρετανικό κοινό πρόσωπο αλλά και ως «ειδικός» στο κυπριακό ζήτηµα µπορούσε να 

ενσαρκώσει µε τρόπο ρεαλιστικό και πειστικό τις βρετανικές αντιλήψεις και 

εποµένως να προσδώσει αντίστοιχο βάρος και ισχύ στα αντεπιχειρήµατα του Ρούφου. 

Και δεύτερον γιατί ο Ρούφος χρειαζόταν κάποιον χαρακτήρα στη Χάλκινη Εποχή, ο 

οποίος θα αναδείκνυε τις αντιφατικές ή ακόµη και προβληµατικές, όπως θα δούµε 

παρακάτω, όψεις του κυπριακού αγώνα και της ΕΟΚΑ. Ο αντιρρητικός χαρακτήρας 

του Χάρρυ/Ντάρελ επιτελεί εποµένως µια διττή λειτουργία καθώς δίνει στον Ρούφο 

τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε δύο διαφορετικά αναγνωστικά κοινά. Αφενός, ως 

«αντίπαλο δέος» ο Χάρρυ του επιτρέπει να αντικρούσει τις κυρίαρχες βρετανικές 

αντιλήψεις και να πείσει το βρετανικό κοινό για την ορθότητα των απόψεών του και 

το δίκαιο του αγώνα των Κυπρίων. Αφετέρου όµως, ως αντιρρητικός λόγος, ο Χάρρυ 

του επιτρέπει επίσης να προειδοποιήσει έµµεσα το ελληνικό κοινό για τις ακρότητες 

της ΕΟΚΑ και τους κινδύνους που εκπορεύονται από αυτές. 

 

 

 

Η Χάλκινη Εποχή ως φορέας του εθνικού λόγου 

 

Με αφορµή το πατριωτικό ποίηµα Ίωνες και το λογοκριµένο κεφάλαιο «Αγουρίδες» 

αναφέρθηκα εν µέρει στη στόχευση του Ρούφου µε βάση την οποία η Ένωση και ο 

κυπριακός αγώνας αξιοδοτούνται θετικά και προκρίνονται έµµεσα ή άµεσα ως 

έννοιες απόλυτα συνυφασµένες µε το ιδεώδες της πατρίδας και την αξία του 

ελληνισµού. Παρακάτω θα επιχειρήσω να τεκµηριώσω τον εθνικό λόγο του Ρούφου, 

έτσι όπως αυτός αναπτύσσεται στη Χάλκινη Εποχή.  

Από την αρχή κιόλας του µυθιστορήµατος ο Ρούφος συναρτά τον κυπριακό 

αγώνα και την Ένωση µε τον ελληνικό εθνικισµό του 19ου αιώνα. Κάτι τέτοιο 

τουλάχιστον διατείνεται ο ονειροπόλος ήρωάς του, Αλέξης Μπαλαφάρας θέλοντας να 

δικαιολογήσει το πάθος των νέων για ελευθερία: «Κι ο µόνος τους σκοπός και 

ιδεολογία [των νέων], η µαγική λέξη που δινε φτερά στη φαντασία τους, την ευγένεια 

αρχαίων κούρων στη στάση τους και νόηµα στη ζωή τους, ήταν η Ένωση –Ένωση µε 

την Ελλάδα, ελληνική ελευθερία. Καθαρός αµάλαγος εθνικισµός σαν του δέκατου 
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ένατου αιώνα ήταν η κινητήρια δύναµή τους. Αυτός µονάχος εξουδετέρωνε τις 

διαλυτικές επιδράσεις και τους εύκολους πειρασµούς της αποικιακής ζωής: την 

έλλειψη ευθύνης, το ραγιαδισµό, την παραδοπιστία και την πονηριά του ξετσίπωτου, 

ξεριζωµένου Λεβαντίνου».
74

  

Σε αυτήν την ιδεολογική πλαισίωση όπου το ενωτικό αίτηµα εδράζεται στον 

«αγνό»» εθνικισµό του 19
ου

 αιώνα η ελευθερία συνιστά ιδεώδες και για έναν ακόµη 

λόγο·  υπηρετείται από τη νεολαία, το πιο «συναρπαστικό» τµήµα της 

ελληνοκυπριακής κοινωνίας.
75

 Πράγµατι ο Ρούφος επιφυλάσσει στο κείµενό του 

περίοπτη θέση στη νεολαία. Άλλωστε οι νέοι ήταν εκείνοι που πρωταγωνίστησαν 

στον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ επιδεικνύοντας αυτοθυσία και αυταπάρνηση.
76

  

Στη Χάλκινη Εποχή η νεολαία συνιστά µεταφορά του έθνους. Κάτι τέτοιο 

φανερώνουν τουλάχιστον οι συχνές αναγωγές του Ρούφου στο σχήµα της εθνικής 

αφύπνισης προκειµένου να περιγράψει τη δράση της ελληνοκυπριακής νεολαίας. 

Μαθητές και µαθήτριες του γυµνασίου γεµάτοι «φλόγα τόλµη και ιδανικά» 

ενσαρκώνουν στο κείµενο µια «νέα ράτσα» γεµάτη υποσχέσεις που ξυπνά µετά από 

µακρόχρονο λήθαργο, σαν εκείνη που συµβολίζει η Χάλκινη Εποχή του Ροντέν».
77

 

Αυτός ο κύκλος των νέων θα συµµετάσχει µε δυναµισµό και αποφασιστικότητα στις 

επιχειρήσεις εναντίον των Άγγλων και θα υποστεί µε θάρρος το τίµηµα της δράσης 

του. Οι νεαροί αγωνιστές της Χάλκινης Εποχής κινούνται στα όρια της τελειότητας·  

είναι όµορφοι, ή αν δεν είναι –όπως η Μαρία- γίνονται σταδιακά µέσω της 

αγωνιστικής τους δράσης, παλεύουν µε πάθος για τα ιδανικά τους, έχουν συλλογική 

συνείδηση και κυρίως αγωνίζονται µε ευγένεια και τιµιότητα. Πρότυπο 

αγωνιστικότητας αποτελεί και ο Λευτέρης, ο οποίος µετά το θάνατό του 

παραλληλίζεται µε τον Χριστό: «Τον είδα κει να κείτεται νεκρός στον ήλιο […] 
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 Ρόδης Ρούφος, Η Χάλκινη Εποχή, σελ. 34. 
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 Ό.π., σελ. 33. 
76

 Τη ροπή των νέων προς την αγωνιστική δράση αντιλήφθηκε από νωρίς και ο Γρίβας, ο οποίος 
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βρετανικών βάσεων κτλ.» Η µετάφραση δική µου. George Grivas, Guerilla Warfare and EOKA’s 

Struggle: a politico-military Study, µτφρ. A.A. Pallis, Λονδίνο (Longmans) 1964, σελ. 56. Αντλήθηκε 

από Kyriacos Markides, The rise and fall of the Cyprus Republic, Νιου Χέβεν (Yale University Press) 

1977, σελ. 18.  
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χλωµός και µε γαλήνιο πρόσωπο, σαν να χαµογελούσε. Έµοιαζε µε τον Χριστό στον 

Επιτάφιο της µεγάλης Παρασκευής», επισηµαίνει µια µαγείρισσα που 

παρακολούθησε τη σκηνή της δολοφονίας του.
78

 Ο νεκρός Λευτέρης αναγορεύεται σε 

εθνικό και θρησκευτικό σύµβολο υπενθυµίζοντας µε τη θυσία του τη στενή σχέση 

µεταξύ έθνους και ορθοδοξίας στον ελληνικό εθνικό λόγο. 

Εκτός από εξωτερική ή ψυχική οµορφιά οι νέοι της Χάλκινης Εποχής 

διαθέτουν και πνευµατική καλλιέργεια. Όταν δεν µοιράζουν φυλλάδια ή δεν 

ετοιµάζουν ενέδρες διαβάζουν µε λαχτάρα λογοτεχνία, παθιάζονται µε την ποίηση 

και συµµετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις. Όλη αυτή η πνευµατική άσκηση είναι 

εκείνη που τους κρατά σε εγρήγορση, ενισχύει το πάθος τους για τον αγώνα και τους 

τροφοδοτεί µε κουράγιο. Ο Ρούφος περιγράφει αναλυτικά την επίδραση που ασκεί 

στους µαθητές η ποίηση και συγκεκριµένα το Άξιον Εστί του Ελύτη. Οι νέοι 

συγκινούνται και ερµηνεύουν διαφορετικά, αλλά σε κάθε περίπτωση αισθητηριακά το 

ελληνοκεντρικό ποίηµα·  ο Βίας µε χρώµατα, ο Ευαγόρας µε ήχους, η Μαρία µε πίστη 

και τέλος ο σιωπηλός Λευτέρης µε δράση. Η ποίηση του Ελύτη µπορεί να επηρεάζει 

διαφορετικά τους µαθητές, ωστόσο, προκαλεί µία κοινή εθνική ανάταση µε αναφορά 

στις αισθήσεις παρά στη λογική και κατορθώνει να συνενώσει διαφορετικά 

ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία.
79

 

Αναφορές όπως οι παραπάνω στην επιρροή του Ελύτη υποδηλώνουν την 

πρόθεση του Ρούφου να συνδυάσει τον εθνικισµό του 19
ου

 αιώνα µε πιο µοντέρνες 

εκδοχές της ελληνικότητας κατά τα πρότυπα της γενιάς του ’30.
80

 Το πατριωτικό 

πάθος στη Χάλκινη Εποχή µπορεί να εδράζεται στα άσπιλα ιδεώδη του µακρινού 19
ου

 

αιώνα, ωστόσο, εκείνο που παρέχει στους νέους τη δυνατότητα της προσωπικής και 

της εθνικής αυτογνωσίας είναι οι ανανεωµένες εκδοχές της ελληνικής ταυτότητας, 

έτσι όπως αυτές προτείνονται µέσα από την ποίηση του Ελύτη.  
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Εκφάνσεις του εθνικού λόγου του Ρούφου δεν ανιχνεύονται µόνο στη 

συγκρότηση και τη συµβολή της νεολαίας στον αγώνα αλλά και στον τρόπο µε τον 

οποίον συνδέεται η Εκκλησία µε το πατριωτικό αίσθηµα. Σύµφωνα µε την 

παραδεδεγµένη εθνική αντίληψη ο κλήρος ανέκαθεν σε περιόδους πατριωτικής 

έξαρσης ήταν παρών για να ενισχύσει το εθνικό φρόνηµα του λαού. Στην προκειµένη 

περίπτωση ο Ρούφος υπογραµµίζει εµφατικά τη σκηνή της δέησης στη Φανερωµένη. 

Εδώ, µε προεξάρχοντα τον Μακάριο στήνεται ένα σκηνικό εθνεγερσίας. Το 

συγκινηµένο πλήθος παραληρεί και ζητά µέσω ιαχών από τον «Εθνάρχη» να ηγηθεί 

της κυπριακής νίκης.
81

 Ακόµη και ο Αλέξης, «ο αµερόληπτος τάχα παρατηρητής», 

παραδίνεται σε τούτο το «δυνατό συλλογικό πάθος». Θρησκευτικό και πατριωτικό 

συναίσθηµα συναρµόζονται απόλυτα συµβάλλοντας στη διαµόρφωση της εθνικής 

συνείδησης ακόµη και της άλλοτε «πλαδαρής µάζας» των Κυπρίων.
82

  

Ο Ρούφος προτού περιγράψει την κατανυκτική σκηνή της δέησης στη 

Φανερωµένη θεωρεί απαραίτητο να διευκρινίσει στον ανυποψίαστο δυτικό 

παρατηρητή το ρόλο της Ορθοδοξίας, όχι µόνο τώρα στον ενωτικό αλλά γενικότερα 

σε κάθε εθνικό αγώνα του ελληνικού γένους. Πόσο ανοίκειο θα είναι για αυτόν, 

διερωτάται ο Ρούφος, να βλέπει τους «άγριους εθνικιστές», τους ορθόδοξους 

παππάδες να στρατεύονται υπέρ του αγώνα; Σαν να επιδιώκει ο ίδιος να προλάβει τις 

ενστάσεις ή ενδεχοµένως τη δυσφορία που θα ένιωθε ο βρετανός αναγνώστης 

διαβάζοντας για τη δεσπόζουσα σηµασία του κλήρου στην τόνωση του πατριωτικού 

αισθήµατος.
83

 

Επιπρόσθετα, στη Χάλκινη Εποχή πριµοδοτείται η ανωτερότητα του 

ελληνοχριστιανικού πολιτισµού. Αυτό τουλάχιστον διαβεβαιώνει ο Αλέξης 

Μπαλαφάρας είτε αντιπαραβάλλοντας µε σχηµατικό τρόπο τον «ανώτερο» ελληνικό 

πολιτισµό µε τον αντίστοιχο «κατώτερο» οθωµανικό
84

, είτε συνοψίζοντας σε µία 

γραµµή την ιδιαιτερότητα του: «Ο ελληνισµός δεν είναι φυλή, είναι µία κατάσταση 

τέλειας ισορροπίας απέναντι σε αιώνια πρόκληση».
85

 Ο Ρούφος στο κείµενο του 

συστηµατικά προασπίζεται το ιδεώδες της ελληνικότητας. Για τον ίδιο συνιστά µία 
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υπέρτατη αξία, κάτι για το οποίο κάποιος µπορεί να περηφανεύεται και να παλεύει 

για την πραγµάτωσή του. Μέχρι και ο Χάρρυ, ο Βρετανός µε την καθόλα «ύποπτη» 

συµπεριφορά συναινεί ως προς την ανωτερότητα του ελληνισµού και ενδόµυχα 

εύχεται να µπορούσε να γίνει Έλληνας. «Χάρρυ, γιατί δε γίνεσαι Έλληνας»; Τον 

ρωτάει ο Αλέξης. Πριν καν προλάβει να απαντήσει εκείνος, ο ενθουσιώδης Αλέξης 

τον βοµβαρδίζει µε πληθώρα επιχειρηµάτων: «Ο καθένας µπορεί ναναι Έλληνας. 

Είναι ένα ήθος, µία πίστη, η εκλογή του αθάνατου νερού. ∆εν έχει σηµασία τι αίµα 

τρέχει στις φλέβες σου και στις δικές µου. Όλοι µπορούµε να διαλέξουµε τον ήλιο και 

τη θάλασσα και την ευτυχία»: Ο Χάρρυ σκεπτικός απαντά: «Μακάρι να µπορούσα. 

Γεννήθηκα όµως κάτω από υπερβόρειους ουρανούς, έχω ψυχή βαρβάρου. Και συ το 

ίδιο Αλέξη, αλλά για άλλους λόγους».
86

 Η συζήτηση τελειώνει εκεί. Για τον Αλέξη η 

σκέψη και µόνο της τύχης του να γεννηθεί Έλληνας είναι επαρκής να τον φορτίσει µε 

δύναµη και πίστη για τη συνέχεια του αγώνα που επέλεξε να υπηρετήσει. 

Είδαµε µέχρι στιγµής κάποιες από τις εκφάνσεις του εθνικού λόγου του 

Ρούφου·  τη συµβολή της µαχόµενης νεολαίας στο όραµα της εθνικής ολοκλήρωσης, 

τη λειτουργία του κλήρου στην αφύπνιση του έθνους αλλά και την πίστη του 

συγγραφέα στην αξία του ελληνισµού. Εξίσου ενδιαφέρων µε τα παραπάνω είναι και 

ο τρόπος µε τον οποίον ο Ρούφος προσεγγίζει στο µυθιστόρηµά του την έννοια της 

ελληνικής ταυτότητας των Ελληνοκυπρίων. 

 Στη Χάλκινη Εποχή η ελληνικότητα των Ελληνοκυπρίων παρουσιάζεται ως 

απτή πραγµατικότητα, ως ένα στοιχείο που δεν επιδέχεται αµφισβήτηση. Με αφορµή 

τη συζήτηση µίας οµάδας Βρετανών γύρω από την «υποτιθέµενη» ελληνικότητα των 

Ελληνοκυπρίων αλλά και της αποφασιστικότητας ενός νεαρού να υπεραµύνεται της 

ελληνικής του ταυτότητας –ακόµη και αν αντιµετωπίζεται ταπεινωτικά – 

βρισκόµαστε µπροστά στις δύο διαφορετικές συνιστώσες του  Κυπριακού. Και ό,τι 

για τους Ελληνοκύπριους συνιστά «ελληνικότητα», για τους Βρετανούς συνιστά 

«κυπριακότητα» καθιστώντας το ενωτικό αίτηµα παράδοξο και φανερά δίχως λογικό 

έρεισµα.
87
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Ο Ρούφος στη Χάλκινη Εποχή αποσιωπά εσκεµµένα αυτήν τη διάσταση του 

κυπριακού ζητήµατος, δηλαδή την πιθανή µη ελληνικότητα των Ελληνοκυπρίων, 

όπως τη θέτουν οι Βρετανοί. Από την πατριωτική του στόχευση αποκλείεται κάθε τι 

ικανό να υπονοµεύσει την εθνική συνάφεια του ελληνικού και κυπριακού λαού. 

Αντίθετα, η Χάλκινη Εποχή βρίθει στοιχείων που συνηγορούν υπέρ της κοινής 

εθνικής βάσης των δύο λαών. Οι Ελληνοκύπριοι της Χάλκινης Εποχής νιώθουν 

περήφανοι για την αντιστασιακή δράση των «Ελλήνων-αδερφών» τους και αντλούν 

κουράγιο από αυτήν. Πώς να µην νιώθουν περηφάνια άλλωστε αφού η Αντίσταση 

αντανακλά το σθένος του ελληνικού έθνους και επικαθορίζει τη δική τους ηρωική 

στάση απέναντι στον κυπριακό αγώνα; Ο Ρούφος συνειδητά ανάγει αυτήν την 

αλυσίδα της εθνικής «εποποιίας» στο ένδοξο αρχαιοελληνικό παρελθόν. Είναι αυτό 

το οποίο αµφότεροι, Έλληνες και Ελληνοκύπριοι αναγνωρίζουν ως εθνική αφετηρία 

και αυτό το οποίο µπορεί να τους καθοδηγήσει στο µέλλον. Για τον λόγο αυτό οι 

Ελληνοκύπριοι της Χάλκινης Εποχής συγκινούνται βαθύτατα όταν παρακολουθούν 

την παράσταση της Ιφιγένειας εν Αυλίδι.
88

 Η υπόσχεση της Ιφιγένειας να πολεµήσει 

για την Ελλάδα εκλαµβάνεται από τους Ελληνοκύπριους ως µήνυµα αδελφοσύνης 

και λειτουργεί τονωτικά στο εθνικό πατριωτικό τους φρόνηµα. 

Επιπρόσθετα, στη Χάλκινη Εποχή η Ένωση εµπεδώνεται στη συλλογική 

συνείδηση του κυπριακού λαού ως ύψιστος εθνικός σκοπός. Όλοι ανεξαιρέτως 

ηλικίας, κοινωνικής θέσης ή πολιτικών πεποιθήσεων συσπειρώνονται και απαντούν 

στο κάλεσµα της εθνικής ιδέας·  από τα παιδάκια που χαιρετούν µε κραυγές «Ζήτω η 

Ένωση» και τον βοσκό που ανάβει κερί για τον αγώνα µέχρι τους εργάτες των 

ορυχείων που ζητούν τα όπλα και τον κοµµουνιστή που φιλά το χέρι του παπά, όλοι 

συνειδητά και χωρίς ενδοιασµούς εµφανίζονται παθιασµένοι µε την ιδέα της ένωσης 

και πρόθυµοι να συνεισφέρουν στον αγώνα: «Λίγο-λίγο, όσο προχωρούσε η 

Επανάσταση, ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσµός έγινε µια βοηθητική υπηρεσία της 

Οργάνωσης –δεν απόµεινε σχεδόν κανένας που να µην ήξερε κάποιο µυστικό, που να 

µην έκανε κάτι για τον Αγώνα» παρατηρεί ο Αλέξης.
89

 Η απόφαση του κυπριακού 

λαού να συµµετάσχει στον αγώνα και να προασπιστεί το δικαίωµα του στην ένωση 

δεν παρουσιάζεται ως αποτέλεσµα πίεσης ή αυθορµητισµού. Αντίθετα, αποτελεί 

συνειδητή επιλογή ανθρώπων που αντιλαµβάνονται τα πλεονεκτήµατα της 
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ενδεχόµενης ένωσης της Κύπρου µε την Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η στιγµή της 

αµηχανίας του Αλέξη όταν ακούει τους χωρικούς να συζητούν για θέµατα αγροτικής 

οικονοµίας, τα οποία ο ίδιος αγνοεί. «∆ιαβάζουµε ελληνικές και κυπριώτικες 

εφηµερίδες, µελετάµε στατιστικές, ακούµε την Αθήνα», απαντάει ένας από αυτούς 

στον έκπληκτο Αλέξη.
90

 Ο Ρούφος θέλει να καταστήσει σαφές ότι οι διεκδικήσεις του 

ελληνοκυπριακού λαού δεν ήταν, όπως πίστευαν πολλοί Άγγλοι, τεχνητό προϊόν της 

προπαγάνδας Εκκλησίας και Σχολείου»
91

 αλλά αποτέλεσµα συνειδητής απόφασης. Οι 

Ελληνοκύπριοι της Χάλκινης Εποχής διαθέτουν ώριµη σκέψη και επαρκή αντίληψη 

ώστε να µην επηρεάζονται από προπαγανδιστικούς µηχανισµούς. Στο ιδεολογικό 

σχήµα του Ρούφου ο λαός δεν παρακολουθεί αδρανής τις εξελίξεις στο νησί ή πολύ 

χειροτέρα δεν παρασύρεται από «φωνές». Αντίθετα συντάσσεται µε τα επαναστατικά 

υποκείµενα και ενώνει τις φωνές του υπέρ των προταγµάτων του κυπριακού αγώνα.  

Η ελληνική εθνική ταυτότητα στον Ρούφο δοµείται από µία πληθώρα 

στοιχείων που αντανακλούν διαφορετικές ιστορικές εκδοχές της ελληνικότητας. Στην 

αντίληψή του συγγραφέα για το έθνος συνυπάρχουν ο ροµαντικός εθνικισµός του 

19
ου

 αιώνα, η συναρµογή ελληνισµού και χριστιανισµού, η σύνδεση της 

ελληνικότητας µε τον µοντερνισµό και τέλος η λαϊκότητα. Εκκλησία, λαός και 

διανοούµενοι προβάλλονται εναλλάξ ως υποκείµενα του εθνικού λόγου. Ωστόσο για 

τον Ρούφο ο κύριος φορέας της εθνικής δράσης και της αναγέννησης παραµένει, 

όπως και στο Χρονικό µιας Σταυροφορίας, η νεολαία. Αν και ποικίλες λοιπόν οι 

εκδοχές της ελληνικότητας στο έργο του οργανώνονται τελικά γύρω από έναν 

σταθερό άξονα.  
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Η φωνή της Αθήνας φουντώνει τις «Φωτιές της Ενώσεως»: 

Ο ρόλος της προπαγάνδας στα Πικρολέµονα 

 

Στο σηµείο αυτό είναι χρήσιµο να εξετάσουµε και τον λόγο του Ντάρελ γύρω από 

την Ένωση και τον αγώνα, έτσι όπως αναπτύσσεται στα Πικρολέµονα. «Κανένας 

χωρικός δεν θα µπορούσε να αισθανθεί δουλωµένος εάν κάποιος δεν διέσπειρε 

µυθεύµατα»,
92

 γράφει ο βρετανός συγγραφέας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι οι «φωτιές 

της Ενώσεως» διογκώθηκαν εξαιτίας µιας συντονισµένης προπαγάνδας.  

Στα Πικρολέµονα πυκνά επιρρίπτονται ευθύνες για την καλλιέργεια του 

εθνικισµού όχι µόνο στο σχολείο που αποδεδειγµένα, κατά την άποψη του Ντάρελ, 

λειτουργούσε ως «εργαστήριο» εθνικού αισθήµατος αλλά επιπλέον στην Εκκλησία 

και κυρίως στο αθηναϊκό ραδιόφωνο. Το σχολείο προετοίµαζε τους µελλοντικούς 

«τροµοκράτες»
93

, η εκκλησία κήρυττε την «ανταρσία» από τον άµβωνα και τέλος το 

αθηναϊκό ραδιόφωνο εξαπέλυε τις «παπαγαλίστικες κατάρες» του. Και µπορεί ο 

Ντάρελ να αντιµετωπίζει τους δύο πρώτους φορείς της προπαγάνδας, τους δασκάλους 

και τον Μακάριο µε ανοχή, δεν συµβαίνει όµως το ίδιο και µε τους δηµαγωγούς της 

Αθήνας, τους οποίους θεωρεί επικίνδυνους. Αυτοί, άλλωστε, είναι εκείνοι που 

καλλιεργούν τους φόβους και τις ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων προπαγανδίζοντας 

την υποτιθέµενη «τυραννία» των Βρετανών. Ο Ντάρελ περιγράφει γλαφυρά αυτήν τη 

σχεδόν µεταφυσική επιρροή του ραδιοφώνου στον ελληνοκυπριακό λαό: «Οι χωρικοί 

άκουγαν µ’ ένα είδος ευχάριστης ακατανοησίας τους παράξενους κι ωστόσο 

γνώριµους τόνους αυτού του µεταλλικού θεού που προσπαθούσε να τους πείσει πως 

ήσαν αλλιώτικοι από αυτό που ήσαν –ειρηνικοί, φιλόπονοι και ασφαλείς όσον αφορά 

τη ζωή και το άτοµό τους».
94

  

Ο Ντάρελ ως διευθυντής του Γραφείου Προπαγάνδας της βρετανικής 

κυβέρνησης γνώριζε πολύ καλά τον τρόπο λειτουργίας των προπαγανδιστικών 

µηχανισµών. Η προπαγάνδα των ελληνοκυπριακών σχολείων και της Εκκλησίας δεν 

υπερέβαινε τα όρια του νησιού, εποµένως συνιστούσε περιορισµένο κίνδυνο. Η 

προπαγάνδα όµως που προερχόταν από την Ελλάδα µπορούσε ανά πάσα στιγµή να 

ξεσηκώσει ευρύτερες λαϊκές µάζες σε Ελλάδα και Κύπρο και να δηµιουργήσει µία 

σειρά κλιµακούµενων, διεθνών πια, αντιδράσεων. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το 1955 
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το αθηναϊκό ραδιόφωνο καλούσε το λαό να εναντιωθεί στον «ιµπεριαλιστή» Αρµιτάζ 

αντλώντας κουράγιο από το 1821,
95

 τότε µάλλον δικαίως ανησυχούσε ο Ντάρελ για 

την εξέλιξη του Κυπριακού. Για το λόγο αυτό συχνά στο κείµενο του µετατοπίζει το 

κέντρο των ζυµώσεων από τη Λευκωσία στην Αθήνα. Ένας αθηναίος φίλος του 

Ντάρελ, Αλέξης και αυτός, µεταφέρει το «επαναστατικό» κλίµα που επικρατεί στην 

Ελλάδα και το πώς αυτό επηρεάζει την ψυχολογία των Κυπρίων: «Η υιοθέτηση της 

υποθέσεως των Ελλήνων της Κύπρου από την Αθήνα, έχει µεταβάλει την όλη 

ψυχολογική εικόνα εδώ·  είναι ένα είδος ηθικής ενίσχυσης για το δικαίωµα της 

Ενώσεως που δεν θα υπήρχε ποτέ προηγουµένως, και που µπορεί αν δε ληφθεί 

σοβαρά υπόψη, να οδηγήσει δεν ξέρω πού». 
96

 

Η κριτική του Ντάρελ όµως δεν αφορά µόνο στις αντιδράσεις του ελληνικού 

λαού απέναντι στις κυπριακές εξελίξεις·  αυτές τις αυθόρµητες αντιδράσεις των 

Ελλήνων που εκδηλώνονταν συνήθως µε τη µορφή συλλαλητηρίων και αποδείκνυαν 

το αίσθηµα αλληλεγγύης µεταξύ των δύο λαών. Πολλές φορές στα Πικρολέµονα 

αναφέρεται και στην αµηχανία που κατέτρυχε την ελληνική κυβέρνηση εξαιτίας της 

τροπής που είχε πάρει το κυπριακό ζήτηµα. Στην αµφιταλάντευσή της δηλαδή 

ανάµεσα στην ουδετερότητα, την οποία επίσηµα υπερασπιζόταν, και τη διάθεσή της 

να δείξει καλή θέληση απέναντι στα αιτήµατα των Ελληνοκυπρίων προκειµένου να 

διατηρήσει την πολιτική σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας.
97

  

Ο Ρούφος από την άλλη πλευρά στη Χάλκινη Εποχή δεν κάνει την παραµικρή 

νύξη σε αυτήν την έκφανση του Κυπριακού που αφορούσε στην επίσηµη ελληνική 

πλευρά. Προφανώς του ήταν εξαιρετικά δύσκολο από τη διπλωµατική θέση που 

κατείχε να εκφέρει οποιαδήποτε προσωπική άποψη, η οποία πιθανόν θα προκαλούσε 

αµηχανία στους επίσηµους κυβερνητικούς µηχανισµούς της Ελλάδας και θα έφερνε 

τον ίδιο σε δυσάρεστη θέση. Κάπου εδώ αντιλαµβάνεται κανείς τη δυσκολία του να 

ισορροπήσει κάποιος µεταξύ διπλωµατικής και συγγραφικής ιδιότητας, γεγονός που 

επεσήµανε και ο ίδιος ο Ρούφος χαριτολογώντας.
98

 ∆υσκολία που οδηγεί είτε στη 
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 Η µετάφραση δική µου. «Οι Times of Cyprus που µετατράπηκαν σε όργανο του ιµπεριαλιστή 
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µονοµερή παρουσίαση ενός ζητήµατος είτε στη συνειδητή αποσιώπηση γκρίζων 

πλευρών, τις οποίες υπό άλλες συνθήκες µπορεί και να ανέλυε επισταµένως.
99

  

Ας επανέλθουµε όµως στη βρετανική οπτική του Ντάρελ, η οποία αντίκειται 

στην πατριωτική µατιά του Ρούφου. Στα Πικρολέµονα ο κυπριακός αγώνας 

διεξάγεται από κάποιους φανατισµένους ελληνοκύπριους αντάρτες, πρόθυµους να 

σπείρουν το φόβο ακόµη και µεταξύ των οµοεθνών τους. Όσο για το ενωτικό αίτηµα, 

αυτό στερείται λαϊκού ερείσµατος. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του βρετανού 

συγγραφέα που ζει και συναναστρέφεται τον ντόπιο πληθυσµό του νησιού µεγάλη 

µερίδα των Ελληνοκυπρίων δείχνει να αδιαφορεί ή ακόµη και να δυσανασχετεί µε το 

ζήτηµα της Ένωσης: «“Βαρέθηκα όλη τούτη την ιστορία µε την Ένωση, αληθινά σας 

λέω τη βαρέθηκα», είπε ένας γέρος τσοµπάνος στο πίσω µέρος του µαγαζιού.
100

 “Τί 

θα την κάνουµε όταν την πετύχουµε;”» Για τον Ντάρελ ο απλός λαός διατηρεί µία 

συγκεχυµένη, θολή εικόνα για τα αίτια της αναταραχής. Οι περισσότεροι έχουν την 

πεποίθηση ότι υποκινήθηκε από την Ελλάδα, ωστόσο, δεν αντιλαµβάνονται τον 

ενδεχόµενο αντίκτυπό της στις ζωές τους. Ο Πάνος, φίλος και κατά κάποιον τρόπο 

φύλακας άγγελος του Ντάρελ, εκτιµά πως αν «κάποιος έλεγε στους Κύπριους πως 

κανένας Έλληνας δεν θέλει την Ένωση, θα έπαυαν να τη ζητάνε.»
101

 Είναι ο ίδιος, ο 

οποίος διατείνεται ότι η ένταση είναι αποτέλεσµα του πείσµατος των οµοεθνών του 

εξαιτίας της περιφρονητικής στάσης των Βρετανών: «Πίσω από αυτό [την 

αναταραχή] βλέπω κάποιαν από την πατροπαράδοτη εκείνην περιφρόνηση που ξέρω 

ότι αισθάνεστε –όχι εσύ- για µας και που δυσαρεστεί τους Κύπριους. Αν αφήσουν τα 

πράγµατα να τραβήξουν έτσι το δρόµο τους, θα αναγκάσετε τους νέους µας –ξέρεις 

πόσο είναι πεισµατάρηδες – να επιχειρήσουν πράξεις για τις οποίες όλοι θα 

µετανιώσουν, οι Κύπριοι πρώτοι από όλους».
102

  

                                                                                                                                            
σ’ επίσηµες δεξιώσεις, µε φράκα και χειροφιλήµατα και αγγλογαλλικά, κι όµως να νιώθεις το άγχος 
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Η Ένωση λοιπόν µπορεί να πλανάται στην ατµόσφαιρα των Πικρολέµονων, 

ωστόσο, δεν προκαλεί εκείνη την εθνική οµοψυχία που περιγράφει ο Ρούφος ήδη από 

τις πρώτες σελίδες της Χάλκινης Εποχής. Η πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων είναι 

κατά τον Ντάρελ «αγράµµατοι χωρικοί» που αδυνατούν να αντιληφθούν την έννοια 

του έθνους και τη σηµασία ενός εθνικού αγώνα. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις, η 

Ένωση φαίνεται ακόµη και να προβληµατίζει τον ντόπιο πληθυσµό  αντί να αποτελεί 

κίνητρο για συλλογική δράση. Ο Ανδρέας, για παράδειγµα, ανησυχεί για τα παιδιά 

του που στο σχολείο «δεν κάνουν τίποτ’ άλλο παρά να τραγουδάνε εθνικιστικά 

τραγούδια και να πηγαίνουν στις διαδηλώσεις».
103

 

Στα Πικρολέµονα οι Ελληνοκύπριοι δεν δείχνουν µόνο να µην 

αντιλαµβάνονται τη σηµασία του ενωτικού αιτήµατος ή να διαφωνούν µε τον ένοπλο 

τρόπο διεκδίκησής του. Επιπλέον, παρουσιάζονται να διάκεινται φιλικά απέναντι 

στους Βρετανούς, τους οποίους και θεωρούν «φίλους», «σωτήρες», «πρότυπα 

ευθυκρισίας» και «φιλελευθερισµού». Από τους µαθητές που διαβεβαιώνουν ότι ο 

αγώνας δεν έχει αντιβρετανικά ελατήρια και τους τεχνίτες που εµφατικά τονίζουν την 

αγάπη τους για τον Ντάρελ
 104

 µέχρι τον Πάνο που δολοφονείται εξαιτίας της φιλίας 

του µε τον βρετανό συγγραφέα, οι Ελληνοκύπριοι διακρίνονται για την άδολη αγάπη 

τους απέναντι στους Βρετανούς: «Όµως εµείς αγαπάµε τους Εγγλέζους. Πως αλλιώς, 

µιας κ’ είµαστε Έλληνες […] ∆εν ζητούµε να φύγουν οι Εγγλέζοι, τους θέλουµε να 

µείνουν, αλλά σαν φίλοι, όχι σαν αφεντικά».
105

 Μάλιστα ο Ντάρελ επιλέγει να 

κλείσει τα Πικρολέµονα µε µία εµφατικά φιλοβρετανική δήλωση. ∆ια στόµατος ενός 

οδηγού παρουσιάζει ακόµα και τον αρχηγό της ΕΟΚΑ ως «φίλαγγλο»: «Ναι […] κι ο 

∆ιγενής ακόµα, µ’ όλο που πολεµάει τους Άγγλους, τους αγαπάει. Αλλά θα 

εξακολουθήσει να τους σκοτώνει – µε πολλή λύπη, και µε αγάπη».
106

 

Το ερώτηµα που προκύπτει είναι τελικά γιατί ξεσηκώθηκαν οι Κύπριοι 

διεκδικώντας την ένωση µε την Ελλάδα εφόσον συµπαθούσαν τους Βρετανούς και 

απολάµβαναν τα προνόµια µιας ευηµερούσας ζωής. Ο ψύχραιµος και «ουδέτερος», 

παρατηρητής του Κυπριακού, όπως αυτοχαρακτηρίζεται ο Ντάρελ, υπογραµµίζει τον 

παράλογο χαρακτήρα της Ένωσης: «Πώς είναι δυνατόν οι Κύπριοι να ζητούν την 

Ένωση; αναρωτιόντουσαν οι Άγγλοι που έµεναν στην Κύπρο και που ήξεραν καλά 
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την Ελλάδα. Και τους καταλάβαινε κανείς. Στρατιωτική θητεία στις ελληνικές 

ένοπλες δυνάµεις; Εξοντωτική φορολογία; Χρεωκοπία; Ελαττωµατική διοίκηση;»
107

 

Είναι ακριβώς το παράθεµα, το οποίο χρησιµοποιεί ο Ρούφος ως µότο στην αρχή της 

Χάλκινης Εποχής του προκειµένου να θεµελιώσει τη δική του πατριωτική αφήγηση.   

 

 

Η πολιτική κατάσταση στην Κύπρο: 

Εθνικόφρονες και Κοµουνιστές σε σύµπνοια; 

 

Στη Χάλκινη Εποχή ο Ρούφος αναφέρεται άλλοτε ρητά και άλλοτε υπόρρητα στον 

ελληνικό εµφύλιο πόλεµο και στις συνέπειές του. Με αφορµή το θάνατο των τριών 

ελληνοκυπρίων παλικαριών ο Αλέξης Μπαλαφάρας ξαναθυµάται τα χρόνια του 

«µακελειού», της «οµαδικής παράκρουσης», στο βωµό της οποίας χάθηκαν πολλά 

«γερά κορµιά». Θύµα αυτού του αλληλοσπαραγµού ήταν και ο αδερφός του, ο 

οποίος, όπως µας πληροφορεί από την αρχή του κειµένου, σκοτώθηκε από τους 

κοµµουνιστές. Παρ’ όλες τις δυσάρεστες αναµνήσεις και την εµπειρία της απώλειας, 

ο Αλέξης φαίνεται πως έχει ξορκίσει τα δαιµόνια του παρελθόντος και έχει ξεχάσει το 

εµφύλιο µίσος. Όταν µάλιστα ο εθνικόφρων φίλος του Λεωνίδας τον προσκαλεί σε 

µία µάζωξη αριστερών δέχεται χωρίς αντιρρήσεις. Ό, τι θα ακολουθήσει, θα κάνει 

τον Αλέξη να αναθεωρήσει τις απόψεις του για τον κυπριακό κοµµουνισµό, τον 

οποίον προφανώς είχε συνδέσει µε τον αντίστοιχο ελληνικό. Ο αριστερός Αναστάσης 

αποδεικνύεται ένθερµος υποστηρικτής της Ένωσης που όχι µόνο διατηρεί άριστες 

σχέσεις µε την εκκλησία –φιλά το χέρι του παπά, ως ένδειξη σεβασµού -αλλά και 

δέχεται τον Αρχιεπίσκοπο ως αδιαµφισβήτητο ηγέτη του αγώνα: «Η Κύπρος είναι 

τυχερή να τον έχει αρχηγό σε τέτοιους καιρούς. Όλοι οι Ρωµιοί είµαστε ενωµένοι και 

τον ακολουθούµε στον εθνικό αγώνα. Άµα έρθει η Ένωση -ε, τότε θάχουµε καιρό να 

λύσουµε τις διαφορές µας».
108

 «Πού είναι ο αριστερός που µου υποσχέθηκες;» 

ρωτάει όλο απορία ο Αλέξης τον Λεωνίδα. «Τούτοι ήταν όλοι τους φανατικοί 

εθνικιστές, όλοι τα ίδια λέγανε, όλοι φίλησαν το χέρι του παπά. ∆εν είδα µαρξιστή 

ανάµεσά τους».
109

 Με αφορµή το «εθνικιστικό» προφίλ του αριστερού Αναστάση ο 

Λεωνίδας αναδεικνύει τον κατεξοχήν κοινωνικό και όχι επαναστατικό χαρακτήρα της 

αριστεράς στην Κύπρο («Αυτό που εννοεί στα αλήθεια είναι ότι θα θελε περισσότερη 

προστασία για τους φτωχούς»), διαβεβαιώνει για την περιορισµένη δυναµική του 
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µαρξισµού («Τέτοιος είναι ο αριστερισµός στην Κύπρο –εκτός, φυσικά, από λίγες 

δεκάδες αληθινούς µαρξιστές, κυρίως διανοούµενους») και εγγυάται την απουσία 

κοµουνιστικού κινδύνου: «Να γιατί ο Αναστάσης είναι φίλος µου, και να γιατί δεν 

υπάρχει κοµµουνιστικός κίνδυνος στην Κύπρο».
110

 Αυτή είναι η διαβεβαίωση του 

Λεωνίδα προς τον Αλέξη και σε µία δεύτερη ανάγνωση η διαβεβαίωση του Ρούφου 

προς τους άγγλους και έλληνες εθνικόφρονες αναγνώστες. 

Τον κοµουνιστή Ανάσταση τον συναντάµε ακόµη δύο φορές στο κείµενο·  τη 

µία να νιώθει ντροπή για τους αρχηγούς του ΑΚΕΛ, επειδή δεν πολεµάνε
111

 και την 

άλλη προς το τέλος του µυθιστορήµατος να απολογείται για τις αριστερές του 

πεποιθήσεις: «δεν είµαστε προδότες! Μπορεί ναµαστε σοσιαλιστές, µα πριν απ’ όλα 

είµαστε κι εµείς το ίδιο Έλληνες όσο κι εσείς και δεν αναγνωρίζουµε άλλον από τον 

Μακάριο σαν εκπρόσωπο στον αγώνα για την Ένωση.
112

 

Στη Χάλκινη Εποχή ο Ρούφος σκιαγραφεί γενικόλογα και αποσπασµατικά την 

πολιτική κατάσταση στην Κύπρο. Αυτό που προέχει είναι να δείξει ότι το ενωτικό 

αίτηµα συσπειρώνει τις ιδεολογικά αντίπαλες παρατάξεις. Ως εκ τούτου, αµφότεροι, 

δεξιοί και αριστεροί τάσσονται στην υπηρεσία του αγώνα και εκφράζουν από κοινού 

την πίστη τους στο «ιερό» έργο του Αρχιεπισκόπου. Από την άλλη είναι επίσης 

προφανές ότι ο Ρούφος επιδιώκει να υποβαθµίσει και το ρόλο της κυπριακής 

αριστεράς. Οι κύπριοι κοµουνιστές της Χάλκινης Εποχής όχι µόνο είναι λίγοι αλλά 

και ιδεολογικά ακίνδυνοι. Για αυτό και γίνονται αποδεκτοί από τους εθνικόφρονες.
113

  

Η αλήθεια είναι ότι την πενταετία 1950-1955 η πολιτική κατάσταση στην 

Κύπρο απείχε παρασάγγας από την αρµονική εικόνα που συγκροτεί ο Ρούφος. Ήταν 

η περίοδος όπου το αντιαποικιοκρατικό όραµα της κοµουνιστικής παράταξης για 

ανεξαρτησία προσέκρουε στα αιτήµατα των εθνικοφρόνων, οι οποίοι µε ηγέτη τον 

Αρχιεπίσκοπο προασπίζονταν την Ένωση.
114

 Οι αριστεροί βλέποντας από τη µία την 

ισχυρή επιρροή της Εκκλησίας και από την άλλη θέλοντας να διατηρήσουν την 
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επιρροή τους στα αγροτικά στρώµατα εγκατέλειψαν το αρχικό τους όραµα και 

υιοθέτησαν το ενωτικό αίτηµα. Οι δεξιοί, ωστόσο, είδαν µε επιφύλαξη το 

«σφετερισµό» της Ένωσης από τους ιδεολογικούς αντιπάλους τους φοβούµενοι ότι µε 

τον τρόπο αυτό οι τελευταίοι θα επεκτείνουν την ιδεολογική τους επιρροή. Η 

αντίδρασή τους µάλιστα ενισχύθηκε ακόµη περισσότερο όταν είδαν ότι και ο Γρίβας 

έτρεφε έντονα αρνητικά αισθήµατα εναντίον των κοµουνιστών. Έτσι ο κυπριακός 

αγώνας σύντοµα έλαβε νέα σηµασιοδότηση για τους δεξιούς καθώς εκτός από 

αντιβρετανικό απέκτησε και αντικοµουνιστικό χαρακτήρα. Σύµφωνα µε τη δεξιά 

αντίληψη οι κοµουνιστές δεν πληρούσαν τις πατριωτικές προϋποθέσεις, εποµένως, 

ήταν «προδότες» της Ένωσης αλλά και της πατρίδας. Ο ίδιος ο Γρίβας στα 

Αποµνηµονεύµατά του περιγράφει την στενή παρακολούθηση των κοµουνιστών 

καθώς και την «τακτική εκφοβισµού διά της εκτελέσεως» εκείνων που αποδεδειγµένα 

συλλαµβάνονταν για προδοσία.
 115

 

Στη Χάλκινη Εποχή ως «προδότης» ορίζεται οποιοσδήποτε κάνει τον «χαφιέ 

των Βρετανών». Έτσι τουλάχιστον επισηµαίνει ένα από τα ηγετικά στελέχη της 

ΕΟΚΑ, ο Μάγος, ο οποίος διασαφηνίζει πως ο µόνος τρόπος για να κατασταθεί 

ακίνδυνος ένας προδότης είναι να θανατωθεί, εφόσον βέβαια προηγουµένως 

εξαντληθούν όλα τα διαθέσιµα ειρηνικά µέσα.
116

 Στο κείµενο δεν δίνονται 

περισσότερα στοιχεία γύρω από την ταυτότητα των προδοτών, αν δηλαδή ανήκουν σε 

κάποιον συγκεκριµένο ιδεολογικό χώρο. Μονάχα προς το τέλος του µυθιστορήµατος 

η έννοια της προδοσίας συνδέεται έµµεσα µε την αριστερά. Είναι η στιγµή που ο 

κοµουνιστής Αναστάσης αρνείται την προδοτική συµπεριφορά που υπόρρητα του 

καταλογίζουν  οι ιδεολογικοί του αντίπαλοι. Ένας παπάς έρχεται να δώσει τέλος στην 

αγωνία του: «Καλά, καλά, παιδί µου […] Κανένας δεν σε είπε προδότη». Η αµηχανία 

όλων διακόπτεται όταν κάποιος από το πλήθος καταδεικνύει ως βασικό ύποπτο 

προδοσίας τον Παύλο, που για λόγους εκδίκησης έβαλε σε περιπέτειες ένα ολόκληρο 

χωριό. Έτσι λοιπόν ο Ρούφος συνδέοντας την προδοσία µε προσωπικά κίνητρα 

αποµακρύνει τον κίνδυνο ταύτισής της µε κάποια από τις δύο παρατάξεις.  

Ο Ρούφος εκούσια αποφεύγει να θίξει το θέµα της εµφύλιας σύγκρουσης στο 

κείµενο του. Οποιαδήποτε αναφορά στο διχαστικό κλίµα θα αποδυνάµωνε το κύρος 

του κυπριακού αγώνα και θα αποδοµούσε την εικόνα ενός αρραγούς εθνικού 
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µετώπου. Αυτό που θέλει να µεταφέρει στο βρετανικό κοινό είναι ότι η ένωση 

αποτελεί «οµόφωνο» αίτηµα που εκφράζει το σύνολο του κυπριακού λαού. 

Παραδέχεται ότι σηµειώνονται φαινόµενα προδοτικής συµπεριφοράς, ωστόσο, αυτά 

είναι αφενός µεµονωµένα και αφετέρου τεκµηριωµένα. Οι ύποπτοι για προδοσία 

εξετάζονται προσεκτικά, όπως βεβαιώνει ο Μάγος, καλούνται να συµµορφωθούν και 

αφού εξαντληθούν όλα τα φιλειρηνικά µέσα δολοφονούνται. Ωστόσο στο κείµενο σε 

καµία περίπτωση οι προδότες δεν ταυτίζονται µε τον αριστερό ιδεολογικό χώρο. 

Αντίθετα, αν κρίνουµε από την περίπτωση του Αναστάση, απαλλάσσονται από µια 

τέτοια επονείδιστη κατηγορία.  

Την ίδια στιγµή, ωστόσο, το ζήτηµα της εµφύλιας διαµάχης στους κόλπους 

του κυπριακού αγώνα κατέτρυχε τον διπλωµάτη Ρούφο. Τον Ιούνιο του 1958 µε 

επιστολή του προς τον Γρίβα του ζητά να επιδείξει «αυτοσυγκράτηση» σε ό,τι αφορά 

την αντιµετώπιση των αριστερών:  

«Τούτο τον καιρό, η αυτοσυγκράτηση µπορεί να αποδειχθεί, και 

σίγουρα χρειάζεται τουλάχιστο το ίδιο θάρρος µε τη µάχη. Το παν 

µπορεί να εξαρτηθεί από την ενότητα και την αλληλεγγύη των Ελλήνων. 

Το παν µπορεί να χαθεί από τον εµφύλιο σπαραγµό. Γι’ αυτό σας 

εξορκίζω, να αποφύγετε την επανάληψη της ρήξεως µε τους αριστερούς. 

Μπροστά στο διπλό µέτωπο που ήδη αντιµετωπίζουµε, µπροστά στο 

θανάσιµο κίνδυνο και στο φυλετικό πια αγώνα του κυπριακού 

ελληνισµού, κάθε διαίρεση είναι εθνοκτόνος. Kαι αν αντιµετωπίσετε 

προκλήσεις µην απαντήσετε. Και αν ένας αριστερός ατοµικά δειχθεί 

προδότης, αναβάλετε την τιµωρία του –τόση σηµασία έχει σήµερα να 

φανούµε ενωµένοι. Και οι εφηµερίδες θα έπρεπε να παύσουν τη 

δηµοσιογραφική αντιδικία. ∆εν πρέπει να περισσεύει ούτε ενέργεια, 

ούτε αίµα, ούτε χαρτί, ούτε σκέψη από τον κύριο αγώνα: των Ελλήνων 

κατά των καταπιεστών και των βαρβάρων. Ας γλιτώσουµε για µια φορά 

στην ιστορία µας την κατάρα του διχασµού. Είµαι σίγουρος πως ο 

βαθύτατος πατριωτισµός σας, στην πιο νηφάλια σκέψη του, θα 

υπερνικήσει κάθε δίκαιη οργή.»
117

  

Ο Ρούφος υιοθετεί συµβουλευτικό ύφος και καλεί τον Γρίβα να αποβάλει, έστω την 

ύστατη στιγµή, το αντικοµουνιστικό µένος του για χάρη του εθνικού συµφέροντος. 

Χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα προς αποφυγή την «κατάρα» του εµφύλιου 

διχασµού, ένα ζήτηµα ανοιχτό για τον ίδιο, επιδιώκει να αποσυνδέσει τον αγώνα από 

µίση και εµφύλιες έριδες προσδίδοντας του το αρχικό, αγνό εθνικό του περιεχόµενο. 

Έχει ενδιαφέρον να αντιπαραβάλουµε τη σχεδόν εξιδανικευµένη εικόνα της 

πολιτικής κατάστασης, που παρουσιάζει ο Ρούφος στη Χάλκινη Εποχή, µε εκείνη της 
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πολιτικής αστάθειας, που προβάλλεται στα Πικρολέµονα. Τη στιγµή λοιπόν που ο 

Ρούφος παρατηρεί και υπογραµµίζει στο κείµενό του την πλήρη σύνταξη αριστερών 

και δεξιών δυνάµεων πίσω από τον Αρχιεπίσκοπο, ο Ντάρελ αναδεικνύει τα 

αντικρουόµενα συµφέροντα των δύο παρατάξεων και καταγράφει τη διαφωνία του  

Μακαρίου στη διεξαγωγή ενός ένοπλου αγώνα.  

Ο Ντάρελ επισηµαίνει στα Πικρολέµονα την ιδιαιτερότητα της πολιτικής ζωής 

στην Κύπρο:  

«Η απουσία οποιασδήποτε πολιτικής κατάστασης στην Κύπρο ήταν µία 

βασική αδυναµία και η τρέχουσα πολιτική σκηνή χωρίζονταν σε δύο 

παρατάξεις –στη ∆εξιά και στην Αριστερά. Ήταν χαρακτηριστικό […] 

πως ακόµη και το πολυδύναµο Κοµµουνιστικό Κόµµα δεν τολµούσε ν’ 

αγνοήσει το λαϊκό αίσθηµα στην εθνική υπόθεση, και ήταν 

αναγκασµένο να διατηρεί το σύνθηµα της Ενώσεως ως βασική του 

διεκδίκηση. Τούτο φαινόταν παραλογισµός που άγγιζε την 

παραφροσύνη όταν σκεφτεί κανείς ποια µεταχείριση περίµενε το Κόµµα 

και τους οπαδούς του από την Κυβέρνησης των Αθηνών αν ερχόταν η 

Ένωση. Το ενωτικό σύνθηµα ήταν λοιπόν τόσο ισχυρό ως 

ψηφοσυλλέκτης ώστε και οι Μαρξιστές να το σέβονται, αν δεν ήθελαν 

να δουν το κόµµα τους να καταρρέει; Έτσι φαίνεται».
118

 

Σύµφωνα µε την οπτική του Ντάρελ η εµπλοκή της κυπριακής αριστεράς στο ενωτικό 

αίτηµα είχε ωφελιµιστική διάσταση. Πράγµατι τη δεδοµένη χρονική στιγµή η 

κυπριακή αριστερά επέλεξε να το υιοθετήσει όχι γιατί την εξέφραζε αλλά γιατί 

µονάχα µε αυτόν τον τρόπο µπορούσε να διατηρηθεί στα πολιτικά πράγµατα δίπλα σε 

µία δεξιά που αφενός είχε τη συµπαράσταση της θρησκευτικής ηγεσίας και αφετέρου 

άγγιζε τα εθνικά αισθήµατα του λαού. Ως εκ τούτου το ΑΚΕΛ κατέληξε να 

µοιράζεται µε τους εθνικόφρονες την Ένωση µολονότι είχε θεµελιώδεις ιδεολογικές 

διαφωνίες µαζί τους. Συγκεκριµένα διαφωνούσε τόσο µε τη θρησκευτικοποίηση της 

πολιτικής ζωής στην Κύπρο, που οφειλόταν στον προεξάρχοντα ρόλο του 

«Εθνάρχη», όσο και µε την διεξαγωγή του ένοπλου αγώνα.
119

  

Σε όλη αυτήν τη ρευστή πολιτική κατάσταση ο Αρχιεπίσκοπος θα µπορούσε 

να παίξει ρόλο εξισορροπητικό. Ο Ντάρελ στα Πικρολέµονα τονίζει συστηµατικά τον 

σηµαίνοντα διττό ρόλο του Μακάριου σε θρησκευτικό και πολιτικό επίπεδο. Στο 

κείµενο επισηµαίνει αφενός τη ρητορική δεινότητα του «Εθνάρχη» και αφετέρου την 

φιλοδοξία του να ηγείται των διαπραγµατεύσεων. Ο Μακάριος για τον Ντάρελ είναι 
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εκείνος που ξεσηκώνει τα πλήθη κηρύσσοντας την «ανταρσία από τον άµβωνα».
120

 

Είναι όµως και εκείνος που µπορεί να κρατά «δέσµια τα γεγονότα» εξαιτίας του 

«προσωπικού του γοήτρου».
121

 Ποιά είναι όµως η στάση του σε αυτήν την εύθραυστη 

πολιτική συσπείρωση αριστερών και δεξιών και ποιά η αντίληψή του για τον ένοπλο 

αγώνα; Ο Ντάρελ παρουσιάζει τον Μακάριο να βρίσκεται αντιµέτωπος µε δύο 

αντίρροπες δυνάµεις·  από τη µία τους «φανατικούς» αθηναϊκούς κύκλους –

«βαλκάνιους», όπως τους αποκαλεί ο ίδιος, που τον πίεζαν για αναταραχή και από 

την άλλη, τους κοµµουνιστές, οι οποίοι αποκτούσαν ολοένα και µεγαλύτερη ισχύ.
122

 

Πράγµατι ο Μακάριος αποδοκίµασε εξαρχής την κήρυξη ενός ένοπλου αγώνα. 

Πίστευε ότι µε κάποια σαµποτάζ ή παράλληλες λαϊκές αντιδράσεις θα µπορούσε να 

επιτευχθεί το αίτηµα της Ένωσης. Παρόλα αυτά υπό την πίεση των µυστικών  

στρατιωτικών κύκλων της Αθήνας και κυρίως του Γρίβα, ο οποίος  πριµοδοτούσε την 

αδιάλλακτη ένοπλη αντίδραση υπέκυψε και συναίνεσε στην οργάνωση της ΕΟΚΑ.
123

 

Η εξορία του Μακάριου δηµιούργησε, όπως αποφαίνεται ο Ντάρελ, 

«αναντικατάστατο» κενό στην ηγεσία. Πολύ περισσότερο άφηνε το πεδίο ελεύθερο 

στους «εξτρεµιστές». Και συνεχίζει: «Μ’ όλο που η συνενοχή του [Μακαρίου] στην 

ΕΟΚΑ ήταν πρόδηλη, ωστόσο ήταν η µόνη τροχοπέδη στην τροµοκρατία και το µόνο 

πρόσωπο που µπορούσε να τη λυγίσει».
124

 Ο Ντάρελ υπογραµµίζει µία διάσταση της 

δράσης του Αρχιεπισκόπου, την οποία ο Ρούφος αντίθετα αποφεύγει να θίξει.  

Εκτός από την «ψύχραιµη» εκτίµηση της πολιτικής κατάστασης ο Ντάρελ 

προσπαθεί και πραγµατικά πετυχαίνει να αποδώσει την κλιµάκωση της δράσης των 

ενωτικών·  πώς δηλαδή οδηγήθηκαν από τις έντονες αλλά σε κάθε περίπτωση 

λεκτικές αντιδράσεις στη ριζοσπαστικοποίηση των θέσεών τους και στις στυγνές 

δολοφονίες ακόµη και οµοεθνών τους µε την κατηγορία της προδοσίας. Το αρχικό  

σύνθηµα «Πανούκλα στους αιρετικούς», δηλαδή σε εκείνους που εναντιώνονταν 

στην Ένωση µετατράπηκε στο απειλητικό «“Θάνατος στους Προδότες”. Θάνατος στα 

λόγια και στην πράξη».
125

 Ό Ντάρελ περιγράφει την εκρηκτική κατάσταση στο νησί 

µε τα µελανότερα χρώµατα. Υπό την σκιά του «κακού πνεύµατος της τροµοκρατίας», 
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όπως χαρακτηρίζει την υποψία της προδοσίας, αθώοι πολίτες βρέθηκαν να 

απολογούνται είτε επειδή δεν επιδείκνυαν επαρκή πατριωτισµό, είτε επειδή 

διατηρούσαν φιλικές σχέσεις µε τους Βρετανούς. Σε κάθε περίπτωση πάντως 

θεωρούνταν προδότες και είτε βασανίζονταν, όπως ο γυµνασιάρχης που 

ξυλοκοπήθηκε από τους µαθητές του, είτε ακόµη χειρότερα δολοφονούνταν, όπως 

συνέβη µε τον Πάνο, τον φίλο του Ντάρελ. Στο κείµενο ο βρετανός συγγραφέας 

αφήνει αιχµές και για περιπτώσεις τιµωρίας «προδοτών», οι οποίες όµως δεν ήταν 

άλλο από το ξεκαθάρισµα προσωπικών λογαριασµών του θύτη µε το θύµα.
126

 Και 

όλα αυτά στο όνοµα της Ένωσης, ενός αιτήµατος που από ιδεατό όραµα κατέληξε να 

λειτουργεί ως άλλοθι για τη δολοφονία ανθρώπων εξαιτίας της αρνητικής ή απλώς 

ουδέτερης στάσης τους απέναντι στον ένοπλο αγώνα.
127

 Με άλλα λόγια ο Ντάρελ 

στοιχειοθετεί µια δυσάρεστη, διόλου «ροµαντική» εικόνα του κυπριακού αγώνα 

ολότελα διαφορετική από εκείνη του Ρούφου. 

 

 

Η εικόνα του Τουρκοκύπριου στη Χάλκινη Εποχή, ή, 

µία κοινότητα στο περιθώριο 

 

Σε όλη τη δεκαετία του 1950 το αίτηµα της ένωσης αποτελούσε κυρίαρχο πολιτικό 

ζήτηµα για την ελληνοκυπριακή κοινότητα και ταυτόχρονα εφιαλτικό σενάριο για την 

αντίστοιχη µειοψηφούσα τουρκοκυπριακή, η οποία, δικαιολογηµένα, ταύτιζε την 

ενδεχόµενη υπαγωγή της Κύπρου στο ελληνικό κράτος µε τη συρρίκνωση της δικής 

της παρουσίας στο νησί. Και ενώ τις προηγούµενες δεκαετίες οι δύο κοινότητες 

ζούσαν αρµονικά και συνεργάζονταν σε διάφορους τοµείς για τη βελτίωση του 

βιοτικού τους επιπέδου δεν άργησαν κατά τα µέσα του ’50, όταν δηλαδή κορυφώθηκε 

ο αγώνας της ΕΟΚΑ, να συγκρουστούν. Οι Τουρκοκύπριοι θορυβηµένοι από την 

ένοπλη δράση των Ελληνοκυπρίων σχηµάτισαν µε την ενθάρρυνση των Βρετανών 

µία εθνικιστική οργάνωση ανάλογη της ΕΟΚΑ, τη ΤΜΤ (Τουρκική Οργάνωση 
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Αντίδρασης) διεκδικώντας τη διχοτόµηση του νησιού ως τη µοναδική λύση για την 

προστασία του µουσουλµανικού πληθυσµού σε περίπτωση ένωσης µε την Ελλάδα.
128

  

 Η πόλωση µεταξύ των δύο κοινοτήτων αποτελούσε συµφέρουσα εξέλιξη για 

τους Βρετανούς·  το Κυπριακό µετατρεπόταν από αποικιακό πρόβληµα σε 

ελληνοτουρκική διαφορά και οι ίδιοι µπορούσαν να διαδραµατίσουν ρυθµιστικό ρόλο 

στην εκτόνωση της κρίσης χωρίς να ριψοκινδυνεύουν την κυριαρχία τους στο νησί. 

Με δική τους πρωτοβουλία µάλιστα συγκρότησαν µία ειδική αστυνοµική δύναµη που 

αποτελούνταν αποκλειστικά από Τουρκοκύπριους, γεγονός που δυναµίτισε ακόµη 

περισσότερο το κλίµα ανάµεσα στις δύο κοινότητες. Η εναντίωση των 

Τουρκοκυπρίων στις ενωτικές διεκδικήσεις των Ελληνοκυπρίων όσο και η στενή 

συνεργασία τους µε τους Βρετανούς δεν µπορούν, εποµένως, να γίνουν κατανοητές 

αν δεν ληφθεί υπόψη ο φόβος του αποκλεισµού και της περιθωριοποίησής που 

υπαγόρευε τις κινήσεις τους. Αποδεικνύουν δε τη σηµασία του ρόλου του 

µουσουλµανικού πληθυσµού στη διαµόρφωση του πολιτικού σκηνικού της Κύπρου. 

Παρόλα αυτά στην επικρατούσα ελληνοκυπριακή αντίληψη ο αυτόνοµος ρόλος των 

Τουρκοκυπρίων παραγνωρίζεται και οι ίδιοι προβάλλονται συνήθως είτε ως 

υποχείριο των Βρετανών και της Τουρκίας είτε ως «απλή µειονότητα και αµελητέο 

στοιχείο» που αδυνατεί να διαδραµατίσει ουσιαστικό πολιτικό ρόλο.
129

 Όσον δε 

αφορά την παρουσία τους στην Κύπρο, αυτή εξαρτάται εντέλει από την ανοχή της 

χριστιανικής κοινότητας. Ας δούµε όµως αναλυτικά πώς συγκροτείται η εικόνα του 

Τουρκοκύπριου στο µυθιστόρηµα του Ρούφου. 

Στη Χάλκινη Εποχή παρακολουθούµε να ξετυλίγεται η ιστορία ενός µικρού 

Τουρκοκύπριου, του Αλή. Ο Αλή είναι «ένα κουρελιάρικο» ορφανό παιδί, το οποίο 

εµφανίζεται στην πόρτα ενός µαθητή, του Λευτέρη ζητώντας ελεηµοσύνη. Η 

περίπτωση του νεαρού συζητιέται µεταξύ των µαθητών, οι οποίοι καλούνται να 

απαντήσουν στο εξής δίληµµα: να παραπέµψουν τον Αλή σε κάποιο φιλανθρωπικό 

ίδρυµα της τουρκικής κοινότητας ή να τον περιθάλψουν οι ίδιοι; O Βίας τελικά δίνει 

τη λύση προσεγγίζοντας το ζήτηµα από µια ωφελιµιστική σκοπιά: [Αν τον 

φροντίσουµε οι ίδιοι] «θα δείξουµε ότι συµπαθούµε τους Τούρκους».
130

 Έτσι οι 

µαθητές υιοθετούν τον Αλή προκειµένου να αποδείξουν ουσιαστικά τη µεγαλοψυχία 

τους προς τους Τούρκους. Ο Αλέξης θυµάται και πάλι τον Αλή όταν η ΕΟΚΑ έχει 
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µπει για τα καλά στην καθηµερινότητα των ανθρώπων και οι σχέσεις των δύο 

κοινοτήτων έχουν κλονιστεί. Ο Αλή, επικουρικός πλέον αστυνοµικός εξακολουθεί να 

σέβεται τους ευεργέτες του. Απόδειξη της ευγνωµοσύνης του είναι η βοήθειά του 

προς τον Αλέξη ώστε να αποδράσει από τη φυλακή. Ο νεαρός τελικά πληρώνει το 

τίµηµα της συµπάθειάς του για τους Έλληνες µε την ίδια του τη ζωή καθώς 

δολοφονείται από «φανατισµένους» Τουρκοκύπριους. Στο πρόσωπο του ευγνώµονα 

Αλή, ο Αλέξης αναγνωρίζει όλους εκείνους τους «άκακους» και «ήσυχους» 

Τουρκοκύπριους που «τα πήγαιναν καλά µε τους δικούς µας».
131

 Την αρµονική 

σχέση των δύο κοινοτήτων επισηµαίνει και ο Αλή λίγο πριν δολοφονηθεί: «“Μη 

νοµίζεις κύριε Αλέξη, ότι είµαι εχθρός των Ρωµιών. Μερικοί δικοί µας δεν τους 

χωνεύουν, είναι αλήθεια, αλλά όχι όλοι µας. Θέλουµε να ζήσουµε µαζί σας ειρηνικά”. 

“Και µεις το ίδιο θέλουµε Αλή, µα ίσως κάποιοι άλλοι να θέλουν να µας κάνουν να 

τα χαλάσουµε”. Η τίµια φυσιογνωµία του σκοτείνιασε. “Ναι, οι Εγγλέζοι”, απάντησε 

αµέσως».
132

 

Ο Αλή είναι η µοναδική τουρκoκυπριακή φωνή στο κείµενο. Μία φωνή, η 

οποία υπενθυµίζει στον Αλέξη -και προφανώς στην ελληνοκυπριακή πλευρά- την 

φιλήσυχη φύση των Τουρκοκυπρίων και την δυνατότητα της αρµονικής συµβίωσης 

των δύο κοινοτήτων. Από κει και πέρα οποιαδήποτε άποψη αφορά στην 

τουρκοκυπριακή κοινότητα παρουσιάζεται στο κείµενο διαµεσολαβηµένη είτε από 

την ελληνοκυπριακή πλευρά µέσω των µελών της ΕΟΚΑ είτε από την αντίστοιχη 

βρετανική και συγκεκριµένα µέσω του αµφιλεγόµενου αποικιακού συµβούλου 

Τέρενς Φιτζγκίµπον. Ο Μάγος, ένα από τα ηγετικά στελέχη της Οργάνωσης 

περιγράφοντας στον Αλέξη την πρακτική της ΕΟΚΑ απέναντι στους προδότες 

υπογραµµίζει το λόγο για τον οποίο απαγορεύεται να σκοτώσουν «Τούρκο»: «Αν 

σκοτώναµε Τούρκο, οι Άγγλοι θα ήταν ενθουσιασµένοι. Θα τόνιζαν ότι ήταν 

Τούρκος, όχι ότι ήταν αστυνοµικός, και θα το εκµεταλλεύονταν για να ξεσηκώσουν 

όλους τους Τούρκους εναντίον µας. Προς το παρόν, οι πιο πολλοί είναι µάλλον 

ουδέτεροι και πολύ πιο αδιάφοροι απ’ ό,τι θα τους ήθελαν οι Άγγλοι προπαγανδιστές 

και οι Τούρκοι ηγέτες που συνεργάζονται µαζί τους.»
133

 Όπως ισχυρίζεται ο ίδιος 

«δεν χρειάζονται και πολλά για να πάθει υστερική έξαψη ένας τουρκικός όχλος».
134

 

Τα αποτελέσµατα αυτής της «έξαψης» παρουσιάζονται αναλυτικά από τον Ρούφο 
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λίγο παρακάτω όταν µε αφορµή τη δολοφονία ενός αστυνοµικού οι «τουρκικοί 

όχλοι» επιδίδονται σε λεηλασίες ελληνικών περιουσιών.
135

 Στο κείµενο είναι 

πρόδηλο ότι οι διαθέσεις των Τουρκοκυπρίων µεταστρέφονται εξαιτίας της 

βρετανικής παρέµβασης. Και από κει που παρουσίαζαν την εικόνα των φιλήσυχων 

ανθρώπων ξαφνικά υιοθέτησαν τη συµπεριφορά όχλου. 

Την ικανότητα των Βρετανών να κατευθύνουν τις αντιδράσεις των 

Τουρκοκυπρίων εναντίων των Ελληνοκυπρίων επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο 

Φιτζγκίµπον προσπαθώντας να πείσει τον Αλέξη για τη µαταιότητα του 

επαναστατικού εγχειρήµατος: «∆εν είναι δύσκολο να εξαγριώσουµε τους Τούρκους 

όποτε το θελήσουµε. Ό,τι έγινε ως τώρα δεν ήταν παρά δοκιµές σε µικρή κλίµακα. 

Στο χέρι µας είναι να δηµιουργήσουµε συνθήκες τέτοιες, που ναχουµε ένα 

ισχυρότατο επιχείρηµα για να µείνουµε επ’ αόριστο στην Κύπρο: ότι µόνο η 

παρουσία µας εµποδίζει τη γενική αλληλοσφαγή. Τέλος αν αυτά δεν φτάνουν, 

µπορούµε να ισορροπήσουµε το αίτηµα σας για Ένωση µ’ ένα τουρκικό αίτηµα για 

διχοτόµηση του Νησιού, που θάχει αρκετή ευλογοφάνεια για να θολώσει τα νερά».
136

  

Ο Ρούφος εκµεταλλεύεται κάθε αφηγηµατική ευκαιρία προκειµένου να 

αναδείξει την καταλυτική επιρροή των Βρετανών στους Τουρκοκύπριους·  το 

παραδέχεται ο τουρκοκύπριος Αλή, το υπογραµµίζει ο ελληνοκύπριος Μάγος και το 

επιβεβαιώνει ο βρετανός Φιτζγκίµπον. Τρεις διαφορετικές εθνικές/εθνοτικές φωνές 

µοιάζουν να επιβεβαιώνουν την αδυναµία της τουρκοκυπριακής κοινότητας να 

αναλάβει πρωτοβουλίες και να δράσει αυτόβουλα. Αυτό, ωστόσο, που αποφεύγει να 

θίξει ο Ρούφος στη Χάλκινη Εποχή είναι ο λόγος για τον οποίον οι Τουρκοκύπριοι 

συνεργάστηκαν µε τους Βρετανούς. Πουθενά στο κείµενο δεν υπάρχει έστω και ως 

υπαινιγµός ότι η αιτία για την οποία η µουσουλµανική κοινότητα προσέγγισε τους 

Βρετανούς ήταν οι ίδιοι οι Ελληνοκύπριοι. Ότι δηλαδή οι Τουρκοκύπριοι 

θορυβήθηκαν από τα ενωτικά αιτήµατα των Ελληνοκυπρίων και αναζήτησαν έναν 

τρόπο για να διασφαλίσουν τα δικαιώµατά τους στο νησί. Και ότι η κλιµακούµενη 

ένταση, οι επιθέσεις της ΕΟΚΑ κατά Τουρκοκυπρίων αστυνοµικών, οι σποραδικές 

επιδροµές Ελληνοκυπρίων σε τουρκοκυπριακά χωριά και η κορύφωση της 

διακοινοτικής βίας µετά τη βοµβιστική επίθεση στο τουρκικό Γραφείο Τύπου στη 

Λευκωσία στις 7 Ιουνίου του 1958 έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της 
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ανθελληνικής στάσης των Τουρκοκυπρίων.
137

 Αποσιωπώντας τα παραπάνω 

φαινόµενα, το αφήγηµα του Ρούφου εγγράφεται στην κυρίαρχη ελληνοκυπριακή 

αντίληψη που παραβλέπει τις ευθύνες της ΕΟΚΑ στην όξυνση της διακοινοτικής βίας 

και αρνείται στους Τουρκοκύπριους το δικαίωµα ή την ικανότητα να διαδραµατίσουν 

αυτόνοµο ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθαι. Η Χάλκινη Εποχή από την αρχή ως το τέλος 

πριµοδοτεί αυτό που ήθελαν να ακούσουν οι ξεσηκωµένοι Ελληνοκύπριοι·  ότι 

δηλαδή µόνο οι ίδιοι ως πλειοψηφούσα οµάδα δικαιούνταν να καθορίσουν το µέλλον 

της Κύπρου ακόµη και αν οι αποφάσεις τους έπλητταν καίρια τα δικαιώµατα της 

µειοψηφούσας τουρκοκυπριακής κοινότητας.  

Ως ο κατεξοχήν «άλλος», ο Τουρκοκύπριος κατέχει φανερά υποδεέστερη 

θέση στη Χάλκινη Εποχή.
138

 Αυτό το επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Αλέξης σε ένα 

πατριωτικό του παραλήρηµα όταν κατά την προσπάθειά του να υπεραµυνθεί της 

ισχύος του ελληνικού πολιτισµού αναφέρεται σε έναν «κατώτερο, καθυστερηµένο» 

πολιτισµό –«αν µπορείς να τον ονοµάσεις πολιτισµό»- της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας.
139

 Ο Ρούφος συνθέτει µία καθόλα αρνητική εικόνα των 

Τουρκοκυπρίων, η οποία ενισχύεται ακόµη περισσότερο µέσω της αντιπαραβολής 

της µε την αντίστοιχη θετική εικόνα της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Στην 

ελληνοκεντρική οπτική του οι δύο εθνοτικές οµάδες δεν παρουσιάζονται µόνο να 

εκκινούν από διαφορετικές αφετηρίες και να υιοθετούν διαφορετικούς τύπους 

δράσης. Επιπρόσθετα, η διαφορετικότητά τους ιεραρχείται και αξιολογείται µε βάση 

ηθικά κριτήρια: ό,τι  για τους Ελληνοκύπριους αναγορεύεται σε ιερό σκοπό και 

έντιµη δράση για τους Τουρκοκύπριους συναρτάται µε ταπεινά ελατήρια και 

φανατισµένη συµπεριφορά.  

Είναι η περίοδος που η Τουρκία έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στις κυπριακές 

εξελίξεις. Τα Σεπτεµβριανά του 1955 αποδείκνυαν την πρόθεσή της να µην 

παραχωρήσει την Κύπρο στην Ελλάδα και στους Ελληνοκύπριους. Ο Ρούφος 

αφουγκράζεται στο κείµενο την επικείµενη ανάµειξη της τουρκικής πλευράς και την 
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προβάλλει υπόρρητα. Όχι όµως µέσω του Αλέξη αλλά µέσω του Χάρρυ, ο οποίος 

εφιστά την προσοχή των Ελληνοκυπρίων στην αναµενόµενη σκλήρυνση της στάσης 

των Τούρκων: «Οι δικοί σας έχουν υποτιµήσει τους Τούρκους, Αλέξη. Από δω και 

µπρος θα πρέπει να τους λογαριάζετε».
140

 ∆εν γνωρίζουµε αν ο Ρούφος δηµόσια ή σε 

προσωπικές του συζητήσεις εξέφραζε την ανησυχία του για τον επικείµενο «τουρκικό 

κίνδυνο», όπως συνέβαινε µε τον Σεφέρη.
141

 Το πιθανότερο είναι ότι και ο ίδιος 

αντιλαµβανόταν την κρισιµότητα της κατάστασης και το πόσο γρήγορα µπορούσαν 

να κλονιστούν οι λεπτές ισορροπίες µεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Από την 

άλλη όµως έχει συνείδηση ότι ενδεχόµενες αναφορές στην τύχη των Τουρκοκυπρίων 

ή στους επίσηµους χειρισµούς της Τουρκίας θα αποδυνάµωναν το επιχείρηµα του 

περί ελληνικότητας της Κύπρου και της αδιαµφισβήτητης σηµασίας της Ένωσης. Και 

µπορεί µια τέτοια προσέγγιση, η οποία θα ενσωµάτωνε την τουρκική µατιά να 

ικανοποιούσε το βρετανικό κοινό, ωστόσο, θα δυσαρεστούσε το αντίστοιχο ελληνικό 

και κυρίως θα προκαλούσε αµηχανία στον ίδιο ως διπλωµάτη και έλληνα 

διανοούµενο.  

 

 

Η εικόνα του Βρετανού στη Χάλκινη Εποχή: φλερτάροντας µε τον εχθρό 

 

Στη Χάλκινη Εποχή η αγγλική παρουσία είναι ιδιαίτερα αισθητή και ταυτόχρονα 

πολυποίκιλη. Καλοσυνάτοι και ευπροσήγοροι υπάλληλοι της αποικιοκρατικής 

διοίκησης (Μπλάκγουντ και Φιτζγκίµπον), απάνθρωποι βασανιστές (Ουέρδινγκ), 

προοδευτικοί δηµοσιογράφοι (Μακφίν) και φηµολογούµενοι κατάσκοποι 

(Μόνταγκιου) αναλύονται σε επίπεδο συµπεριφοράς, αισθηµάτων κα αντιδράσεων 

προκαλώντας στον αναγνώστη άλλοτε τη συµπάθεια, όπως συµβαίνει µε τον 

απατηµένο σύζυγο Τζούλιαν Μπλάκγουντ και άλλοτε την απόλυτη απέχθεια, όπως 

στην περίπτωση του Ντικ Ουέρδινγκ. Ιδιαίτερη θέση στο κείµενο κατέχει και η 

Σύλβια, µία Ελληνοβρετανίδα που αµφιταλαντεύεται ανάµεσα στη δεδοµένη αγάπη 
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της για τον σύζυγό της Μπλάκγουντ και τον παράνοµο έρωτά της για τον επαναστάτη 

Αλέξη. Ο Ρούφος δεν περιγράφει βιαστικά τους παραπάνω χαρακτήρες. Αντίθετα 

εµβαθύνει σε αυτούς καθιστώντας τους οικείους στον αναγνώστη κυρίως µέσω του 

Αλέξη, ο οποίος εµφανίζεται να κινείται µε ευχέρεια στους βρετανικούς αστικούς 

κύκλους. 

Την εικόνα του Βρετανού στη Χάλκινη Εποχή µπορεί να την προσεγγίσει 

κανείς µέσα από τρεις άξονες. Καταρχήν µέσω της ανάλυσης των χαρακτήρων 

καθαυτών. Κατά δεύτερον µέσα από τις αντιλήψεις που διαχέονται στο κείµενο 

σχετικά µε τους Βρετανούς ή τη Βρετανία σε πολιτισµικό και πολιτικό επίπεδο. Και 

τέλος, µέσα από έναν λανθάνοντα τρόπο, αυτόν της σχέσης του Αλέξη µε τη Σύλβια, 

τη γυναίκα µε την « υβριδική» ταυτότητα.
142

  

Ξεκινώντας από τον πρώτο, χαρακτηρολογικό άξονα µε εξαίρεση τους 

αµφίσηµους χαρακτήρες του Χάρρυ Μόνταγκιου και του Τέρενς Φιτζγκίµπον, οι 

Βρετανοί της Χάλκινης Εποχής έχουν γενικώς ευδιάκριτα χαρακτηριστικά. Στο 

σύνολό τους αντιπροσωπεύουν την αστική ελίτ και απολαµβάνουν τα προνόµια της 

αποικιακής ζωής. Με µοναδική παραφωνία τον µοχθηρό Ουέρδινγκ, που 

αποκαλύπτει σε κάθε ευκαιρία τον εξουσιαστικό του χαρακτήρα, δείχνουν να 

νοιάζονται πραγµατικά για το κυπριακό ζήτηµα, όχι µόνο σε πολιτικό αλλά και σε 

ανθρώπινο επίπεδο. Ιδιαίτερα συµπαθείς στο κείµενο παρουσιάζονται ο Τζούλιαν 

Μπλάκγουντ και ο Τέρενς Φιτζγκίµπον. Ο καθένας τους βιώνει και διαχειρίζεται µε 

διαφορετικό τρόπο την κυπριακή αναταραχή. Ο «µελαγχολικά σιωπηλός» Τζούλιαν 

ανησυχεί για τις κυπριακές εξελίξεις και κλείνεται σταδιακά στον εαυτό του σαν να 

ψυχανεµίζεται εκτός από την εντεινόµενη βία και το επικείµενο προσωπικό του 

δράµα. Ο Φιτζγκίµπον από την άλλη ακολουθεί έναν ιδιάζοντα δρόµο, αυτόν του 

διαλόγου µε τον αντίπαλό του Αλέξη. Υπό τους ήχους κλασικής µουσικής και 

συνοδεία εκλεκτών ποτών πασχίζει να πείσει τον µελλοθάνατο Αλέξη για τη 

µαταιότητα του αγώνα. Οι συζητήσεις τους συχνά ξεπερνούν τα πολιτικά όρια του 

κυπριακού ζητήµατος και οι ίδιοι υπεισέρχονται σε ζητήµατα ιδεολογικής ή 

φιλοσοφικής υφής, όπως τη σηµασία του εθνικισµού ή την έννοια της ελευθερίας και 
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της ευτυχίας».
143

 Μέσω του πατερναλιστικού του λόγου ο Φιτζγκίµπον αποσκοπεί 

στη µεταστροφή των επαναστατικών απόψεων του Αλέξη. Ο ίδιος αποτυγχάνει το 

στόχο του, ωστόσο, κατορθώνει µε τη στάση του να κερδίσει τη συµπάθεια του 

αναγνώστη, ιδιαίτερα όταν στο τέλος αναγνωρίζει τη δύναµη ψυχής του Αλέξη: «Κι, 

όµως αν είχα γιο, θα θελα νάκανε το ίδιο».
144

 

Είναι εµφανές ότι ο Ρούφος αποφεύγει να προσδώσει στους Βρετανούς τα 

διακριτά και γενικευτικά χαρακτηριστικά του «εχθρού». Οι Βρετανοί της Χάλκινης 

Εποχής δεν ενσαρκώνουν εξ ορισµού το κακό, όπως πιθανόν θα περίµενε κανείς, ούτε 

και συνιστούν µία αντιπαθητική οµάδα. Αντίθετα δείχνουν να διαθέτουν µία 

ανθρώπινη πλευρά, γεγονός που τους καθιστά συµπαθείς και αρεστούς ακόµη και στο 

ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Ασφαλώς δε λείπουν και οι εξαιρέσεις -όπως ο 

Ουέρδινγκ- ίσως για να ενισχύσουν ακόµη περισσότερο τη θετική τους αξιοδότηση, 

αυτήν την οποία ο Ρούφος τονίζει διακριτικά αλλά µεθοδικά στο κείµενο του.  

Στη Χάλκινη Εποχή οι αντιλήψεις για τους Βρετανούς και τον πολιτισµό τους 

παρουσιάζονται κυρίως µέσω του Αλέξη, ο οποίος παίζει το ρόλο του διαµεσολαβητή 

µεταξύ Βρετανών και Ελληνοκυπρίων αλλά και µεταξύ αναγνώστη και συγγραφέα. Ο 

Αλέξης συχνά παρευρίσκεται σε βρετανικές εκδηλώσεις είτε βολιδοσκοπώντας τις 

προθέσεις του αντιπάλου είτε αναζητώντας την πνευµατική κουβέντα, η οποία του 

λείπει από τους αντίστοιχους ελληνοκυπριακούς κύκλους. Η συµπάθεια του Αλέξη 

για τους Βρετανούς διατρέχει όλο το κείµενο και υπογραµµίζεται εµφατικά. 

Χαρακτηριστική είναι η πρώτη συνάντηση του µε τον Λεωνίδα. Ο Αλέξης διαχωρίζει 

εντελώς τη δική του θέση από εκείνη του «φανατισµένου» φίλου του και απορρίπτει 

ως ανυπόστατους τους αρνητικούς χαρακτηρισµούς του Λεωνίδα εναντίον των 

Βρετανών («πονηρά Αλβιών», «αγγλική υποκρισία», «αυθάδεια», «αποικιακοί 

αφέντες»). Ο Αλέξης µνηµονεύει και πάλι τους βαρείς χαρακτηρισµούς του Λεωνίδα 

µε αφορµή τη δική του θετική εικόνα για τα µέλη της βρετανικής αστικής ελίτ της 

Κύπρου. Τότε είναι που συνάγει  το  συµπέρασµα ότι ο φίλος του πάσχει από εκείνη 

την «αποικιακή αρρώστια που µάστιζε τους ιθαγενείς: υπερβολική ευθιξία, µια τάση 

να πιστεύουν δίχως λόγο κι αφορµή ότι τους περιφρονούν».
145

 Επιπλέον, ο Αλέξης 

πασχίζει να εµφυσήσει τη συµπάθεια και το σεβασµό προς τους Βρετανούς και στους 
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παθιασµένους µαθητές του. Έτσι τον βλέπουµε να τους εξηγεί µε κάθε αφορµή τον 

σηµαίνοντα ρόλο των Βρετανών ως συµµάχων της Ελλάδας την περίοδο της 

Αντίστασης και να καθιστά σαφή τα φιλικά αισθήµατα της µίας χώρας προς την 

άλλη: «Η Αγγλία ήταν το σύµβολο της λευτεριάς, η µεγάλη µας ελπίδα» για να 

συµπληρώσει λίγο παρακάτω πως «οι Άγγλοι στάθηκαν οι καλύτεροί µας φίλοι για 

τόσα χρόνια».
146

 Στην ερώτηση του Ευαγόρα γιατί οι Άγγλοι από υπερασπιστές της 

ελευθερίας κατέληξαν να συµπεριφέρονται αυταρχικά στους Κύπριους ο Αλέξης 

αποκρίνεται: «∆εν φταίει ο Αγγλικός λαός […] Μονάχα µερικοί ηλίθιοι, στενόµυαλοι 

πολιτικοί και στρατηγοί. Πρέπει να τους πολεµήσουµε όπως πολεµήσαµε τους 

Ιταλούς και τους Γερµανούς, µα δεν πρέπει ποτέ να αφήσουµε το µίσος να µπει µέσα 

στην καρδιά µας. Είναι ταπεινό αίσθηµα, ανάξιο της Ελλάδας».
147

 Η αποκήρυξη του 

µίσους εναντίον των Άγγλων διατρέχει όλο το κείµενο. Έτσι λίγο παρακάτω ο ίδιος ο 

Αλέξης καταδικάζει την απάνθρωπη δολοφονία του άγγλου στρατιώτη από τον 

Παύλο απειλώντας τον µε εκδίωξη από την Οργάνωση.  

Ο Ρούφος θέλει να καταστήσει σαφή τον δίκαιο χαρακτήρα του αγώνα 

απορρίπτοντας οποιαδήποτε ένδειξη φανατισµού ή αδιάκριτης βίας εναντίον των 

Βρετανών. Είναι η περίοδος που ο ίδιος απευθύνει στον Γρίβα έκκληση για εγκρατή 

συµπεριφορά και συνετή δράση. Τον Αύγουστο του 1956 επισηµαίνει στον ηγέτη της 

ΕΟΚΑ την κρίσιµη καµπή του αγώνα και του εφιστά την προσοχή στον αντίκτυπο 

που θα έχουν οι βιαιοπραγίες στο εξωτερικό και δη στη Βρετανία: «Ας µείνουν όσο 

γίνεται καθαρότερα τα ιστορικά χρονικά του µέλλοντος. Ο σκοπός είναι ιερός –ας 

µην τον επισκιάσουν τα µέσα. Ας µη δίνουµε περιττή τροφή στην προπαγάνδα του 

εχθρού κι ας µην ξεχνάµε ότι θα έχουµε την κοινή γνώµη στην Αγγλία και στο 

εξωτερικό. Γι’ αυτό ν’ αποφεύγουµε κάθε τι που θίγει τον αγγλικό λαό, να µη του 

δείχνουµε µίσος. Ίσως να ξαναγίνουµε σύµµαχοι µια µέρα…»
148

  

Στη Χάλκινη Εποχή η αγγλοφιλία αποτελεί κοινή στάση µεταξύ των 

διανοούµενων της Οργάνωσης. Εκτός από τον Αλέξη και ο Μάγος διάκειται θετικά 

απέναντι στο βρετανικό στοιχείο διατηρώντας µάλιστα «κοινωνικές» επαφές µε τον 

Φιτζγκίµπον. Σε συζήτηση του µε τον Αλέξη δηλώνει: «Μου αρέσουν οι Άγγλοι σαν 

άτοµα, ακόµα και όταν διαφωνώ µε την αγγλική πολιτική. Αν µούλεγαν ότι πρέπει να 
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ζήσω σε στενή επαφή µε κάποιο ξένο λαό, θα διάλεγα τους Άγγλους χωρίς 

συζήτηση».
149

  

Τί είναι όµως αυτό που καθιστά τόσο γοητευτικό τον αγγλικό πολιτισµό και 

τους Άγγλους; Τι είναι αυτό, το οποίο αντιλαµβάνονται µόνο οι διανοούµενοι και όχι 

τα «µονοκόµµατα» µέλη της ΕΟΚΑ; O Ρούφος δεν δίνει σαφή απάντηση σε αυτό το 

ερώτηµα. Απλώς εξαίρει το προνόµιο του να µπορεί κανείς να ανήκει σε δύο 

κόσµους, να απολαµβάνει τις αρετές και τις αξίες και των δύο πολιτισµών. Είναι πολύ 

πιθανό ο Ρούφος να βλέπει στον Αλέξη τον ίδιο του τον εαυτό. Την δυνατότητα του 

ως διπλωµάτη να παρεισφρέει µε την ίδια ευχέρεια σε βρετανικούς και ελληνικούς 

κύκλους και να αποκοµίζει τα οφέλη της παρέας τόσο των µεν όσο και των δε. Και 

εδώ ακριβώς έγκειται η οµοιότητά του Ρούφου µε τον Ντάρελ, κάτι που παραδέχεται 

µέσω του Αλέξη στη Χάλκινη Εποχή: «Η στάση του Μόνταγκιου απέναντι στην 

Ελλάδα ήταν αµφίρροπη, όπως και η δική µου απέναντι στην Αγγλία: ένα µείγµα 

έλξης, περιέργειας, κι ανυπόµονου εκνευρισµού µε την νοοτροπία του αντικρινού».
150

  

Ο Ρούφος δεν θέλει να αποσιωπήσει τη συµπάθειά του προς τους Άγγλους. 

Ανήκει και αυτός, όπως ο Σεφέρης και ο Θεοτοκάς, στην κατηγορία των 

διανοούµενων που αντιλαµβάνονταν τη σηµασία της συµµαχίας της Ελλάδας µε την 

Αγγλία και αγωνιούσαν για τη διατήρησή της. Υπάρχει όµως και ένας ακόµη λόγος 

για τον οποίο ο Ρούφος ακόµη κι αν ήθελε δεν θα µπορούσε να παραβλέψει τον 

σηµαίνοντα ρόλο της Βρετανίας. Η Χάλκινη Εποχή απευθύνεται στους Άγγλους. 

Είναι απαραίτητο λοιπόν να προβάλει και την αγγλική παρουσία πέραν της 

ελληνοκυπριακής. Ο Ρούφος γνωρίζει πως για να έχει το βιβλίο του απήχηση στο 

βρετανικό κοινό θα πρέπει να αναδεικνύει την ουσιαστική επικοινωνία των δύο λαών 

ακόµη και αν αυτή απαντάται µόνο στους ανώτερους διανοητικούς κύκλους. 

Υπογραµµίζοντας τη διαχρονική σχέση Ελλήνων και Βρετανών προκρίνει την 

τήρηση µιας διαλλακτικής στάσης κα ρίχνει τις γέφυρες στην αντίπαλη βρετανική 

πλευρά για γόνιµη συζήτηση του κυπριακού ζητήµατος µε το ενδεχόµενο επωφελούς 

λύσης και για τις δύο χώρες.  

Η βρετανική παρουσία στη Χάλκινη Εποχή προβάλλεται και µέσω µιας 

λανθάνουσας εκδοχής, αυτής του έρωτα του ελληνοκύπριου Αλέξη µε την 

ελληνοβρετανίδα Σύλβια. Πρόκειται για έναν έρωτα παράνοµο και επικίνδυνο, ο 

οποίος προσκρούει σε αντικειµενικές δυσκολίες και ηθικά διλήµµατα. Το δίληµµα για 

                                                 
149

΄Ρόδης Ρούφος, Η Χάλκινη Εποχή,  σελ. 272. 
150

 Ό.π., σελ. 180. 



 - 55 - 

τη Σύλβια έγκειται στο αν θα πρέπει για χάρη του Αλέξη να εγκαταλείψει την καθόλα 

αρµονική οικογενειακή ζωή της. Για τον αγωνιστή Αλέξη τα πράγµατα περιπλέκονται 

συναισθηµατικά ακόµη περισσότερο. Ο ίδιος δείχνει να κατακλύζεται από τύψεις 

αφενός επειδή αποκρύπτει τη δράση του από τη Σύλβια και αφετέρου επειδή 

αγωνίζεται εναντίον των Βρετανών, άρα κατά κάποιον τρόπο και εναντίον της 

αγαπηµένης του. Η ουδετερότητα της Σύλβιας απέναντι στο κυπριακό ζήτηµα 

λειτουργεί καταφανώς υπέρ της σχέσης του ζευγαριού. Στη Χάλκινη Εποχή ο έρωτας 

µοιάζει µε ένα επεισόδιο ολότελα αποκοµµένο από τις δραµατικές εξελίξεις, µία 

περιπέτεια που ακολουθεί τη δική της διαδροµή χωρίς να επηρεάζεται από εξωγενείς 

παράγοντες.  

Στο κείµενο ο Ρούφος πραγµατεύεται τον έρωτα µε τους όρους του 19
ου

 

αιώνα. Το πατριωτικό πάθος περιπλέκεται µε το ερωτικό σε µία σχέση αµφίδροµη, 

όπου το ένα τροφοδοτεί το άλλο.
151

 Αυτό τουλάχιστον οµολογεί ο Αλέξης, ο όποιος 

αγωνιά να ισορροπήσει ανάµεσα στο πάθος του για την πατρίδα και τη Σύλβια: 

«Χρειαζόµουν όπλα και κίνδυνο για να µπορέσω να ζήσω µε τον έρωτά µου, και 

παράδοξα κι ακατανόητα- χρειαζόµουν αυτόν τον έρωτα για να περιβάλω µε πίστη κι 

αφοσίωση την πρόσφατη απόφασή µου και τον επίσηµο όρκο που είχα δώσει, σαν 

καινούργιο µέλος στην Οργάνωση».
152

 O θάνατος τελικά είναι εκείνος που θα 

τερµατίσει τον έρωτα του ζευγαριού·  η Σύλβια σκοτώνεται κατά λάθος από µία 

βοµβιστική έκρηξη της ΕΟΚΑ και ο Αλέξης τιµωρείται από τους Βρετανούς για τη 

συµµετοχή του στον αγώνα. Ένα τέλος µοιραίο αλλά ταυτόχρονα αναγκαίο καθώς 

εξυπηρετεί την πλοκή του µυθιστορήµατος και ανταποκρίνεται στο ροµαντικό 

πλαίσιο, στο οποίο εγγράφεται η ερωτική περιπέτεια. Με αυτόν τον τρόπο η Σύλβια 

δεν µαθαίνει ποτέ την εµπλοκή του Αλέξη στην ΕΟΚΑ και ο ίδιος ο ήρωας προκρίνει 

το πατριωτικό έναντι του ερωτικού πάθους.  

Αυτό, ωστόσο, που προκαλεί ενδιαφέρον στη Χάλκινη Εποχή δεν είναι τόσο οι 

ροµαντικές καταβολές του έρωτα όσο η µεικτή εθνική ταυτότητα της Σύλβιας. Γιατί ο 

Ρούφος επιλέγει να αποτυπώσει στο κείµενό του µια γυναικεία µορφή µε «υβριδική» 

αντί για µια «καθαρή», ελληνική ή βρετανική ταυτότητα; Με δεδοµένη µάλιστα την 

παρουσία µιας Ελληνίδας (Νταίζη) και µιας Ελληνοκύπριας (Μαρία) -και τη 

συνειδητή απουσία της τουρκοκυπριακής εκπροσώπησης- θα περίµενε κανείς από τον 
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Ρούφο την απεικόνιση µιας Βρετανίδας προκειµένου να συµπληρωθεί η τριάδα των 

εµπλεκόµενων στις κυπριακές εξελίξεις πλευρών. Πέρα από την ιδιότυπη εθνική της 

ταυτότητα η Σύλβια φέρει και άλλα γνωρίσµατα που την καθιστούν ξεχωριστή στο 

κείµενο. Καταρχήν αποτελεί µία ολοκληρωµένη αξιοζήλευτη προσωπικότητα µε 

αµέτρητα χαρίσµατα και µηδαµινά ελαττώµατα σε αντίθεση µε τις άλλες δύο 

γυναικείες µορφές, τη Νταίζη και τη Μαρία.
153

 Είναι µία τέλεια οικοδέσποινα, 

τρυφερή σύζυγος, καλή µητέρα και αισθησιακή ερωµένη. Όσο για τη συµπεριφορά ή 

τη στάση της απέναντι στα πράγµατα, αυτή διόλου δεν φέρει στοιχεία 

αποικιοκρατικής νοοτροπίας. Η Σύλβια ανησυχεί περισσότερο για τις ανθρώπινες 

απώλειες των αιµατηρών συγκρούσεων παρά για το ενδεχόµενο απώλειας της 

αποικίας. ∆εν είναι τυχαίο λοιπόν που ο Ρούφος επιλέγει τελικά να την αναγορεύσει 

σε ακούσιο θύµα του κυπριακού αγώνα.  

Συνυπολογίζοντας τις παραπάνω παραµέτρους µπορούµε να υποθέσουµε το 

εξής: ο Ρούφος επέλεξε συνειδητά να συµπεριλάβει στη Χάλκινη Εποχή ένα 

χαρακτήρα µε µεικτή εθνική ταυτότητα προκειµένου να προβάλει στο αναγνωστικό 

κοινό την αξία της πολιτισµικής συµβίωσης Ελλήνων και Βρετανών. 

Χρησιµοποιώντας ως πρότυπο την καθόλα τέλεια ελληνοβρετανίδα Σύλβια  ο Ρούφος 

ισχυρίζεται µε έµµεσο, αλλά παρόλα αυτά ανιχνεύσιµο, τρόπο ότι δύο διαφορετικές 

εθνικές ταυτότητες όχι µόνο µπορούν να συνυπάρξουν αλλά και να λειτουργήσουν 

εξισορροπητικά. Ωστόσο ο Ρούφος διακόπτει το φιλόδοξο εγχείρηµά του·  η Σύλβια 

σκοτώνεται και η ελληνοβρετανική εθνική ταυτότητα στερείται εκπροσώπησης. Η 

πρόθεση του Ρούφου ποτέ δεν µετουσιώνεται σε πράξη και η σκέψη της 

συγχώνευσης διαφορετικών πολιτισµικών ταυτοτήτων εγκλωβίζεται στο θεωρητικό 

επίπεδο. Παρόλα αυτά παραµένει ανοιχτό ως ενδεχόµενο και µετατρέπεται σε 

πρόσφορο πεδίο συζήτησης. Ο Ρούφος επανέρχεται στην αξία του «ανακατώµατος 

των εθνικών πολιτισµών» ακόµη µία φορά στη Χάλκινη Εποχή. Με άµεσο και 

προφανή τρόπο. Μόνο που αυτή φορά, όπως θα δούµε παρακάτω, προτίµα µία 

ασφαλή λύση. Αντί να µιλήσει ο ίδιος αναθέτει στον βρετανό Τέρενς Φιτζγκίµπον να 

εξάρει τη σηµασία της πολιτισµικής συµβίωσης.  
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 Στο κείµενο τακτικά γίνεται λόγος για την ανέκφραστη αντιαισθητική –λόγω ατυχήµατος- όψης της 

Νταίζης, η οποία κρίνει τα πάντα µε βάση την ψυχρή λογική και για την «ασουλούπωτη» Μαρία, η 

οποία αδυνατεί να ξεφύγει από την αυστηρά µονοκόµµατη οπτική της Οργάνωσης.  



 - 57 - 

«Ο σκοπός αγιάζει τα µέσα»; 

(αυτό) κριτική αποτίµηση του κυπριακού αγώνα 

 

«Είναι στιγµές που θάθελα να µην έγραφα προσωπική αφήγηση, µα ένα µυθιστόρηµα 

από τη σκοπιά του Θεού: να έβλεπα τα πράγµατα από ψηλά, µέσα από διάφανες 

σκεπές και σώµατα που να δείχνουν τις ψυχές γυµνές –νάκρινα πρόσωπα και 

γεγονότα σαν αδέκαστος και παντογνώστης Θεός».
154

 Αυτή είναι η επιθυµία του 

Αλέξη Μπαλαφάρα που συµµετέχει στον αγώνα και πιθανόν και του ίδιου του Ρόδη 

Ρούφου που επιλέγει συνειδητά να πραγµατευτεί ένα θέµα πολυεπίπεδο και επώδυνο·  

όχι µόνο γιατί το κυπριακό ήταν ένα επίκαιρο ζήτηµα στο οποίο είχε ο ίδιος 

επαγγελµατική και συναισθηµατική εµπλοκή αλλά και επειδή κατά τη διάρκεια του 

αγώνα  είχαν χάσει τη ζωή τους αρκετοί Βρετανοί και οµοεθνείς του. Είδαµε ότι στη 

Χάλκινη Εποχή ο Ρούφος τοποθετεί τον κυπριακό αγώνα σε ένα πλαίσιο 

αναπόδραστης εθνικής ολοκλήρωσης, η οποία µπορεί να εστιάζει στην Κύπρο, 

ωστόσο, αφορά εν γένει τον ελληνισµό. Χρησιµοποιώντας στο κείµενό του συχνά 

έννοιες όπως «εθνικός σκοπός» και «συνέχεια του ελληνισµού» επιχειρεί να 

επενδύσει την Ένωση µε ιδεολογικό επίχρισµα και να την καταστήσει 

αδιαµφισβήτητο «ιερό» στόχο στα µάτια των Βρετανών. Σε αυτό το πλαίσιο του 

πατριωτικού στοχασµού ο Ρούφος «νοµιµοποιεί» την επανάσταση και δικαιολογεί τις 

διαφορετικές εκφάνσεις της, πάντα στο όνοµα του «καθαρού» εθνικισµού του 19
ου

 

αιώνα. Είναι όµως αλήθεια τόσο προσηλωµένος στην αξία του εθνικού λόγου ώστε 

να µην βλέπει τις αρνητικές του όψεις; ∆ιαβάζοντας κανείς προσεκτικά το κείµενο 

διακρίνει πως ο Ρούφος υπόρρητα προβάλλει και τον αντίλογο στον εθνικό 

πατριωτικό λόγο, είτε µέσω του κεντρικού ήρωα, του ιδεαλιστή Αλέξη είτε µέσω 

τρίτων προσώπων που ανήκουν στο φιλικό του περιβάλλον, όπως είναι η Νταίζη, ή 

στο «αντίπαλο» στρατόπεδο, όπως είναι ο «φιλέλληνας» Χάρρυ Μόνταγκιου και ο 

αποικιακός σύµβουλος Φιτζγκίµπον. Και µπορεί η αντίρρηση των δύο Βρετανών 

απέναντι στον κυπριακό αγώνα να ήταν αναµενόµενη δεν συµβαίνει όµως το ίδιο και 

µε την αθηναία ψυχολόγο, από την οποία θα περίµενε κανείς να συµµερίζεται τις 

ιδέες του Αλέξη·  είτε επειδή ζούσε χρόνια στην Κύπρο και είχε επηρεαστεί από το 

επαναστατικό κλίµα είτε επειδή ως Ελληνίδα δεν µπορούσε παρά να µην συµπάσχει 

µε τους «αδελφούς Κύπριους». Αντιθέτως, η Νταίζη διατηρεί συνειδητά µία αρνητική 

στάση απέναντι στο πατριωτικό πάθος του Αλέξη προσπαθώντας κατά κάποιο τρόπο 
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να τον επαναφέρει στη λογική. Για αυτήν ο εθνικισµός δεν είναι παρά ένα 

«ψυχοπαθολογικό φαινόµενο», µία κατάσταση τρέλας που επιδεινώνεται ραγδαία. 

«Γιατί πρέπει σώνει και καλά ν’ ανήκετε στο ελληνικό κράτος;», ρωτάει µε απορία 

τον Αλέξη. «Ο Ελληνισµός, αν ακόµα πιστεύεις σε κάτι τέτοιο, θάπρεπε νάναι πολύ 

πλατύτερη έννοια. Στο κάτω κάτω επιζήσαµε τόσον καιρό χωρίς δικό µας κράτος, 

σαν τους Εβραίους. Πόσοι Έλληνες δεν ευδοκίµησαν κάτω από ξένη κυριαρχία, ας 

πούµε στην Οθωµανική Αυτοκρατορία;». Ο Αλέξης θεωρεί ατυχή την παροµοίωση 

της Νταίζης και υπεραµύνεται της σηµασίας του αγώνα για ένα εθνικό κράτος: «Στην 

Οθωµανική Αυτοκρατορία ο λαός µας περιστοιχιζόταν από έναν κατώτερο, 

καθυστερηµένο πολιτισµό –αν µπορείς να τον ονοµάσεις πολιτισµό – και δεν υπήρχε 

κίνδυνος ν’ αφοµοιωθούµε από αυτόν και να χάσουµε τον εθνικό µας χαρακτήρα. 

Κάτω από την αγγλική κυριαρχία όµως, κινδυνεύουµε να γίνουµε σιγά-σιγά 

Λεβαντίνοι».
155

 

Η Νταίζη µπροστά στην πατριωτική έξαρση του Αλέξη κάνει την αυτοκριτική 

της χωρίς, ωστόσο, να υποχωρεί από τις θέσεις της : «Ίσως νάµαι κακή Ελληνίδα […] 

Όλα αυτά δεν µε συγκινούν. Προτιµώ τους Λεβαντίνους από τα πτώµατα, και δεν 

µπορώ να δω τον εθνικισµό παρά σαν ψυχοπαθολογικό φαινόµενο».
156

 Ο αντίλογος 

της Νταίζης ακούγεται σταθερά στη Χάλκινη Εποχή και λειτουργεί σαν αντίρροπη 

δύναµη στον εθνικιστικό λόγο του Αλέξη. Κάθε φορά που τη βοµβαρδίζει µε ιδέες 

περί αναγκαιότητας του αγώνα για χάρη του εθνικού σκοπού εκείνη ανταπαντά στα 

επιχειρήµατά του καταγγέλλοντας την «εθνικιστική τρέλα» που έχει πλήξει 

ταυτόχρονα την Κύπρο και την Ελλάδα.  

Στον παραπάνω αντίλογο της Νταίζης προστίθενται ο λόγος του Χάρρυ 

Μόνταγκιου (τον οποίον ο Αλέξης µπορεί να θεωρεί ύποπτο για κατασκοπία αλλά 

δεν παύει να εκτιµά) και η «λογική» επιχειρηµατολογία του Φιζγκίµπον που 

προσπαθεί ως την ύστατη στιγµή να µεταστρέψει τη στάση του Αλέξη. Ο Χάρρυ 

πολλές φορές συζητά µε τον Αλέξη για την έννοια του ελληνισµού. Το συγκεκριµένο 

θέµα εµπίπτει στα ενδιαφέροντα και τις πνευµατικές ανησυχίες και των δύο χωρίς, 

ωστόσο, να καταλήγουν ποτέ σε συµφωνία. Με αφορµή τη θεατρική παράσταση της 

Ιφιγένειας εν Αυλίδι, ο Χάρρυ βρίσκει την ευκαιρία να καταδείξει τον 

«ιµπεριαλιστικό» χαρακτήρα του έργου και να αποδοκιµάσει χαριτολογώντας την 

εγγενή υπεροπτική στάση των Ελλήνων: «Όλα αυτά για την κατάκτηση της Ασίας δε 
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θ’ άρεζαν στους Τούρκους. Και κείνα τ’ άλλα, ότι οι Έλληνες είναι γεννηµένοι για 

λευτεριά ενώ οι άλλοι είναι προορισµένοι για δούλοι…Τι υπεροψία!»
157

 Ο Αλέξης 

αντιπαρέρχεται σιωπηλά το σχόλιο του Βρετανού.  

Στη Χάλκινη Εποχή ο Ρούφος δεν είναι διατεθειµένος να υπονοµεύσει το 

σχήµα του περί ανωτερότητας του ελληνισµού και εθνικής ολοκλήρωσης, το οποίο µε 

τόση επιµονή και πίστη υποστηρίζει. Ούτε φυσικά και να υποβαθµίσει την λειτουργία 

του κυπριακού αγώνα, ως µοναδικού µέσου διεκδίκησης της πολυπόθητης Ένωσης. 

Από την άλλη όµως θέλει να δώσει τον λόγο και στις διαφορετικές φωνές που κατά 

καιρούς αρθρώνονται γύρω από το κυπριακό ζήτηµα. Άλλωστε για τον ίδιο το 

σηµαντικό δεν είναι η µονολογική επανάληψη του ήδη γνωστού στο ελληνόφωνο 

κοινό κυρίαρχου εθνικού αφηγήµατος περί ιστορικής συνέχειας του ελληνισµού, 

αλλά η πειστική παρουσίασή του στο πλαίσιο ενός γόνιµου διαλόγου αντιτιθέµενων 

απόψεων.  

Το κλίµα των συναντήσεων µε τον «Ιεροεξεταστή» Φιτζγκίµπον είναι 

πεσιµιστικό κυρίως λόγω του επικείµενου απαγχονισµού του Αλέξη. Οι δύο 

«αντίπαλοι» συζητούν γύρω από θέµατα που προκαλούν αµηχανία και επιδέχονται 

πολλαπλές ερµηνείες, όπως είναι η ένωση, ο εθνικισµός, η επανάσταση και ο 

διεθνισµός. Σε κάποια από αυτά ο Αλέξης απαντά πρόθυµα, σε άλλα όµως 

εµφανίζεται προβληµατισµένος. Όταν ο αποικιακός σύµβουλος του ζητά να του 

εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους οι Κύπριοι επιθυµούν την ένωση εκείνος 

διστάζει: «Σε τέτοια θεµελιακά ερωτήµατα είναι συχνά πολύ δύσκολο να δοθεί 

απάντηση, όταν η πίστη έχει γίνει τόσο αξιωµατική ώστε να µη χρειάζεται 

δικαιολογία», συλλογίζεται.
158

 Ο Αλέξης αποφεύγει να εκφράσει τη γνώµη του 

ακόµη και όταν ο Βρετανός υποστηρίζει ότι ο εθνικισµός συνιστά την «ταπεινότερη 

και πιο µικρόψυχη απ’ όλες τις ειδωλολατρίες».
159

  

Στη Χάλκινη Εποχή ο εθνικισµός δεν αποκλείει το διάλογο και τη 

διαπολιτισµική επαφή. Παρ’ όλες τις θεµελιώδεις διαφορές τους οι δύο άνδρες 

βρίσκουν κοινά σηµεία. Ο Ρούφος χρησιµοποιώντας το εύρηµα της µουσικής ως 

κοινού κώδικα επικοινωνίας προβάλλει για πρώτη φορά στο κείµενο µία διαφορετική 

αξία, αυτήν του «ελεύθερου ανακατώµατος των εθνικών πολιτισµών». «Να αληθινή 
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ανθρωπιά, όπως στον καιρό του Γκαίτε. Κάτι τέτοιο πρέπει να φτιάξετε»,
160

 αναφωνεί 

ο Βρετανός όταν συζητούν τη συµβολή διαφορετικών πολιτισµών στη σύνθεση της 

µουσικής. Ευκαιρία για τον Αλέξη, τον άλλοτε «πολίτη του κόσµου» να αναθεωρήσει 

τις απόψεις του και να στραφεί προς την αξία ενός «πανανθρώπινου πολιτισµού». 

Ούτε όµως και τώρα ο Αλέξης µπαίνει στον πειρασµό. Αποφασίζει να υπερασπιστεί 

τα ιδεώδη του µέχρι τέλους. Η σκηνή θυµίζει πολύ την αντίστοιχη στη Μέρα της 

Κρίσης, όπου ο πρώην ιεροεξεταστής επιχειρεί µε λογικά επιχειρήµατα να 

µεταστρέψει την στάση του επαναστάτη και να τον σώσει από την καταδίκη. Και στα 

δύο έργα ο Ρούφος βάζει τον ήρωά του να δοκιµάζεται από διλήµµατα, χωρίς όµως 

τελικά να τους παρουσιάζει να απαρνιούνται  τις ιδέες του.  

Ο Αλέξης θα σκεφτεί να εγκαταλείψει τον αγώνα µονάχα όταν δει τη 

δυσάρεστη τροπή του. Όλοι οι νεκροί, αθώα παιδιά Έλληνες και Βρετανοί, του 

υποδεικνύουν εµφατικά την απόσταση που χωρίζει το ιδεώδες από την 

πραγµατικότητα  κάνοντας τον να διερωτηθεί κατά πόσο «ο σκοπός αγιάζει τα µέσα»: 

«Πόσο εύκολα είχαµε περάσει από τους άψυχους στους έµψυχους στόχους, κάνοντας 

άγριο και φονικό ένα κίνηµα που είχε ξεκινήσει στην αρχή αναίµακτα·  πόση 

απόσταση και διαφορά υπήρχε ανάµεσα στο σκοπό και τα µέσα που ο Μάγος 

συσχέτιζε τόσο άψογα στους συλλογισµούς του -από το ένα µέρος η εθνική 

ελευθερία, από το άλλο νέα κορµιά συσπασµένα από την αγωνία».
161

 Κάποια στιγµή 

όταν η κατάσταση εκτραχύνεται και ο θάνατος µετατρέπεται σε αυτοσκοπό ο Αλέξης 

δυσανασχετεί: «Αυτά τα πράγµατα κυριολεκτικά µ’ αρρώσταιναν. Αηδίαζα, 

ντρεπόµουν για τον λαό µου. Άλλη µία φορά αναρωτιόµουν αν είχε νόηµα ένας 

τέτοιος αγώνας δίχως περιορισµούς και κανόνες ανθρωπιάς».
162

 Για τον ιδεαλιστή 

Αλέξη µια τέτοια τροπή σηµαίνει αποπροσανατολισµό από τον αρχικό στόχο, µία 

πορεία που δεν συνάδει µε το µεγαλείο του ελληνισµού που τόσο εµφατικά τονίζει. 

Είναι σαν για τον ίδιο η ιδέα της επανάστασης να έχει διαχωριστεί πλέον από την 

πράξη καθαυτή·  και ενώ η πρώτη πριµοδοτείται ως το τέλος, η δεύτερη 

αποδοκιµάζεται έντονα. 

Την έµµεση κριτική του Ρούφου στον ένοπλο αγώνα µπορούµε να τη 

διακρίνουµε και σε ένα ακόµη σηµείο της Χάλκινης Εποχής, στον  τρόπο µε τον 

οποίον ο ίδιος πραγµατεύεται την έννοια της «τροµοκρατίας». Στην αρχή η 
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συγκεκριµένη λέξη χρησιµοποιείται πάντα µέσα σε εισαγωγικά και συνδέεται µε τον 

τρόπο πρόσληψης της δράσης της ΕΟΚΑ από τους Βρετανούς.
163

 «Τροµοκράτες» και 

«τροµοκρατικές ενέργειες» άλλωστε κατακλύζουν και τα Πικρολέµονα σε µία 

απόπειρα του Ντάρελ να περιγράψει τη βιαιότητα των µελών της ΕΟΚΑ. Αντίθετα 

στη Χάλκινη Εποχή όταν ο Μάγος συναρτά την έννοια της τροµοκρατίας µε τις 

επιχειρήσεις της ΕΟΚΑ ο Αλέξης δυσανασχετεί. Πώς είναι δυνατόν µία τόσο 

αρνητικά νοηµατοδοτηµένη έννοια να συσχετίζεται µε τη «µεγαλειώδη» ιδέα του 

αγώνα; Αποτιµώντας αργότερα τη στάση του Μάγου, ο Αλέξης θα διαπιστώσει πως 

ποτέ δεν έτρεφε ιδιαίτερη συµπάθεια για αυτόν·  «ήταν υπερβολικά ατάραχος, 

υπερβολικά γεωµετρικός στον τρόπο που µεταχειριζόταν τις ανθρώπινες ζωές».
164

 

Όσο βέβαια οι επιχειρήσεις εναντίον των Βρετανών και των προδοτών 

ριζοσπαστικοποιούνται ο Ρούφος παρουσιάζει τον Αλέξη να εξοικειώνεται µε την 

έννοια της τροµοκρατίας. Τόσο πολύ που στο τέλος ο θάνατος του δεν είναι παρά «ο 

θάνατος ενός τροµοκράτη», και αυτήν τη φορά δίχως εισαγωγικά.
165

 

Προσπάθησα να αναδείξω τους διάφορους άµεσους και έµµεσους τρόπους µε 

τους οποίους ο Ρούφος συνδυάζει αντιεθνικιστικές αναφορές για να αµβλύνει τον 

κυρίαρχο εθνικό λόγο της Χάλκινης Εποχής. ∆ύο Βρετανοί, µία Ελληνίδα και ένας 

Ελληνοκύπριος αναστοχάζονται πάνω στην ιδέα του αγώνα, προβάλλουν τις 

ενστάσεις ή τις αµφιβολίες τους, τα «λογικά» και «παράλογα» επιχειρήµατά τους 

δηµιουργώντας ένα περιβάλλον λανθάνοντος διαλόγου ανάµεσα σε φαινοµενικά 

αντικρουόµενα στοιχεία, που όµως τελικά µοιράζονται την κοινή παραδοχή ότι η 

διεθνοτική ώσµωση και η διαπολιτισµική επικοινωνία προϋποθέτουν πάντα την 

ύπαρξη διαφορετικών, αποκρυσταλλωµένων εθνικών ταυτοτήτων. 
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Η αποτίµηση του Κυπριακού ζητήµατος από έναν «υπηρέτη» της Βρετανικής 

Κυβέρνησης
166

 

 

«Το βιβλίο τούτο δεν είναι πολιτικό αλλά θα έλεγα µάλλον µία ιµπρεσιονιστική 

µελέτη των διαθέσεων και της ψυχολογικής ατµόσφαιρας της Κύπρου στα ταραγµένα 

χρόνια 1953-1956» γράφει ο Ντάρελ στον πρόλογο των Πικρολέµονων θέλοντας να 

πείσει τον αναγνώστη για την «απροκατάληπτη» µατιά στα γεγονότα που θα 

περιγράψει.
167

 Ο ίδιος γνώριζε καλά ότι η θέση του ως σύµβουλου προπαγάνδας στην 

Κύπρο υπέρ της βρετανικής κυβέρνησης θα υπονόµευε πιθανότατα την αξιοπιστία 

των θέσεών του και θα προκαταλάµβανε τη δεξίωση του βιβλίου του. Για τη 

λειτουργία των Πικρολέµονων ως µέσου προπαγάνδας της βρετανικής πολιτικής 

έχουν γραφτεί πολλά·  άλλα µε ψύχραιµη µατιά εστιάζοντας όχι µόνο στην 

αποικιοκρατική οπτική του βιβλίου αλλά και στις αρετές του και κάποια µε 

επικριτική διάθεση καταλογίζοντας στο βρετανό συγγραφέα την πρόθεση να 

παρουσιάσει µία συνειδητά στρεβλή εικόνα του κυπριακού αγώνα.
168

 

Τα Πικρολέµονα πέρα από ταξιδιωτική νουβέλα µπορούν να διαβαστούν και 

σαν πολιτική µελέτη µολονότι ο συγγραφέας τους δηλώνει ξεκάθαρα ότι 

«απεχθάνεται» την πολιτική.
169

 Στο κείµενο είναι πρόδηλη η εκ των έσω 

πληροφόρηση του Ντάρελ για την πορεία του κυπριακού ζητήµατος. Ο ίδιος 

αναφέρεται µε άνεση στις διπλωµατικές συζητήσεις γύρω από το Κυπριακό, 

συναναστρέφεται βρετανούς διοικητές όπως τον Άρµιταζ και τελικά στοιχειοθετεί µία 

εµπεριστατωµένη εικόνα των πολιτικών εξελίξεων της περιόδου. Κάποιες από τις 

αντιλήψεις του Ντάρελ για τον κυπριακό αγώνα, όπως λόγου χάριν ο ρόλος της 

ελληνικής προπαγάνδας και του Αρχιεπίσκοπου στην πυροδότηση της βίας, οι 

εύθραυστες πολιτικές ισορροπίες στην Κύπρο και ο τρόπος πρόσληψης του αγώνα 

από τους νέους αναπτύχθηκαν παραπάνω. Αυτό που θα µας απασχολήσει εδώ είναι η 

κριτική µατιά του Ντάρελ στους χειρισµούς της αποικιοκρατικής κυβέρνησης κατά 
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 Λώρενς Ντάρελ, Πικρολέµονα, σελ 139. 
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την ταραγµένη διετία 1954-1956. Είναι αυτό ακριβώς που αποφεύγει να αναφέρει ο 

Ρούφος στο λογοκριµένο κεφάλαιο του, τις «Αγουρίδες»· ότι δηλαδή ο Ντάρελ 

µολονότι εµπλέκεται στον αποικιοκρατικό µηχανισµό αποδοκιµάζει πολλές από τις 

κινήσεις των οµοεθνών του στο κυπριακό ζήτηµα. 

Σύµφωνα µε τον Ντάρελ η δυσκολία του Κυπριακού έγκειται στην εξαρχής 

λανθασµένη αντιµετώπισή του από τη Βρετανία ως «αποικιακό» και όχι ως 

«ευρωπαϊκό» πρόβληµα.
170

 Έτσι αντί να ακολουθήσει µία πολιτική γραµµή στην 

οποία θα συµπεριλαµβάνονταν οι θέσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, προτίµησε 

να παραµείνει προσηλωµένη στον «απαρχαιωµένο» αποικιοκρατικό της λόγο. Το 

οξύµωρο είναι βέβαια ότι όσο ο Ντάρελ αποδοκιµάζει την αποικιοκρατική µατιά της 

Βρετανίας άλλο τόσο την υιοθετεί κιόλας. Στο κείµενό του παρουσιάζεται να 

συµπάσχει µε την αγωνία των Βρετανών να διατηρήσουν την κυριαρχία της Κύπρου 

είτε για λόγους ιµπεριαλιστικού συµφέροντος (έξοδος προς την Ανατολή, διασφάλιση 

του Σουέζ) είτε για λόγους εθνικού γοήτρου («Αν έχεις µια Αυτοκρατορία δεν 

αρχίζεις να διανέµεις κοµµατάκια από δαυτήν µόλις σου το ζητάνε»
171

). Αυτό όµως 

που τον καθιστά κατεξοχήν φορέα ενός αποικιοκρατικού τρόπου σκέψης είναι η 

επιλογή του να προβάλει τον εαυτό του στα Πικρολέµονα ως «κυρίαρχη» µορφή 

µεταξύ Κυπρίων ιθαγενών που αναζητούν τη συναναστροφή µαζί του.
172

  

Ο βρετανός συγγραφέας ασκεί κριτική σε όψεις της βρετανικής διοίκησης 

χωρίς όµως να προβαίνει σε µία συνολική αµφισβήτησή της. Αποδέχεται την 

ηγεµονική θέση της Βρετανίας ως αποικιοκρατικής δύναµης έστω και αν επικρίνει 

την ανικανότητα της κυβέρνησης να αφουγκραστεί την ιδιαιτερότητα της Κύπρου ως 

αποικίας και να χειριστεί την τεταµένη πολιτική κατάσταση. Μεθοδικά και σταθερά ο 

Ντάρελ καταδεικνύει τα κακώς κείµενα της βρετανικής πολιτικής και στοιχειοθετεί 

µία διόλου κολακευτική εικόνα της αυτοκρατορίας, η οποία κατά την άποψη του, 

βρίσκεται «στα τελευταία της»: «Σκιώδη και ξεφτεριασµένα κατσούφικα πουλερικά 

και κοράκια που σέρνονται ανάµεσα από τους στέρφους λευκούς διαδρόµους προς 

µια βεράντα […] περίεργες και αδέξιες µορφές των νιόπαντρεµένων που περπατάνε 

πηδηχτά κάτω από το φρούριο αναρρωνύοντες από µια προγαµιαία λευκοτοµία. 

Αλοίµονον! Οι Κύπριοι δεν έβλεπαν πόσο αστείοι ήσαν [οι Βρετανοί]. Ήσαν απλώς 
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τροµοκρατηµένοι από την ηλικία τους και το ξεθυµασµένο ραφινάρισµα που 

προσωποποιούσαν».
173

 Έτσι ακριβώς περιγράφει ο Ντάρελ τους Βρετανούς υπηκόους 

που βρέθηκαν στην Κύπρο κυρίως εξαιτίας του («απόλυτα σεβαστού») πάθους τους 

για λιακάδα αλλά και για χαµηλό φόρο εισοδήµατος. Στο κείµενο η εικόνα του 

«µίζερου» και «κατηφούς» υπηκόου αντανακλά εκείνη της «παρηκµασµένης» 

αυτοκρατορίας δηµιουργώντας, όπως αναφέρει, ένα σκηνικό «άψογης µονοτονίας». 

Από τη µία πλευρά τα µειωµένα αντανακλαστικά της αυτοκρατορίας λόγω 

γήρατος και από την άλλη η διακριτή απουσία ζωντάνιας των υπηκόων της ήταν 

επαρκείς λόγοι, κατά την άποψη του Ντάρελ, για να δηµιουργηθεί χάσµα µεταξύ των 

Βρετανών και των Κυπρίων. «Γενικά µιλώντας, το διαζύγιο [µεταξύ Βρετανών και 

Κυπρίων] ήταν πλήρες και οι εξαιρέσεις λίγες».
174

 Η ελλιπής εξοικείωση των 

Βρετανών µε τα προβλήµατα του τόπου και την ιδιοσυγκρασία του γηγενούς 

πληθυσµού αποτυπώθηκε αρχικά στον τρόπο µε τον οποίον προσέλαβαν το ενωτικό 

ζήτηµα και αργότερα στον τρόπο µε τον οποίον το αντιµετώπισαν. Στα Πικρολέµονα 

ο Ντάρελ περιγράφει έκπληκτος το πόσο πολύ οι Βρετανοί υποβάθµιζαν το ζήτηµα 

της Ένωσης πριν ακόµη φουντώσει. Ο συγγραφέας αποδίδει αυτήν τη συµπεριφορά 

είτε στις λανθασµένες εκτιµήσεις των Βρετανών για το πρόβληµα είτε στην ευρύτερη 

αδιαφορία που κατέτρυχε τον ανώτερο διοικητικό µηχανισµό. Ακόµη και κάποιοι 

«προσηνείς και ευπροσήγοροι» υπάλληλοι µε «έντιµη» συµπεριφορά απέναντι στον 

κυπριακό λαό εγκλωβίστηκαν στον «νόµο της αδράνειας».
175

 Τα σοβαρότερα όµως 

προβλήµατα προκλήθηκαν, όπως διατείνεται ο Ντάρελ, αργότερα όταν η κυβέρνηση 

άρχισε να αντιδρά µε σπασµωδικό τρόπο στις διεκδικήσεις των Κυπρίων. Σε αυτό το 

πλαίσιο εντάσσει ο ίδιος τόσο την προκήρυξη σε «style pompiere» που απαγόρευε 

ρητά οποιαδήποτε έκφραση ενωτικής ανησυχίας, όσο και τις «δραστικές» λύσεις του 

απαγχονισµού των ταραξιών. Ο Ντάρελ αποδοκιµάζει στο κείµενο και την επιβολή 

των σκληρών µέτρων αλλά και την «αδικαιολόγητη έπαρση» που επιδείκνυαν οι 

Βρετανοί κάθε φορά που ολοκλήρωναν µε επιδεξιότητα µία «µικρή» επιχείρηση, 

όπως αυτήν εναντίον των τριών νέων.
176

 Όλα αυτά, κατά τη γνώµη του, όχι µόνο δεν 

συνέβαλαν στην εκτόνωση της κατάστασης αλλά αντιθέτως επιδείνωσαν τα 

φαινόµενα βίας. 
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Ο Ντάρελ αποτυπώνει στα Πικρολέµονα την «ιδιάζουσα» νοοτροπία των 

Βρετανών και τους «άστοχους» χειρισµούς της κυβέρνησης. Εντοπίζει πρακτικές και 

συµπεριφορές που αποδεικνύουν, κατά τη γνώµη του, την αδυναµία ή αδιαφορία της 

βρετανικής διοίκησης να επιλύσει ένα πρόβληµα αντιµετωπίσιµο στην αρχή, το οποίο 

όµως στη συνέχεια έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις. Πιστεύει πως τελικά το κυπριακό 

ζήτηµα έχει πολύ βαθύτερα αίτια που σχετίζονται µε την προβληµατική σχέση 

αποικιοκράτη και αποικιοκρατούµενου: 

«∆ική µας ήταν η αποτυχία να προβάλουµε το βρετανικό ήθος, να 

καταστήσουµε προσιτή στον Κύπριο την ευρύτητα των πολιτικών και 

πολιτιστικών µας δυνατοτήτων, και αυτό συνέβαλε στο αίσθηµα της 

εγκατάλειψης, στο αποθαρρυντικό τους συναίσθηµα πως ήταν αµελητέα 

ποσότης. Η βασική αποτυχία έγκειται κατά κάποιον τρόπο στην 

ανικανότητα µας να τον περιλάβουµε, µαζί µε τις αξίες του, στη 

Βρετανική οικογένεια. Στην Αγγλία θα µπορούσε να γίνει γκαρσόνι, 

αλλά στην “λιµώττουσαν Ελλάδα” – η Κύπρος είχε µια θέση·  […] Για 

τους Βρετανούς ήταν “ένα µάτσο «Cyps” -όπως θα µπορούσε να πει 

κανείς “Chimps”».
177

 

Για τον Ντάρελ η αποτυχία της Βρετανίας έγκειται στο ότι δεν ανταποκρίθηκε στο 

πεπρωµένο της, στην «εκπολιτιστική της αποστολή». ∆έσµιος του κυρίαρχου λόγου 

που έβλεπε τη Βρετανική αυτοκρατορία ως φορέα πολιτισµού, ως δύναµη 

εκσυγχρονισµού «καθυστερηµένων» κοινωνιών, ο Ντάρελ αδυνατεί να αντιληφθεί 

την αποικιοκρατική συνθήκη ως εγγενώς προβληµατική και συνακόλουθα υποτιµά τη 

δυναµική της αυτοδιάθεσης. Η αναφορά του στην Βρετανική Αυτοκρατορία ως 

οικογένεια είναι από την άποψη αυτή χαρακτηριστική. Η ένστασή του στην 

περιθωριοποίηση των Κυπρίων δεν συνοδεύεται από την συνειδητοποίηση των 

ιεραρχικών σχέσεων που συνδέουν τα µέλη µιας (πατριαρχικής) οικογένειας. Ο λόγος 

του Ντάρελ παραµένει πάντα πατερναλιστικός και η κριτική του αναπαράγει τελικά 

αντί να υπονοµεύει τις αποικιακές σχέσεις εξουσίας.   
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Συµπεράσµατα  

 

Με αφετηρία τη Χάλκινη Εποχή προσπάθησα να αναλύσω τα κυριότερα σηµεία του 

στοχασµού του Ρόδη Ρούφου πάνω στον κυπριακό αγώνα, ένα θέµα που τον 

απασχολούσε όχι µόνο ως διπλωµάτη αλλά και ως διανοούµενο. Αντιστικτικά ή 

συµπληρωµατικά χρησιµοποίησα τα Πικρολέµονα του Λώρενς Ντάρελ, ένα βιβλίο 

που επίσης αναδεικνύει όψεις του Κυπριακού από µία διαφορετική, βρετανική 

οπτική. Τα Πικρολέµονα άλλωστε ήταν εκείνα πιθανότατα που παρακίνησαν τον 

Ρούφο να γράψει το δικό του βιβλίο επιχειρώντας να ανοίξει ένα διάλογο µε το 

βρετανικό κοινό. Η απόπειρα του Ρούφου να µεταφέρει το κυπριακό ζήτηµα εκτός 

Ελλάδας αποδείχθηκε ιδιαζόντως δυσχερής·  αφενός επειδή η Χάλκινη Εποχή του 

διαδεχόταν χρονικά την ήδη πετυχηµένη και γοητευτική αφήγηση του Ντάρελ και 

αφετέρου επειδή το βιβλίο του αντιµετωπίστηκε µε επιφυλακτικότητα και απροθυµία 

από τους εκδότες και τον βρετανικό τύπο.  

 Η Χάλκινη Εποχή δεν αποτελεί την πρώτη απόπειρα του Ρούφου να 

συµπυκνώσει στις σελίδες ενός βιβλίου ένα ζήτηµα της σύγχρονης πολιτικής 

πραγµατικότητας. Είχε καταπιαστεί και νωρίτερα µε ένα επίκαιρο ζήτηµα, αυτό της 

ιδεολογικής σύγκρουσης αριστερών και δεξιών στην Κατοχή και τον Εµφύλιο 

αποτυπώνοντάς το στο Χρονικό µιας Σταυροφορίας. Εκεί είχε καταφέρει, κατά την 

άποψή του, να επιδείξει τη δέουσα «πνευµατική τιµιότητα» και να επικρίνει εξίσου 

τις λανθασµένες πρακτικές και των δύο παρατάξεων.
178

 Μόνο που τώρα στη Χάλκινη 

Εποχή, όπως ο ίδιος διατείνεται, διέτρεχε µεγαλύτερο κίνδυνο να ταυτιστεί µε τα 

γεγονότα: «πρώτον επειδή εδώ πάλευαν αποκλειστικά Έλληνες µ’ αλλόφυλους 

(πράγµα που αυτόµατα ξυπνά στον καθένα µας ένα αρχέγονο αίσθηµα αλληλεγγύης), 

και µάλιστα για δίκαιο σκοπό, και δεύτερον επειδή ανάµεσα στα γεγονότα και στο 

γράψιµο δεν είχε προλάβει να µετουσιωθεί το πάθος σε γαλήνια εποπτεία».
179

  

Οι κριτικοί σε Ελλάδα και Κύπρο υποδέχτηκαν τη Χάλκινη Εποχή µε 

ανάµεικτα συναισθήµατα ενθουσιασµού, επιφυλακτικότητας ή ακόµη και 
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αποστροφής.
180

 Οι θετικές κριτικές εστίασαν περισσότερο στην ικανότητα του 

Ρούφου να «ισορροπήσει» τους διαφορετικούς χαρακτήρες ή να αποτυπώσει µε 

«πειστικό» τρόπο το «έπος» του κυπριακού αγώνα.
181

 Επιφυλακτικοί υπήρξαν κυρίως 

κάποιοι κύπριοι κριτικοί, οι οποίοι προέβαλαν ενστάσεις είτε για τις συναναστροφές 

του ήρωα µε τη βρετανική κοινότητα είτε για την «παραποιηµένη» εικόνα της δράσης 

της ΕΟΚΑ.
182

 Τέλος απορριπτική ήταν η στάση µερίδας κριτικών, όπως ο 

Αποστολίδης και ο Ραυτόπουλος, οι οποίοι έβλεπαν στη Χάλκινη Εποχή την 

επανάληψη των θέσεων του φιλελεύθερου ∆ίωνα από το Χρονικό µιας Σταυροφορίας·  

µία νεολαία, η οποία πορεύεται µε αισθητικούς κώδικες και έναν συγγραφέα, ο 

οποίος εκφέρει απόψεις για το Κυπριακό από την ασφαλή θέση του διπλωµατικού 

του γραφείου.
183

 Σε παρόµοιο «αφοριστικό» πλαίσιο κινήθηκε και ο Αργυρίου, ο 

οποίος έβαλε πρωτίστως εναντίον της συντηρητικής ιδεολογικής βάσης στην οποία 

θεµελίωσε ο Ρούφος τον κυπριακό αγώνα και κατόπιν εναντίον της 

µυθιστορηµατικής αξίας καθαυτής του έργου.
184

  

Η Χάλκινη Εποχή δεν αποτέλεσε µόνο αντικείµενο θετικού ή αρνητικού 

σχολιασµού των κριτικών αλλά και αφορµή –έστω και έµµεση- για τη συγγραφή 

λογοτεχνικών έργων. Το 1964 ο Ελληνοκύπριος Κώστας Μοντής µε το αφήγηµά του  

Κλειστές Πόρτες απευθύνει αφενός µία άµεση απάντηση στον Ντάρελ και αφετέρου 

µία έµµεση στον Ρούφο.
185

 Στον πρόλογό του ο Μόντης επισηµαίνει την µέχρι τότε 

απουσία µιας «έγκυρης» λογοτεχνικής πραγµάτευσης του κυπριακού αγώνα, την 
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 Για την πρόσληψη της Χάλκινης Εποχής από έλληνες και κύπριους κριτικούς βλ. την πρόσφατη 

πρόδροµη δηµοσίευση του Αλέξανδρου Μπαζούκη, «Το σκάνδαλο ενός (µυθιστορηµατικού) χρονικού 

και το χρονικό ενός (µυθιστορηµατικού) σκανδάλου: κριτική και κριτικοί για τη Χάλκινη Εποχή του 

Ρούφου», Νέα Εστία, Αφιέρωµα στον Ρόδη Ρούφο, ∆εκέµβριος 2012, τχ. 1856 σελ. 142-201. 
181

 Ο Άγγελος Φουριώτης και ο Αιµίλιος Χουρµούζιος αντίστοιχα. Ό.π., σελ. 157-164. 
182

 Ο Άντης Περνάρης, ό.π., σελ . 171-173. 
183

 Ρένος Αποστολίδης, «Σιδώνιοι νέοι για αισχυλικές υποθέσεις» και ∆ηµήτρης Ραυτόπουλος, «Ρόδη 

Ρούφου: “H Χάλκινη εποχή”. Το µυθιστόρηµα του Κυπριακού Αγώνα», σελ. 507. 
184

 Αλέξανδρος Μπαζούκης, «Το σκάνδαλο ενός (µυθιστορηµατικού) χρονικού και το χρονικό ενός 

(µυθιστορηµατικού) σκανδάλου: κριτική και κριτικοί για τη Χάλκινη Εποχή του Ρούφου», σελ. 179-

183.  
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 Κώστα Μόντης, Κλειστές Πόρτες, Λευκωσία (Έκδοση Εθνικού Συµβουλίου Νεολαίας Κύπρου) 

1964. Κάτω από τον τίτλο του βιβλίου υπάρχει η σηµείωση: «Μια απάντηση στα «Πικρολέµονα» του 

Λώρενς Ντάρρελλ». Θέµα του Μόντη είναι ο κυπριακός αγώνας, έτσι όπως αποτυπώνεται στα µάτια 

ενός παιδιού και αργότερα ενός εφήβου. Στις Κλειστές Πόρτες παρουσιάζονται διάφορες δυσάρεστες, 

ως επί το πλείστον, όψεις της καθηµερινότητας των Κυπρίων κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης της 

στάσης των Βρετανών, όπως τα µέτρα περιορισµού κυκλοφορίας (curfew) και οι συνθήκες κράτησης 

στις φυλακές της Κύπρου. Ο στοχασµός του Μόντη συγκροτείται πάνω σε µια αυστηρά συντηρητική 

βάση που δεν επιτρέπει παρεκκλίσεις, µατιές προς τον εχθρό ή υπαινιγµούς για τον τρόπο διεξαγωγής 

του αγώνα. Οποιαδήποτε προσέγγιση περιλαµβάνει κάτι από τα παραπάνω υπονοµεύει την αξία του 

κυπριακού αγώνα και συνιστά για τον ίδιο «παρερµηνεία» της πραγµατικότητας. Για το λόγο αυτό ο 

Μόντης θεωρεί απαραίτητη µία «αντικειµενική» οπτική που εστιάζει στην εξύµνηση των ηρώων, 

διαλύει τυχόν αµφιβολίες για την αναγκαιότητα της Ένωσης και προσδίδει κύρος στον ένοπλο αγώνα 

συναρτώντας τον µε την µακρά απελευθερωτική παράδοση της Ελλάδας.  
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οποία µπορούσε να προσφέρει µονάχα όποιος είχε ζήσει «τ’ ανεπανάληπτα εκείνα 

τέσσερα χρόνια».
186

 Πράγµατι ο Μόντης είχε έντονες ενστάσεις για τη Χάλκινη 

Εποχή. Σε µετέπειτα προφορικές συνοµιλίες του µε κύπριους λογοτέχνες χαρακτήριζε 

το έργο «παραλογοτεχνία» και «ψεύτικη αφήγηση των σαλονιών» προσθέτοντας ότι 

ο Ρούφος απέτυχε να δώσει µία πειστική εικόνα του κυπριακού αγώνα ή των σχέσεων 

ανάµεσα στους Κύπριους και τους Βρετανούς.
187

  

Ποιά ήταν όµως η δεξίωση της Χάλκινης Εποχής στην Αγγλία; Εκεί οι 

κριτικοί εµφανίστηκαν εξίσου διχασµένοι, πάντως, σίγουρα όχι ενθουσιασµένοι µε 

την ελληνοκεντρική µατιά του Ρούφου. Κάποιοι εξέλαβαν τη Χάλκινη Εποχή ως 

ευκαιρία για να στοχαστούν οι Βρετανοί το αν και κατά πόσο οι ίδιοι υπήρξαν 

«αθώοι» στο ρόλο του «καταπιεστή».
188

 Άλλοι πάλι διερωτήθηκαν αν τα γεγονότα  

είχαν χρωµατιστεί από τη «φαντασία» και τον «πατριωτικό ζήλο» του Ρούφου, ή αν 

τελικά η Χάλκινη Εποχή αποτελούσε ένα µυθιστόρηµα «επικίνδυνα κοντά στην 

αλήθεια».
189

 Οι περισσότεροι πάντως κριτικοί αποδοκίµασαν την «αντιβρετανική» 

µατιά του Ρούφου εφιστώντας την προσοχή του κοινού στην εσκεµµένα «στρεβλή» 

εικόνα του αγώνα από έναν έλληνα συγγραφέα.
190

 Τέλος δεν έλειψαν και εκείνοι, οι 

οποίοι επιδοκίµασαν τη Χάλκινη Εποχή εκλαµβάνοντας την ως «απολογία» των 

Ελλήνων για την Ένωση και τις βιαιότητες της ΕΟΚΑ.
191
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 «Ώσπου δε γινόταν, κάποιος έπρεπε να µιλήσει πια. Κάποιος που έζησε τ’ ανεπανάληπτα εκείνα 

τέσσερα χρόνια». Από τον πρόλογο του βιβλίου του που φέρει τον τίτλο, Μια εξήγηση. 
187

 Γιώργος Κεχαγιόγλου - Λευτέρης Παπαλεοντίου (επιµ.), Ιστορία της νεότερης κυπριακής 

λογοτεχνίας, Λευκωσία (Κέντρο Επιστηµονικών Ερευνών Κύπρου), 2010, σελ. 508. Μία από τις 

βασικές αντιρρήσεις του Μόντη, όπως υποστηρίζει ο Παπαλεοντίου, έγκειται στο γεγονός ότι ο 

Ρούφος παρουσιάζει τους ήρωές του «να συναναστρέφονται Βρετανούς και κυρίως να εκφράζονται 

αµφίθυµα ή και επικριτικά για τον κυπριακό αγώνα». 
188

 «Για τους περισσότερους από εµάς στη Βρετανία θα είναι ένα σωτήριο βιβλίο-µία ζοφερή 

υπενθύµιση ότι δεν υπήρξαµε πάντα αθώοι στο ρόλο του καταπιεστή», γράφει ένας βρετανός κριτικός 

λίγες µέρες αφότου δηµοσιεύτηκε η Χάλκινη Εποχή στα αγγλικά. Η µετάφραση δική µου. G. T. «The 

Age of Bronze», Weekly Scotsman (Edinburgh) 29 Σεπτέµβρη 1960. 
189

 Robert Smith, Evening Express (Aberdeen) 21 Σεπτέµβρη 1960. 
190

 Η µετάφραση δική µου. «Η σκληρή, χρηστική πρόζα του Ρούφου µεταφέρει αξιοθαύµαστα τον 

φλεγµατικό ηρωισµό της ελληνοκυπριακής προσέγγισης σχετικά µε το τί σήµαινε ολοκληρωτικός 

πόλεµος εναντίον των ιµπεριαλιστών». Simon Fox, Western Μail, Cardiff, 24 Σεπτέµβρη 1960. Στην 

εφηµερίδα πάλι Liverpool Daily στις 12 Οκτώβρη 1960 διαβάζουµε: «Ο συγγραφέας είναι Έλληνας, 

έτσι υπάρχουν απόψεις, εξηγήσεις και καταστάσεις που δείχνουν να έχουν διαστρεβλωθεί. Αυτό που 

δεν µπορεί να αµφισβητηθεί είναι η δύναµη του αισθήµατος πίσω από την πλοκή».  
191

 «Ο τρόµος της Κύπρου, τα σχεδόν καθηµερινά εγκλήµατα της ΕΟΚΑ, οι βόµβες και οι ταραχές, τα 

ανθρωποκυνηγητά και οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας δείχνουν να ανήκουν στο παρελθόν. Ωστόσο 

ήταν αναπόφευκτο να µην έγραφε κάποιος Έλληνας γι’ αυτό. Στην προκειµένη περίπτωση έχουµε τον 

Ρόδη Ρούφο µε τη Χάλκινη Εποχή. Στο µυθιστόρηµα µεταφέρεται µε αξιόλογο τρόπο µια εποχή βίας 

και πάθους. Ακόµη και αν κάποιος δει το βιβλίο ως µια ελάχιστη, ετεροχρονισµένη απολογία για την 

Ένωση ή ως µια προσπάθεια να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα, παραµένει ένα διήγηµα ισχυρά 

ελκυστικό». [χ.ο.], Evening Echo, Bournemouth, 20 Οκτώβρη 1960. Ανάλογη αναφορά για τη 

λειτουργία της Χάλκινης Εποχής ως «πειστικής απολογίας» γίνεται και στο βρετανικό έντυπο Books 

Park Lane, Croydon, Σεπτέµβριος 1960. 
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Παρά τις διαφορετικές αναγνώσεις της Χάλκινης Εποχής στην Ελλάδα, την 

Κύπρο και τη Βρετανία οι κριτικοί στο σύνολό τους διέκριναν -και αντίστοιχα 

επιδοκίµασαν ή αποδοκίµασαν- την πατριωτική χροιά του µυθιστορήµατος. Πράγµατι 

η Χάλκινη Εποχή προδίδει το πάθος του Ρούφου για το ιδεώδες της πατρίδας και την 

έννοιας της Ένωσης. Έτσι ακριβώς όπως ο ίδιος την αντιλαµβανόταν·  ως απότοκο 

του αγνού ελληνικού εθνικισµού και ως έναν ενδιάµεσο σταθµό της πορείας προς την 

εθνική ολοκλήρωση. Ο Ρούφος δεν κρύβει τον πατριωτισµό του. Στη Χάλκινη Εποχή 

υιοθετεί το εθνικό αφήγηµα της συνέχειας του ελληνισµού και αναδεικνύει την αξία 

της «εθνικής ενότητας» στο χώρο και το χρόνο. Συνδυάζει διαφορετικές εκφάνσεις 

της ελληνικής εθνικής ταυτότητας συναρµόζοντας τη ροµαντική εθνικιστική 

αντίληψη του 19
ο
 αιώνα µε τη µοντερνιστική εκδοχή του έθνους, έτσι όπως αυτή 

επαναδιατυπώθηκε από τη Γενιά του ’30. Σύµµαχός του σε αυτό το εγχείρηµα η ήδη 

δοκιµασµένη στους πατριωτικούς αγώνες νεολαία, η οποία παρουσιάζεται πρόθυµη 

να θυσιαστεί για έναν απώτερο αγνό σκοπό.  

Στο όνοµα της ελληνοκεντρικής του θεώρησης ο Ρούφος επιλέγει να 

αποσιωπήσει, να λειάνει ή να εξιδανικεύσει πράγµατα και καταστάσεις. Καταρχήν 

είναι ο αµήχανος τρόπος µε τον οποίον παρουσιάζει την κυπριακή αριστερά·  ως µία 

παράταξη ασθενή αριθµητικά και ιδεολογικά. Στη Χάλκινη Εποχή οι κοµουνιστές δεν 

συνιστούν ιδεολογικό κίνδυνο·  τα πατριωτικά τους ιδεώδη προβάλλονται 

συστηµατικά και αντίθετα υποβαθµίζεται η επαναστατικότητά τους. Για αυτό και 

γίνονται αποδεκτοί από τους εθνικόφρονες. Και µολονότι στο µυθιστόρηµα έχει 

κανείς την αίσθηση ότι οι αριστεροί υπόκεινται σε συνεχή έλεγχο πατριωτισµού από 

τους δεξιούς τελικά αποσοβείται κάθε κίνδυνος σύγκρουσης. Ο Ρούφος αποφεύγει 

µεθοδικά να καταδείξει την ιδεολογική διάσταση µεταξύ αριστερών και δεξιών. 

Προτιµά να περιγράψει µία ιδεατή εικόνα όπου οι πάλαι ποτέ αντίπαλοι 

παραµερίζουν τις οποίες πολιτικές διαφορές τους και συσπειρώνονται εκούσια κάτω 

από την ηγεµονική παρουσία του Αρχιεπισκόπου.  

Στο όνοµα της ίδιας εθνικής θεώρησης ο Ρούφος στερεί από µία ολόκληρη 

εθνοτική οµάδα, τους Τουρκοκύπριους το δικαίωµα να αντισταθούν στην Ένωση. 

Και ενώ ο αγώνας των Ελληνοκυπρίων εκκινεί από αγνά εθνικά ελατήρια, η 

αντίσταση των Τουρκοκυπρίων απέναντι στην επαπειλούµενη απώλεια των 

δικαιωµάτων τους παρουσιάζεται σαν φανατισµένη δράση υποκινούµενη από τη 

βρετανική κυβέρνηση. Αυτή η αρνητική εικόνα των Τουρκοκυπρίων ενισχύεται 

ακόµη περισσότερο στο κείµενο λόγω της σύγκρισής της µε την αντίστοιχη θετική 
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εικόνα της ελληνικής κοινότητας. Στην προοπτική του Ρούφου ο πολιτισµός της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας είναι κατώτερος και ως τέτοιος µάλλον αξίζει να 

αφοµοιωθεί από τον ανώτερο ελληνικό.  

Ο Ρούφος από την άλλη πλευρά επιφυλάσσει εντελώς διαφορετική 

µεταχείριση στους Βρετανούς. Στη Χάλκινη Εποχή η βρετανική παρουσία 

περιβάλλεται σχεδόν αποκλειστικά µε σεβασµό, εκτίµηση, συµπάθεια ακόµη και 

έρωτα. Ο Ρούφος αξιοδοτεί θετικά τους Βρετανούς για δύο λόγους·  ο ένας προφανής 

είναι επειδή το βιβλίο απευθυνόταν πρωτίστως στους Βρετανούς. Έπρεπε λοιπόν µε 

κάποιον τρόπο να τονίσει ότι ο κυπριακός αγώνας δεν είχε κλονίσει τα θετικά 

συναισθήµατα του ελληνικού κόσµου απέναντι στη σύµµαχο Βρετανία. Ήθελε να 

δείξει ότι υπήρχαν ακόµη τα περιθώρια και η καλή θέληση τουλάχιστον από την 

ελληνόφωνη πλευρά να τεθεί το Κυπριακό σε νέα βάση µε στόχο την επίλυσή του. Ο 

δεύτερος λόγος έγκειται στην αδιαµφισβήτητη αγγλοφιλία του ίδιου του Ρούφου ως 

διανοούµενου και διπλωµάτη. Ο Ρούφος, όπως και ο Σεφέρης, είχαν την τάση να 

υποστηρίζουν τον κυπριακό αγώνα, χωρίς, ωστόσο, να θυσιάζουν την εγγενή αγάπη 

τους προς τους Άγγλους. Αµφότεροι εκτιµούσαν την πολιτισµική συµβολή των 

Βρετανών και αναγνώριζαν τη  λειτουργία τους ως σύµµαχων της Ελλάδας.  

Η διπλωµατική ιδιότητα του Ρούφου διαµόρφωσε ευρύτερα τον τρόπο 

παρουσίασης των πρωταγωνιστών του κυπριακού ζητήµατος στη Χάλκινη Εποχή. 

Υπήρξε καθοριστική για την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στις πολιτικές της 

Ελλάδας και της Τουρκίας. Ο Ρούφος δεν θίγει καθόλου τις θέσεις της επίσηµης 

ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στο Κυπριακό ούτε και εκείνες της αντίστοιχης 

τουρκικής. Ήταν και αυτή µία από τις δύσκολες στιγµές του Ρούφου που έπρεπε να 

ισορροπήσει ανάµεσα στη διπλωµατική και τη συγγραφική του ιδιότητα, να 

ανταποκριθεί στα επαγγελµατικά του καθήκοντα χωρίς, ωστόσο, να καταπιέσει την 

πίστη του στην αναγκαιότητα του κυπριακού αγώνα.  

Βέβαια, το γεγονός ότι ο Ρούφος πριµοδοτεί φανερά τον κυπριακό αγώνα δεν 

σηµαίνει ότι αποδέχεται και τη σκοτεινή πλευρά του, εκείνη που σχετίζεται µε τη 

χρήση υπερβάλλουσας βίας από τα µέλη της ΕΟΚΑ. Άλλωστε την περίοδο εκείνη 

προσπαθούσε ο ίδιος σε προσωπικό και διπλωµατικό επίπεδο να συγκρατήσει τον 

ορµητικό Γρίβα που έβαλε ανεξαιρέτως εναντίον Βρετανών και αριστερών οµοεθνών 

του µε το πρόσχηµα της προδοσίας. Παρόµοια σκεπτικιστής απέναντι στα δόλια µέσα 

του αγώνα εµφανίζεται και ο Αλέξης, ο ήρωας της Χάλκινης Εποχής. Παρ’ όλες τις 

αµφιβολίες του, ωστόσο, ο ήρωας δεν εγκαταλείπει τον αγώνα. Παραµένει ως το 
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τέλος πιστός στο ιδεώδες της πατρίδας. Είναι και αυτός ένας τρόπος για να εδραιωθεί 

η ροµαντική εκδοχή του κυπριακού αγώνα, αυτήν την οποία ο Ρούφος προκρίνει µε 

πάθος στη ζωή και στο έργο του.  

Στην εργασία αυτή προσπάθησα να αντιπαραβάλω, όπου έκρινα δυνατόν, τις 

δύο µατιές στον κυπριακό αγώνα, την ελληνοκεντρική του Ρούφου και την 

αποικιοκρατική του Ντάρελ. ∆ύο διαφορετικές οπτικές, οι οποίες ωστόσο µπορούν να 

λειτουργήσουν συµπληρωµατικά στη συγκρότηση µιας πληρέστερης εικόνας γύρω 

από την ταραγµένη διετία 1954-1956. Μία εικόνα για τα όσα έγιναν, ή δεν έγιναν, 

ειπώθηκαν ή αποσιωπήθηκαν από δύο ανθρώπους, οι οποίοι διακρίνονταν για τις 

πνευµατικές τους αρετές και διακατέχονταν από έντονες πολιτικές ανησυχίες. 

Η ως τώρα ελληνόγλωσση βιβλιογραφία έχει προσεγγίσει τα δύο κείµενα 

εστιάζοντας κυρίως στη λειτουργία της Χάλκινης Εποχής ως αντίλογου στα 

Πικρολέµονα. Συγκεκριµένα  το κείµενο του Ντάρελ διαβάζεται ως ένα παράδειγµα 

εξουσιαστικού – αποικιοκρατικού λόγου, στον οποίο έρχεται να απαντήσει 

προβάλλοντας τα ελληνικά δίκαια η Χάλκινη Εποχή.
192

 Είναι, ωστόσο, περισσότερο 

παραγωγικό να προσεγγίσουµε αυτά τα δύο κείµενα ως κοµµάτι µιας συνοµιλίας που 

εκτυλίσσεται σε διαφορετικά συµπληρωµατικά πεδία και ενσωµατώνει αναγνώστες 

και κριτικούς σε Βρετανία, Κύπρο και Ελλάδα: να εντάξουµε τη Χάλκινη Εποχή και 

τα Πικρολέµονα στην ευρύτερη µεταπολεµική λογοτεχνική παραγωγή και πολιτική 

διαδροµή των δύο συγγραφέων·  και εν τέλει να αναδείξουµε τον διαλογικό και 

πολυδιάστατο χαρακτήρα των δύο κειµένων στη µεταξύ τους συνάφεια. Αυτήν την 

προβληµατική φιλοδόξησε να υπηρετήσει και η παρούσα εργασία.  

 

 

 

                                                 
192

 To 2002 o Παπαλεοντίου λαµβάνοντας υπόψη τις θετικές και αρνητικές κριτικές των δύο κειµένων 

γράφει µία εκτεταµένη µελέτη στην οποία εµφανώς υποβαθµίζει την αξία των Πικρολέµονων 

χαρακτηρίζοντάς τα «τυπικό δείγµα λογοτεχνίας που αντανακλά και προπαγανδίζει το ήθος της 

αποικιοκρατίας» και αντίστοιχα επιδοκιµάζει την ικανότητα του Ρούφου να γράψει έναν «µεγαλειώδη 

και λογοτεχνικά καταξιωµένο ύµνο στον απελευθερωτικό αγώνα των Κυπρίων» καταφέρνοντας τελικά 

ένα «ουσιαστικό πλήγµα στον αποικιοκρατικό λόγο του Ντάρελ». Λευτέρης Παπαλεοντίου, «Από τα 

Πικρολέµονα του Λώρενς Ντάρελ στη Χάλκινη Εποχή του Ρόδη Ρούφου: αποικιοκρατικός λόγος και 

αντίλογος», σελ. 151.  
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