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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Σέ μερικά άτομα ή αλληλογραφία αποτελεί εσωτερική ανάγκη, είναι 
εκδήλωση πνευματικών αναζητήσεων ή ένας τρόπος διανθρώπινης σχέσης 
σέ πνευματικό έπίπεδο. 'Ολοφάνερα ό ποιητής Γλαύκος Άλιθέρσης καλ
λιεργούσε τό είδος αύτό τής επικοινωνίας μέ ιδιαίτερα έντονο ρυθμό. Στις 
επιστολές του άφοβα καί καθαρά κατέθετε τις άπόψεις του. Νομίζω πώς ή 
άνάγκη νά ξεφύγει άπό τό πεζό (έστω καί αναγκαίο) μέρος τής ζωής καί 
νά βρει μιά θερμή ανταπόκριση άπό τούς έργάτες των καλών γραμμάτων, 
συχνά τον ώθοϋσε σ’ αύτή τή συμπεριφορά.

’Επιστολές τού Άλιθέρση βρίσκουμε σέ πολλά ιδιωτικά άρχεϊα. 
’Επιλογή άπό αύτές δημοσιευτήκανε κατά καιρούς. Καταγράψαμε τις κυ- 
ριώτερες κατά τή γνώμη μας:-
Εύγενία Παλαιολόγου - Πεντρώνδα: Γλαύκος Άλιθέρσης, Λευκωσία, 1981
Κώστας Προυσής: Τριάντα έπιστολές τού Γλαύκου Άλιθέρση, «Κυπριακαϊ 
Σπουδαί» τόμ. ΜΘ', 1985, σσ. 187-216.
Κύπρος Χρυσάνθης: Δεκαέξι έπιστολές τού Γλ. Άλιθέρση, «Πνευματική Κύ
προς» Χρονιά Στ', 1966, σσ. 119-124.
Κύπρος Χρυσάνθης: 'Ο Γλαύκος Άλιθέρσης γράφει στον Δημ. Λιπέρτη 
«Κυπριακαϊ Σπουδαί» τόμ. ΜΑ', 1978, σσ. 163-173.
Κύπρος Χρυσάνθης: Γλαύκος Άλιθέρσης, Λευκωσία, 1986.

"Οταν συνέθετα το βιβλίο μου «Γλαύκος Άλιθέρσης» δέν σκέφτηκα ν’ 
άποταθώ στο "Ιδρυμα Κωστή Παλαμά γιά σχετικές έπιστολές τού Άλι
θέρση προς τον έθνικό μας ποιητή Κωστή Παλαμά, τον όποιο μάλιστα 
έθαύμαζε. Άπό μιά κατοπινή έμπνευση έγραψα στο γραμματέα τού ιδρύ
ματος Κωστή Παλαμά κ. Δημ. Συναδινό, ό όποιος πρόθυμα μού έστειλε 
φωτοτυπίες τών έπιστολών Άλιθέρση προς τον Παλαμά. Μέ τήν εύκαιρία 
έκφράζω θερμές εύχαριστίες, στούς ύπεύθυνους τού 'Ιδρύματος. Παραθέτω 
τή σχετική επιστολή άπό τό "Ιδρυμα Κωστή Παλαμά.
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’Αξιότιμε Κύριε Χρυσάνθη,

’Ελάβαμε τό γράμμα σας τής 18 Μαρτίου έ.ε. καί τίς έκδόσεις 
σας "Γλαύκος ’Αλιθέρσης" καί "Μελής Νικολαΐδης" ώς καί τό τεύχος 313- 
314 του Περιοδικού "Πνευματική Κύπρος^καί σάς ευχαριστούμε θερμά.

Σχετικά μέ τό α’ίτημά σας γιά γράμματα τού ποιητή Γλαύκου 
’Αλιθέρση πρός τόν Κωστή Παλαμδ, ερευνήσαμε τά 'Αρχεία μας - καί γι’ 
αύτό ή μικρή Αργοπορία νά σας Απαντήσουμε - καί βρήκαμε μία σειρά 
20 (είκοσι) έπιστολών πού Αφορούν τήν περίοδο έπικοινωνίας 1922 - 1937. 
Τά γράμματα αύτά τά φωτοτυπήσαμε καί σας στέλνουμε Αντίγραφα.

Γιά τή δημοσιότητα τών φωτοτυπημένων αύτών Αντιγράφων, σας 
παρέχουμε τήν αδεια ύπό τόν ορον οτι σέ καθένα Απ’αύτά θά τεθεί έπισή- 
μανση δτι προέρχεται Από τό 'Αρχείο τού ‘Ιδρύματος Κωστή Παλαμά στήν 
'Αθήνα.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή σας εκφράζουμε θερμά συγχαρητήρια 
γιά τήν έπικειμένη μελέτη γιά τόν ποιητή Γλαύκο 'Αλιθέρση καί πιστεύου
με δτι τό περιεχόμενο τών επιστολών αύτών θά φωτίσει Αρκετά τήν έπαφή 
τών δύο μεγάλων ποιητών.

Παρακαλοΰμε γνωρίσετέ μας τή λήψη καί αν εχετε τήν καλωσύνη 
καί τήν πορεία τήςέκδοτικύς σας αύτής προσπάθειας.

Μέ έξαιρετική τιμή

Γιά τή Διοικούσα 'Επιτροπή τού ‘Ιδρύματος 

‘ο Γενικός Γραμματεύς

ΔΗΜ. Π. ΣΎΝΑΔΙΝΟΣ

Θά Θίξω μερικά σημεία τών έπιστολών αύτών τοΰ ’Αλιθέρση: Φαίνε
ται πώς ό Στέφανος Πάργας έκάλεσε τον Κωστή Παλαμά νάρθεί γιά διαλέ
ξεις στήν Αίγυπτο. Τέτοια εισήγηση για έπίσκεψη τοΰ Παλαμδ στήν Κύ
προ έγινε άπό τό σύλλογο « ’Ολύμπια» τό 1929. "Ομως ό ποιητής άρνήθη- 
κε. Ό ’Αλιθέρσης έγραψε τό πρώτο άφιερωματικό στον Παλαμδ ποίημά 
του τό 1922 μέ τίτλο «Μές τήν ομίχλη» καί τούτο άπέστειλε σέ χειρόγρα
φο. Ό Παλαμδς απάντησε μέ ένα σονέττο τήν ίδια χρονιά. ’Ακολουθεί 
δεύτερο σονέττο τοΰ ’Αλιθέρση τήν ίδια, έπίσης χρονιά. ‘Ο ’Αλιθέρσης 
χαρακτηρίζει ύποτιμητικά τόν Καβάφη μιλά γιά συγκεντρώσεις καί ομιλί
ες γιά τό έργο τοΰ Παλαμά καί γιά τήν ύποβολή τοΰ ποιητή γιά τό βρα
βείο Νόμπελ. ’Εκφράζει τήν άποψή του γιά τόν Ψυχάρη. Καταγράφει διά
φορα μελετήματα πού έγραψε γιά έργα τοΰ Παλαμά καί ότι όνειρεύεται νά 
τά έκδόσει σέ ένα ογκώδη τόμο. Γίνονται αναφορές σέ βιβλία τοΰ Παλα
μά καί σέ βιβλία δικά του. Ή άποστολή μιας φωτογραφίας τοΰ Βασίλη 
Μιχαηλίδη δείχνει τό ένδιαφέρον τοΰ Παλαμά γιά τόν ποιητή τής 9ης 
’Ιουλίου 1824. Τέλος, ύπάρχουν πληροφορίες γιά τό γάμο καί διάφορες 
κινήσεις τοΰ ’Αλιθέρση (έξοχές, συγγραφή άναγνωστικοΰ, προθέσεις γιά 
ταξίδι στήν ’Αθήνα καί άλλα).

Νομίζω πώς άποτελεΐ μιά ξεχωριστή αισθητική τέρψη νά κοιτάζεις 
τόν έξομολογητικό τόνο κάποιων έπιστολών, ανεξάρτητα άπό τήν άξια κά
ποιου άλλου ύλικοΰ πού περικλείουν. Μόνο έτσι έξηγώ μιάν ίδιαίτερή μου 
προτίμηση να δημοσιεύω έπιστολές άτόμων, πού λογαριάζω, καί νά κοιτώ 
νά καταθέσω κάποια σχόλια, πάντοτε χωρίς άπαιτήσεις. 'Όμως γιά τή δη
μοσίευση αύτής τής δέσμης έπιστολών τοΰ Γλαύκου ’Αλιθέρση πρός τόν 
Κωστή Παλαμά νοιώθω έπιπλέον κι’ ένα αίσθημα παράδοξο: έπιτέλεσα 
καθήκον καί περηφανεύομαι.

Ό Μιχαλάκης Κυθραιώτης, μέ τόν όποιο συχνά συζητώ πνευματικά 
θέματα, προθυμοποιήθηκε νά χρηματοδοτήσει τήν έκδοση τών έπιστολών 
αύτών τοΰ Γλαύκου ’Αλιθέρση. Στό παρελθόν χρηματοδότησε μιάν άλλη 
έργασία μου γιά τόν ίδιο ποιητή, κυκλοφόρησε στη σειρά έκδόσεων τοΰ 
« 'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου». Θερμά τόν εύχαριστώ.

Λίγα βιβλιογραφικά τοΰ Γλαύκου ’ Αλιθέρση:-
Γλαύκος ‘Αλιθέρσης (1897-1965) Ψευδώνυμο τοΰ Μιχαλάκη Χατζηδημη- 
τρίου. Γεννήθηκε στή Λεμεσό. Πέρασε τά περισσότερα χρόνια τής ζωής 
του στήν Αίγυπτο, κάπου 36 χρόνια. ’Έφηβος έγκατέλειψε τά μαθητικά 
θρανία καί πολέμησε στήν Ελλάδα τό 1913. ’Αργότερα τελείωσε τήν 
έκτη τάξη τού Παγκυπρίου Γυμνασίου (Λευκωσίας) ’Εγγράφεται φοιτητής 
στή Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί φοιτά παράλληλα σέ 
Γυμναστική ’Ακαδημία. Διακόπτει τίς σπουδές του στή νομική τό 1919. 
Διορίζεται καθηγητής τής Γυμναστικής στό Άβερώφειο Γυμνάσιο τής
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’Αλεξάνδρειας, όπου προήγαγε κυρίως τον κλασσικό αθλητισμό, όντας ό 
ίδιος όνομαστός αθλητής.

Στα γράμματα εμφανίζεται τό 1917 μέ ποιήματα στο περιοδικό «Μού
σα» (Λάρνακα). Κυκλοφορεί τήν πρώτη του ποιητική συλλογή «Γαλανά 
Δακτνλιδάκια» τό 1919.

eO Κ. Πιλαβάκης, στή «Φιλολογική Κύπρο» 1967-1968, σ. 194, κατα
γράφει ώς έξης τούς σταθμούς στο βίο τού Άλιθέρση.
Μιχαλάκης Χατζηδημητρίου. Γεννήθηκε στή Λεμεσό στις 7 τού Γενάρη 
τού 1897. Πέθανε στις 30 Νοέμβρη 1965. Πατέρας του: Άντώνης Πραστί- 
της (τού Χατζη-Δημήτρη) άπό τό Πραστειό τής Μεσαριάς. Είχε «Χάνι» 
στήν όδ. Άγκύρας. Πέθανε τό 1918. Μητέρα του: Χαριθέα Ήλιάδου, πέ
θανε στή Λεμεσό το 1943 (Λεμεσιανή).
’Αδέλφια του: Δημήτρης, πέθανε τό 1934

Χρίστος, πέθανε τό 1914 
’Άννα, (σύζυγος Νικόλα Τορναρίτη). Ζεΐ 
Άντρέας (άρχιτέκτων - πολεοδόμος). Πέθανε τό 1936.

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

1913 (’Ιούνιος - ’Ιούλιος). ’Εθελοντής (στο Εύζωνικό) πολέμησε στον 
' Ελληνοβουλγαρικό πόλεμο (μάχη τής Κρέσνας)

1914 (23/6/14) Πήρε άπολυτήριο άπό τό Πεντατάξιο 'Ημιγυμνάσιο Λε
μεσού.

1915-1917 Στάς ’Αθήνας. Φοιτητής τής Νομικής καί τής Γυμναστι
κής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

1917-1919 Φοίτησε στήν ’Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακος (γιά 
τά ’Αγγλικά).

1919- Καθηγητής τής Γυμναστικής στο Άβερώφειο Γυμνάσιο 
τής ’Αλεξάνδρειας. (Έργάσθηκε κατόπιν στις Πατριαρ
χικές Σχολές ’Αλεξάνδρειάς).

1923 Άρραβωνιάστηκε τήν Λεμεσιανή Εύα Ζαφειροπούλου.
1924 (’Ιούλιος) Παντρεύτηκε στο Παρεκκλήσι Άγ. Γεωργίου Λεμεσού.
1925 Γεννήθηκε ή κόρη του ή Γλαύκη, πού πέθανε τό 1936.
1937 Γεννήθηκε ή κόρη του ή Γλαύκη.
1962 (τέλος) Γύρισε άπό τήν Αλεξάνδρεια στή Λεμεσό καί πέθανε τή 

νύχτα τής 30ής τού Νοέμβρη προς τήν Ιην τού Δεκέμβρη 
1965.

1. Γαλανά Δαχτυλιδάκια — 1919
2. Κρινάκια τού Γιαλού — 1921 + Β' έκδ. 1924
3. Οί Όραματισμοί τού 'Εωσφόρου κ.α.π. — 1923
4. Απλή Προσφορά — 1929
5. Θερισμοί καί ’Οργώματα —1939
6. Μυστικός Δεϊπνος — 1944 + Β' έκδ. 1956
7. Μαθητικά Τετράδια — 1957
8. Προσμαρτυρία — 1958 + Β έκδ. 1964
(9. Αρμογή Αιώνων καί Στιγμών — 1965).

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
1. 'Ο Γυμνός ’Άνθρωπος — 1924.
2. ’Αράχνες — 1936.

ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ — σε στίχο —
1. 'Ο Πύργος τής Βαβέλ — 1937.
2. Άροδαφνούσα— 1939.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ
1. Δ.Θ. Λιπέρτης — 1934.
2. Τό πρόβλημα τού Καβάφη — 1934.
3. 'Ιστορία τής Ν. 'Ελλ. Λογοτεχνίας — 1938.
4. Βασίλης Μιχαηλίδης — 1957.
5. Νίκος ΝικολαΦδης — 1958.
6. Σωτήρης Σκίπης — 1960.
7. Μιλτιάδης Μαλακάσης — 1961.

(8. Νίκος Σαντορινιός — 1965).

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
1. Ρ. ΜΠΡΟΥΚ: Άπαντα (ΠΟΙΗΜΑΤΑ) — 1925.
2. ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Καταχωρώ τίτλους των έργων όπως μού τούς έγραψε σέ γράμμα του ό 
ίδιος ό ποιητής (σέ παρενθέσεις προσθέτω όσα έχει έκδόσει αργότερα άπό 
τό γράμμα αύτό).

ΣΗΜ.: Τό ’Αναγνωστικό Γ' Δημοτικού: 1937 — «Στή Χώρα τού Νείλου» 
περιέχει άρκετά στιχουργήματά μου γιά παιδιά.
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Αύτά για τον Γλαύκο Άλιθέρση.
Θά ενδιαφέρει όμως μιά εργασία μου με τον τίτλο «'Η Κύπρος για 

τον Παλαμά». Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό τής ’Αθήνας «Κριτικά 
Φύλλα» (τόμ. Β', 1973, άρ. 12, σ. 1257 καί αργότερα με κάποιες συμπλη
ρώσεις στήν εφημερίδα « Ο Φιλελεύθερος» (Λευκωσία, 4, 6, 7 Απριλίου 
1974). Τήν περιλαμβάνω σ’ αυτή τήν έκδοση.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ

Οί επέτειοι δίνουν χρυσές ευκαιρίες για νέες άνακατατάξεις καί νέες 
άποτιμήσεις. Κοιτάζεις τό θέμα σου (ένα έργο, μιά προσωπικότητα, ένα 
γεγονός) με τά μάτια τής έποχής σου καί τό ζυγίζεις, εκτιμώντας τό βά
ρος του. ’Αλλά μπορούν τά νέα δεδομένα νά σε βοηθήσουν νά δεις και
νούργιες πλευρές τού θέματός σου, νά τις φωτίσεις καί νά πεις τό λόγο 
σου, πού προστίθεται στο λόγο των άλλων γιά νά σχηματιστεί μιά πιο 
σφαιρική άντίληψη (κι’ αύτή πάλιν περιορισμένη στα μέτρα τής έποχής 
σου, γιατί τό μέλλον μπορεί νά τήν μεταβάλει).

'Ο Κωστής Παλαμάς μέ τό έργο του υπήρξε καί γιά τήν Κύπρο τό 
μεγαλύτερο πνευματικό κεφάλαιο: «γενάρχης» τής ποίησης. 'Ο μεγαλοϊδε
ατισμός τής ποίησής του άποτελούσε πνευματικήν έγγύηση γιά τό σκλα
βωμένο νησί: άντηχοΰσαν μέσα στους πατριδολατρικούς του στίχους 
οί αιώνιοι πόθοι γιά άπελευθέρωση κι’ ένωση τού νησιού μέ τον έθνικόν 
κορμό, ήταν αυτοί γιά όλους ένα έθνικό μήνυμα. 'Ο λαός ζοΰσε τον έλ- 
ληνισμό του μέ τήν παράδοση καί τήν ορθοδοξία του, υπομονετικά, πει
σματικά δεμένος στα δικά του, δείχνοντας τρομακτική αντίσταση στα δι- 
αβρωτικά σχέδια τής αγγλικής άποικιακής πολιτικής. Οί γραμματισμένοι 
όμως κι’ οί έπιστήμονες μέσα στις διαρκείς άναζητήσεις τους καί τις 
άνησυχίες τους γιά τό έθνικό μέλλον (είναι τόσο άνυπόμονοι καί φοβούν
ται τις έντεχνες μακροπρόθεσμες διαβρώσεις τής ξένης πολιτικής, παρόλο 
πού πρώτοι αύτοί μπορούν νά διαβρωθούν άπ’ αύτή, έστω καί προσωρινά) 
άποζητούν συνεχώς στηρίγματα κι’ ένδυναμώσεις. 'Ο «μεγάλος» Παλαμάς 
τούς πρόβαλλε τις εθνικές άξιες μέ πειστικότητα, τούς προσκολλοΰσε πά
νω στο έθνικό ιδεώδες, τούς μιλούσε άμεσα κι’ έπρικοδομητικά. Γι’ αυτό 
τον άγκάλιασαν μέ πάθος, γίνανε πιστοί μαθητές του σέ όλα, ζούσανε κά
τω άπ’ τον ’ίσκιο τής φοινικιάς του.

Σημαδιακή σύνδεση τού Παλαμά καί μορφωμένων κυπριακών κύκλων 
πρέπει νά θεωρείται τό 1901. 'Ο κύπριος πολιτευτής καί δημοσιογράφος 
Γ.Σ. Φραγκούδης διοργάνωσε στήν ’Αθήνα τό 1901 «Κυπριακήν ’Έκθεση». 
Στήν εσπερίδα (7 Άπριλ.) ό Παλαμάς διάβασε τό ποίημά του «Κύπρος» 
καί χάρισε τό χειρόγραφό τού ποιήματος αύτού στον Ν. Κλ. Λανίτη, πού 
άντιφώνησε τό βράδυ έκείνο τον καθηγητή Σ. Λάμπρο. (Τό ποίημα αύτό 
δημοσιεύθηκε στο λεύκωμα «Κυπριακή ’Έκθεσις, Άθήναις 1901», άργότερα
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στή συλλογή του ποιητή «Πολιτεία και Μοναξιά» κι’ άπό τότε — ιδίως 
στα νεώτερα χρόνια, σε περιοδικά κι’ εφημερίδες έλλαδικές καί κυπρια
κές, ολόκληρο ή αποσπάσματα του, έγιναν σχεδόν, «τυπικές» ή «παροιμια- 
κες» φράσεις κάποιοι στίχοι του. Τό χειρόγραφο του ποιήματος αύτού 
δωρήθηκε άπό τον Λανίτη στή Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου, ώς δείγμα 
εκτίμησης γιά τις «Παλαμικές Γιορτές» τής πόλης αυτής.

Ή πρώτη όμως προβολή του Παλαμά στήν Κύπρο έγινε τό 1910 με 
μια διάλεξη του Μεν. Φραγκούδη στο σύλλογο «Πάτρια» τής Λεμεσού. ' Η 
διάλεξη ή άνάγνωσμα, όπως τό θέλει ό συγγραφέας του, είχε τίτλο « Ή 
Νεοελληνική Ποίηση» καί δημοσιεύτηκε στήν κυπριακή έφημερίδα « ’Αλή
θεια» (Δεκέμβρης 1910) καί στο «Νουμά». Στο κείμενο αύτό ό Παλαμας 
χαρακτηρίζεται: ό «μεγάλος Παλαμας», «’Άνθρωπος και Φιλόσοφος Ποιη
τής», ό «"Ελληνας Ποιητής», «άσύγκριτος και ύπέρκαλλος ποιητής», (κι’ εί
ναι με τή σειρά φυσιολάτρης καί πανθεϊστής καί χριστιανός καί υλιστής 
καί άθεος... πού σιμώνει σ’ όλα του κόσμου τά προβλήματα...) καί ή ποί
ησή του: «μεγαλοφάνταστη παλαμική ποίηση», «τής φιλοσοφικής ποίησης του 
Παλαμά», «ή πολύχορδη αιολική του λύρα» κλπ.

Άπό τή Λεμεσό, πού τότε κρατούσε τά πνευματικά σκήπτρα, ξεκίνησε ή 
«παλαμολατρεία». Οί Φραγκούδηδες, ό Σίμος Μενάρδος, ό Γλαύκος Άλι- 
θέρσης, ό Γιάγκος Ήλιάδης, ό Ν. Κλ. Λανίτης κι’ άργότερα ό Αιμίλιος 
Χουρμούζιος, όλοι λεμεσιανοί, σταθήκανε στις επάλξεις των ύπαστηρι- 
κτών, υπομνηματιστών καί διαφημιστών (με τήν καλή έννοια τής λέξης) 
τού παλαμικού έργου. Κι’ ή λεμεσιανή έφημερίδα « ’Αλήθεια» άπό το 1910 
πρόβαλλε τον Παλαμά.

Μια μερίδα όμως κυπριών έδρασαν έξω άπό τό νησί, χωρίς νά επηρεά
σουν άμεσα καί στον άντίστοιχο χρόνο τά πνευματικά ενδιαφέροντα τού 
τότε άργοκίνητου σε όλα τούτου τόπου. Π.χ. στήν Αίγυπτο φανατικά 
υποστηρίζανε τον Παλαμά οί κύπριοι Λουκάς Χριστοφίδης (Κάϊρο) καί 
Γλαύκος Άλιθέρσης (’Αλεξάντρεια) με άρθρα, διαλέξεις, κλπ. πολεμών
τας μάλιστα τον Ψυχάρη καί τον Καβάφη. Στήν ’Αθήνα καί στο εξωτερι
κό άκουόταν ή φωνή τού Σίμου Μενάρδου. Κι’ άργότερα ό Αίμ. Χουρμού
ζιος κυκλοφόρησε τήν περίφημη τρίτομη έκδοσή του «Ό Παλαμας και ή 
’Εποχή του» στήν ’Αθήνα (1944, 1959, 1960). Γι’ αύτό σά μιά δεύτερη 
εξόρμηση γιά τον Παλαμά επισημαίνω τή διάλεξη (οί διαλέξεις τότε άπο- 
τελούσαν γεγονός) καί σε συνέχεια τις δημοσιεύσεις τού Γιάγκου Ήλιά- 
δη στή Λεμεσό καί στήν ’Αλεξάντρεια.

Σταθμός όμως ύπήρξαν οί γιορτές Παλαμά τό 1926 με τήν εύκαιρία 
τών 50 χρόνων άπό τή μόνιμη εγκατάσταση τού ποιητή στήν ’ Αθήνα καί 
τή δημοσίευση τού πρώτου ποιήματος του στο 'Ημερολόγιο τού Είρηνι- 
αίου Άσώπιου (έχει ονομαστεί καί αύτός σταθμός «πεντηκονταετήρϊς», 
όπως καί εκείνος τού 1936, πού γιορτάστηκε με τήν εύκαιρία τών 50 χρό

νων άπό τήν έκδοση τής πρώτης συλλογής τού Παλαμά το 1886). Οί γιορ
τές τού 1926 άποτελούνταν άπό δημοσιεύσεις « ’Ανωνύμου» στήν έφημερί
δα « ’Αλήθεια» (τούς Νοέμβρη καί Δεκέμβρη τού 1925 καί Γενάρη τού 
1926), άπο δημοσιεύσεις στις εφημερίδες «Νέον Έθνος» (Λάρνακα, Γενά
ρη τού 1926), άπό συμμετοχή έξι κυπριών στο «Πανηγυρικό Κωστή Παλα
μά» τής «Νέας Ζωής» (τόμ. 13ος, άρ. 6. 1926) καί άπό συγκεντρώσεις καί 
ομιλίες. Χαρακτηριστικό καί δηλωτικό τού θαυμασμού γιά τον Παλαμά 
ύπήρξε ή δημοσίευση ποιημάτων κυπριών γι’ αύτόν μέ τήν εύκαιρία τών 
εορτασμών. 'Ο ρητορικός κι’ έορταστικό λόγος, χωρίς νάναι καί άπογυ- 
μνωμένος άπό τον παλμό τού θαυμασμού, συχνά είναι νόηση, γνώση, 
πληροφορία καί λίγος λυρισμός, ενώ τό ποίημα πού ξεπηδα ολόισια άπ’ 
τά βάθη τής ποιητικής ύπαρξης καί γεννιέται μέσα στο λυρικό μεθύσι άπό 
μιά άκατανόητη διαδικασία, έκφράζει άδιάψευστα τις μύχιες παραδοχές, 
είναι σημαντικό τεκμήριο. ’Ακριβώς τήν έποχήν εκείνη καί μέ τήν εύκαι
ρία τής πεντηκονταετήρίδας είδανε το φώς τής δημοσιότητας ποιήματα 
τών Άλιθέρση, Παύλου Βαλδασερίδη καί Ξάνθου Λυσιώτη. Ή θαυμάσια 
ώδή τού Γλαύκου Άλθέρση, πού ύπήρξε ό πιο ένθερμος κύπριος οπαδός 
τού Παλαμά, περιέχεται στή συλλογή « Απλή Προσφορά» (έκδ. οίκος 
«Γλαύκα», Κύπρος, 1929) καί δέν είναι άπλώς μιά «ομολογία πίστεως», αλ
λά καί ένας λυρικός χαρακτηρισμός μέ κείνο τό υπέροχο:

«”Αν δεν γεννιόσουν, ή σιωπή όχι μόνο 
τών τραγουδιών μας, μά πολλών αιώνων!»

Νά! Γιατί άποκάλεσα τον Παλαμά «γενάρχη» τής ποίησης στήν Κύ
προ.

'Ένας άλλος σταθμός, πού άδιάσειστα ύποστηρίζει τή γενική άποψη 
πώς μέ τήν εύκαιρία τών έπετείων γίνονται άποτιμήσεις, κατατάξεις καί 
άξιολογήσεις, είναι οί εορτασμοί τών 50χρονων τού ποιητή άπό τήν έκ
δοση τής πρώτης του ποιητικής συλλογής τού 1886. Στήν ’Αθήνα είχα 
παρευρεθεί στο θέατρο « ’Ολύμπια» όπου χιλιάδες νέων, κυρίως φοιτητών, 
(αύτοί μ’ ένδιέφεραν) μαζευτήκαμε γιά νά χαιρετήσουμε μέ τον τρόπο μας 
τό «γενάρχη τής ποίησής μας». Στήν Κύπρο, έκτος άπό τις ειδικές έορτα- 
στικές έκδηλώσεις σωματείων καί σχολείων, κυκλοφορήσανε δυο εκδό
σεις τών δύο τότε λογοτεχνικών περιοδικών τής Κύπρου τών «Κυπριακών 
Γραμμάτων» καί τής φιλολογικής «Πάφου». Τό ειδικό τεύχος τών «Κυπρια
κών Γραμμάτων» (’Απρίλης — Μάης, τόμ. Β', άριθ. 7-8) διαιρείται σέ 
τρία μέρη: α) ό Παλαμας καί ή Κύπρος, β) ή Κύπρος καί ό Παλαμας καί 
γ) τά πενηντάχρονα τού Παλαμά, όπου βρίσκεις διάφορες μελέτες καί τήν 
πρώτη «κυπριακή βιβλιογραφία», πού συνέταξε ό Άντ. Ίντιάνος. Στο τεύ
χος, μετά τήν φωτογραφία τού ποιητή μέ άφιέρωση στά «Κυπριακά Γράμ
ματα» (ήμερομ. 14.3.36), προτάσσεται, μέ ένδειξη «άνέκδοτο» ποίημα τού 
Παλαμά μέ τίτλο «Στήν ’Αθηναία ’Ελιά» (1886). Τό ποίημα παραχωρήθηκε 
στον Τάκη Φραγκούδη μέ δήλωση πώς άπό τότε πού γράφτηκε ό ποιητής 
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τώχε ξαναπλάσει καί ξαναδουλέψει. Στο ίδιο τεύχος με τήν πλούσια ύλη 
δημοσιεύονται καί φωτογραφίες αποσπασμάτων άπό δυο μουσικές συνθέ
σεις τοΰ Σάλωνα Μιχαηλίδη, άπό τό «Πανηγύοι τής Κακάβας» κΓ άπό τον 
«Τάφο». 'Η έκδοση αύτή είναι κι’ όλας τό πρώτο συστηματικό κοίταγμα, 
πολύ κριτικό, των σχέσεων Παλαμά καί Κύπρου. Τον ίδιο χρόνο (’Απρί
λης 1936, τόμ. Α', άριθ. 8) ή φιλολογική «Πάφος» κυκλοφόρησε ειδικό 
επίσης τεύχος γιά τον Παλαμά, όπου δημοσιεύονται δυο διαλέξεις γι’ αύ- 
τόν, πού έγιναν στήν ειδική συγκέντρωση τής Πάφου, καί τό σύντομο 
ποίημα τού ιδιωματικού κύπριου ποιητή Δημ. Λιπέρτη, στο όποιο εκφρά
ζονται εύχές, σε πολύ άπλοϊκό τόνο, με τήν εύκαιρία πού γιορτάζουν γιά 
τον Παλαμά τά «Γράμματα».

ΝΑ ΣΙΛΙΟΓΡΟΝΙΣΕΙ
Γιορτάζουσιν τά Γράμματα τζι’ ό Παλαμάς γιορτάζει 
ΤζΓ οί Μούσες κανατζιεύκουντον τζι’ έχουν κρυφόν καμάριν 
Τζιαί κάμνουσιν λοής λογιών στεφάνια πού ταιρκάζει 
Γιά τούτον πών τού τραουδκιού στολίδιν τζιαί λουβάριν.
Τζι’ έτσι γιά τούτην τήν τιμήν, τήν δόξαν μας τήν μιάλην, 
'Η Ρωμιοσύνη σιαίρεται πού μιάν μερκάν ώς άλλην
Τζιαί σύψυχα τους ούλλ’ οί λάς έφκονται του νά ζήσει
Τζιαί νά σιλιογρονίσει.

(σιλιογρονίσει=χιλιοχρονίσει, πών=πού είναι, λουβάριν=λογάρι, μιάλη=- 
μεγάλη, σύψυχα=έσώψυχα, οί λάς=οί λαοί, ό κόσμος, έφκονται=εύχονται).

’Από τό 1930 κι’ έδώ αύξήθηκε ό άριθμός τών μελετών, τών άρθρων 
κλπ. γύρω στο παλαμικό έργο, γιατί εύνοούσε τήν κίνηση τό πνεύμα καί 
τών δυο λογοτεχνικών περιοδικών μας, πού οί συνεργάτες τους ήταν πα- 
λαμιστές. Παράλληλα στά Γυμνάσια άρχισε μιά συστηματική διδασκαλία 
τού παλαμικού έργου, ιδίως τοΰ «Δωδεκαλόγου του Γύφτου», πού τόσο 
προσφερόταν γιά τά ειδικά έθνικά καί έλληνολατρικά ιδεώδη τής έπιτόπι- 
ας παιδείας, ιδίως μετά τά καταπιεστικά μέτρα τής άγγλοκρατίας κατά τήν 
περίοδο τής παλμεροκρατίας (καταπιεστική περίοδος ύστερα άπό τήν εξέ
γερση τοΰ 1931). Μιά έξαρση παρατηρήθηκε, όπως είναι φυσικό, το 1943 
με τον «εθνικό» θάνατο τού ποιητή, «εθνικό» γιατί αύτός ώθησε τό μορφω
μένο κόσμο νά ξεσπάσει σε μιά άντρίκια εθνική εκδήλωση στά χρόνια 
τής Γερμανικής Κατοχής μ’ επικεφαλής τή μεγάλη Κοτοπούλη. 'Η άπή- 
χηση τοΰ γεγονότος στήν Κύπρο ήταν άπερίγραπτη. Είχαμε κΓ όλας 
άποτινάξει άρκετές καταπιέσεις με τήν κατάληψη τής Κορυτσάς — είδαμε 
νά κυματίζει ή ελληνική σημαία, άκούαμε τόν εθνικό μας ύμνο στά σωμα
τεία καί σχολεία. ’Αλλά τό νέο γεγονός — ή άξιοπρεπής συμπεριφορά 
τών μορφωμένων στό έθνικό μας κέντρο, άναψε τά στήθη μας, έδωσε μιά 

νέα εύκαιρία γιά νά διαδηλώσουμε τούς διαιώνιους έθνικούς πόθους μέσα 
στό βαρύ πένθος γιά τή νέα έθνική άπώλεια.

Σχετική δημοσίευση τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου, όπου ομιλίες άπό 
συγκέντρωση γιά τόν Παλαμά, δείχνει τον άντίκτυπο άπο τό θάνατο τού 
ποιητή.

Με τό τέλος όμως τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου καί τήν ’Απε
λευθέρωση τού 'Ελληνικού Χώρου, άρχισαν στήν Κύπρο νά υλοποιούνται 
κάποιες παλιές προθέσεις γύρω στον Παλαμά. (Κάποτε, τό 1929, είχε 
προσκληθεί ό ποιητής άπό τό σύλλογο «'Ολύμπια» νάρθεϊ στήν Κύπρο). 
'Ο δήμαρχος Πάφου, πολιτευτής καί ποιητής Χριστόδουλος Γαλατόπου- 
λος είχε συλλάβει τήν ιδέα γιά καθιέρωση παλαμικών γιορτών στήν Πάφο 
πάνω σ’ ετήσια βάση. Τό Γενάρη τοΰ 1949 στήν έφημερίδα του «Νέα Πο
λιτική Έπιθεώρησις» δημοσιεύεται έπίσημη άνακοίνωση πάνω στό θέμα 
αύτό. 'Η έφημερίδα αύτή γιά χρόνια άποτελοΰσε τό κυριώτερο βήμα προ
βολής γιά τό παλαμικό έργο, γιατί σ’ αύτήν δημοσιεύονταν οί ομιλίες 
τών παλαμικών γιορτών καί άλλα σχόλια καί σημειώματα σχετικά. 'Η 
πρωτοβουλία αύτή τοΰ παλαμιστή δημάρχου είχε άπρόβλεπτες έξελίξεις, 
έτσι πού νά μπορεί δίκαια ή Πάφος ν’ άποκαλείται «πόλη τοΰ Παλαμά» ή 
όπως τή χαρακτηρίζει ό Μαν. Καλομοίρης «μιά παλαμική πολιτεία». Στήν 
πόλη αύτή δημιουργήθηκε «Πλατεία Κωστή Παλαμά» μέ τέσσερις στήλες 
όπου καί λίγοι στίχοι άπό τό κλασσικό πιά ποίημα τοΰ Παλαμά «Κύπρος». 
Καθιερωθήκανε έτήσιες γιορτές μέ τήν έπωνυμία «'Εβδομάδα. Κωστή Πα
λαμά». Οί γιορτές ξεκίνησαν τό 1949 μέ σύμπραξη δήμου καί μητροπόλε- 
ως Πάφου. Μέ μιά διακοπή τό 1956-1957 ξανάρχισαν υιοθετημένες πιά 
άπό τόν «Φυσιολατρικό Σύλλογο Πάφου» μέ πρωτεργάτη τό φιλόλογο καί 
άρχαιολόγο Γεώργιο Ήλιάδη, καί μέ νέο, νεανικό σφρίγος καί πληθωρι
κή άνταπόκριση. Στό μεταξύ μέ έρανο στήθηκε ή προτομή τού ποιητή, 
έργο τού Τόμπρου, στήν ομώνυμη πλατεία, καθιερώθηκε «Διαγώνισμα Πα- 
λαμικοΰ Βραβείου», το όποιο άργότερα χρηματοδοτήθηκε άπό τήν 'Ελλη
νική Πρεσβεία. Λεπτομερές ιστορικό τών παλαμικών γιορτών στήν Πάφο 
δίνει ό Γεώργιος Χατζηκωστής στό περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» (τεύ
χος Κ. Παλαμά, τόμ. 13ος, άριθ. 152 — 153, 1973). ('Η Κύπρος μέ τά 
«Κυπριακά Γράμματα» είχε συμμετάσχει στον Πανελλήνιον ’Έρανο τής 
«Νέας Εστίας» γιά τήν προτομή τοΰ Παλαμά, καμωμένη άπό τόν Κ. Δη- 
μητριάδη. Τελευταία στή Λευκωσία ό «Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος 
Κύπρου» μέ χορηγία τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' ίδρυσε τό «Μνη
μείο Κωστή Παλαμά» — ό ποιητής κάθεται ώς ν’ άναπαύεται μετά άπό 
δραματική σύνθεση).

'Ο νεώτερος σταθμός, πού ξαναζωντανεύει τά ένδιαφέροντα γύρω άπό 
τό παλαμικό έργο, ιδίως ύστερα άπό μιά περίοδο άμφιβολιών γιά τήν ποι
ητική κΓ όχι τήν έθνική άξια του, πού δημιούργησαν οί σοσιαλιστές κι’ 
οί νεαροί μοντερνίζοντες (χωρίς οί τελευταίοι νά γνωρίζουν τόν καλό Πα- 
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λαμά — ό ποιητής κρίνεται άπό τα καλά κι’ άπό τή θετική συμβολή του 
κι’ όχι άπό τά υποπροϊόντα του, πού παρουσιάζουν όλοι ανεξαιρέτως) εί
ναι τά τριάντα χρόνια άπό τό θάνατό του, τον «εθνικό», όπως τον χα
ρακτήρισα. ' Ο σταθμός αυτός άντικρύστηκε στήν Κύπρο με ειδικές συγ
κεντρώσεις στά σχολεία καί σωματεία, με σχόλια στις εφημερίδες, με ει
δική γιορτή στον «Θεατρικόν 'Οργανισμό Κόπροι)», όπου, εκτός άπό τις 
ομιλίες καί τις άπαγγελίες, διδάχθηκε (ώς επανάληψη) ή «Τρισεύγενη» με 
σκηνοθεσία Σωκράτη Καραντινοΰ, καί με άφιερωματικό τεύχος τού περιο
δικού «Πνευματική Κύπρος», πού ειδικά έπιχορηγήθηκε άπό τό 'Υπουργείο 
Παιδείας Κύπρου. Δίπλα σ’ αύτά τό ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου έδωσε 
ένα καλό παρόν.

Με τήν πιο πάνω έξιστόρηση έδωσα ένα άπλό χάρτη τής πορείας πού 
άκολούθησε τό θέμα Παλαμά στήν Κύπρο. Άπό πρώτη ματιά αύτή ή έξι
στόρηση δέ δηλώνει τις βαθύτερες έπιδράσεις, πού είχε τό παλαμικό έργο 
πάνω στήν κυπριακή διανόηση. Γιατί άλλο είναι ό εορτασμός, ή άναγνώ- 
ριση κι’ ή κριτική άντιμετώπιση, κι’ άλλο ή έπίδραση πάνω στήν έπιτό- 
πια ποιητική καί γενικά καλλιτεχνική γραμμή, των κυπριών στήν περί
πτωσή μας. Τό «Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου», π.χ., τό 1953 είχε άνε- 
βάσει — περίπου τον ίδιο καιρό καί τό Παγκύπριο Γυμνάσιο στή Λευκω
σία — τήν «Τρισεύγενη» μέ διδασκαλία τής Μαρίας Π. Ίωάννου, καθιέ
ρωσε τό βραβείο Παλαμά σέ διαγωνισμό πάνω σέ θέμα άπό τό έργο τού 
ποιητή. Τούτο όμως είναι άναγνώριση κΓ έκφραση τιμής.

Κι’ όμως ή έπίδραση τού παλαμικού έργου πάνω στήν κυπριακή ποί
ηση υπήρξε ούσιαστική καί άρκετές δεκαετηρίδες μοναδική. 'Ο Γεώργιος 
Μαρκίδης, πού πρώτος έσπασε τήν κυπριακή καθαρευουσιάνικη παράδο
ση (κΓ αύτή βλαστάρι τού καθαρευουσιάνικου ρομαντισμού τής ’Αθήνας) 
δέχτηκε τό δίδαγμα Παλαμά, έστω κΓ άν διατήρησε κάποια άλλα στοι
χεία: ή έλληνολατρία του κι’ ό πατριωτισμός του έχουν όλοφάνερα τά 
σημάδια των παλαμικών έργων. Κείνος όμως πού ξεχωριστά, άλλά καί δη
μιουργικά, δέχτηκε τις παλαμικές επιδράσεις είναι ό Γλαύκος Άλιθέρ- 
σης, πού έζησε στήν Άλεξάντρεια τά πιο πολλά χρόνια τής ζωής του, μά 
πού συνεργάστηκε πολύ σέ κυπριακά περιοδικά κι’ είχε τή φιλοδοξία τά 
βιβλία του νά έχουν ώς τόπο έκδοσης τήν «Κύπρο». Δυο ποιήματά του, τό 
ένα πολύ έξομολογητικό καί δηλωτικό, μιλούν γιά τον Παλαμά, ένώ άπό 
τήν άλλη έχει άφιερώσει συλλογές του καί ποιήματά του σ’ αύτόν ώς 
έκφραση τιμής. ’Εξάλλου αύτός δίκαια μπορεί νά φέρνει τον τίτλο «πρω- 
τοπαλλήκαρο» τού Παλαμά γιά τήν υποστήριξή του σ’ αύτόν έκεί στήν 
Άλεξάντρεια, όπου ξεσπάθωνε μέ διαλέξεις, άρθρα καί σημειώματα υπέρ 
τού Παλαμά. Ό Παλαμάς τον έχει τιμήσει καί μ’ ένα σονέττο του, πού 
περιλαμβάνεται στή συλλογή του «Δειλοί και Σκληροί Στίχοι». Φωτογρα
φία χειρογράφου τού ποιήματος αύτοΰ άπό σχετική επιστολή τού Παλα
μά, πού κατέχω, δημοσίεψα στο άφιερωματικό γιά τον Παλαμά τεύχος τής 

«Πνευματικής Κύπρου». ’Επίσης ό Λεωνίδας Παυλίδης παρουσιάζει κατα- 
θλιπτικά τήν έπίδραση τού Παλαμά στή μεγαλοστομία καί τό κυνηγητό 
των συνθέτων κοσμητικών επιθέσεων καί όχι δημιουργικά. Στ’ άρχικά 
τους στάδια ό Βαλδασερίδης καί ό Ξάνθος Λυσιώτης δεχτήκανε τήν παλα- 
μικήν έπίδραση, χωρίς νά μπορέσουν νά τήν άποδιώξουν, παρόλες τις κα
τοπινές έπιδράσεις άπό άλλες ποιητικές γραφές, ιδίως ό πρώτος άπό τό 
γαλλικό παρνασσισμό. 'Ο Ίντιάνος δέν άπόφυγε τή μιλιά τού Παλαμά, 
παρόλο πού ό Σικελιανός συχνά ύπερισχύει. Βέβαια καί ό Γαλατόπουλος, 
παρόλες τις στιχουργικές του άδυναμίες, κινείται μέ τή μεγαλοστομία καί 
τό άσυγκράτητο τού Παλαμά. Κι’ ό Περνάρης, συχνά άπηχεΐ Παλαμά, 
έκτος άπό τήν κριτική άπασχόλησή του μέ τό παλαμικό έργο (τελευταία, 
εύκαιριακά, δημοσίεψε στήν «Πνευματική Κύπρο», τόμ. Γ' άριθ. 32, 1963, 
ποίημα γιά τον Παλαμά). Καί άλλοι άμέσως ή έμμέσως επηρεαστήκανε 
άπό τό παλαμικό έργο προτού είσδύσουν στήν Κύπρο οί επιδράσεις άπό 
τον Καβάφη κΓ άπό τις νέες σχολές, ιδίως άπό τον Σεφέρη.

Θά μπορούσα νά φέρω ένα άλλο τεκμήριο τής παλαμικής επίδρασης 
πάνω στο μορφωμένο κοινό τής Κύπρου, πού δείχνει μεγάλη «ανταπόκρι
ση»'. στίχους τού Παλαμά, πού συναντιώνται ώς παροιμιακές φράσεις, τούς 
έξης: «μεθύστε με τ' αθάνατο κρασί τού 21», «αρχαίο πνεύμα αθάνατο, αγνέ 
πατέρα τού ωραίου, τού μεγάλου και τ' άληθινού», «Στήν Κύπρο τήν άέρινη, τή 
μακαρία τή γη...», καί τήν πιο συνηθισμένη, σάν κατάληξη πανηγυρικών 
λόγων, τούς τελευταίους στίχους τού «Προφητικού» άπό τό «Δωδεκάλογο 
τού Γύφτου», πού ψιθυριστά, όπως σέ χορό, συνοδεύει τό άκροατήριο.

Αλλά καί ή κυπριακή μουσική σύνθεση οφείλει στον παλαμικό στί
χο καί τήν παλαμική έμπνευση τις γνησιώτερες της έκδηλώσεις. Στήν κο
ρυφή στέκουν δυο συνθέσεις τού Σόλωνα Μιχαηλίδη τό «Πανηγύρι τής 
Κακάβας» άπό τό «Δωδεκάλογο τού Γύφτου» γιά άπαγγελία μέ συνοδεία ορ
χήστρας, καί ό «Τάφος» γιά άπαγγελία, σόλο τενόρου, μικτή χορωδία, καί 
ορχήστρα. Κι’ οί δυο αύτές συνθέσεις έχουν έκτελεστεΐ σέ πολλές εύκαι- 
ρίες κΓ άπό ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τό «Πανηγύρι τής Κακάβας» επίσης 
άποτελεϊ τό δεύτερο μέρος μιας συμφωνικής σύνθεσης μέ τίτλο δυο « Ελ
ληνικές Συμφωνικές Εικόνες». Ό Δευκαλίων Ίακωβίδης μελοποίησε τό 
«Ό Διγενής δέν πέθανε» καί τον « 'Ολυμπιακό "Υμνο» (άλλη μελοποίηση 
παρά εκείνη τού Σαμάρα). Ό Κ. Κασινόπουλος παρουσίασε μέ χορωδία 
τού Παγκυπρίου Γυμνασίου τήν «Κασσιανή» κατά μετάφραση Κ. Παλαμά. 
'Ο Γιώργος Άρβανιτάκης (έλλαδίτης έγκατεστημένος άπό χρόνια στήν 
Κύπρο) μελοποίησε τό «Ρόδου Μοσκοβόλημα». Ό Άνδρέας Χαραλάμπους 
τό «Δάσκαλος», ό Λέαντρος Σίταρος κλπ. 'Ο Παλαμάς γιά τήν κυπριακή 
μουσική έρχεται δεύτερος σά σοβαρή πηγή έμπνευσης (καί μοναδική γιά 
συμφωνική) ύστερα άπό τό ιδιωματικό μας ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη, αν 
καί γιά τον τελευταΐον αύτόν ύπερισχύουν οί λαϊκές συνθέσεις πού είναι 
άξιαγάπητες στά εύρύτερα στρώματα.
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Τέλος πρέπει νά έπισημάνω το βιβλίο του Πάτροκλου Σταύρου «'Ο 
Παλαμας κι’ ή Κύπρος» πού τιμήθηκε και από τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών. 
Δεν υποτιμώ τήν αξία (τήν έχει κι’ ολας τονίσει πιό έγκυρα ή αθηναϊκή 
κριτική) τής τρίτομης έκδοσης τοΰ Αίμ. Χουρμούζιου «Ό Παλαμας και ή 
εποχή του». ’Αλλά σ’ αύτή περιστασιακά άναφέοεται ή Κύπρος, ενώ τό 
βιβλίο τού Πάτροκλου Σταύρου έντοπίζεται σέ ο,τι ό Παλαμας έγραψε καί 
είπε (γιατί περιλαμβάνει καί συνευντεύξεις του) γιά τήν Κύπρο, για τούς 
Κυπρίους καί στούς Κυπρίους με πλήρη άνθολόγηση, ύπομνημάτιση τών 
σχετικών κειμένων καί με μια πολύ κατατοπιστική εισαγωγή. Το βιβλίο 
αύτό καλύπτει όλη τήν έκταση αύτοΰ τού επί μέρους παλαμικοΰ θέματος 
κατά πολύ έγκυρο τρόπο.

Είναι αύτονόητες, μέσα στή φύση τής ζωής, οί συνεχείς μεταβολές. 
’Ιδιαίτερα τά τελευταία χρόνια ό ταχύτατος μεταμορφισμός σε όλες τις 
έκδηλώσεις, αύτή ή άστάθεια κΓ ή συνεχής ροή, άναποδογύρισαν παλιές 
παραδοχές καί άσφαλώς άλλάξανε κάπως τή στάση έναντι τού παλαμικού 
έργου. ’Εξάλλου τό ξεκαθάρισμα τού χρόνου, συχνά μέ βάση τις επιταγές 
τών νέων άντιλήψεων λιγοστεύει τήν έκταση καί ένταση τών έκτιμήσεών 
μας. Αύτό έχει συμβεϊ καί στήν περίπτωση τοΰ παλαμικού έργου (καί σέ 
όλων τά έργα, άνεξάρτητα άπό τό τί λέγει ή «φιλολογία»). ’Αλλά συχνότατα οί 
κύκλοι τής πνευματικής ζωής το επαναφέρουν σέ κάποιους παλιούς στα
θμούς, έστω καί μέ υποχρεωτικές άλλαγές καί προσαρμογές. Καί ποιος ξέ
ρει αν σέ μιά τέτοια κυκλοτερή κίνηση τής ζωής δέν έπανέλθουνε σέ κά
ποια βασικά χαρακτηριστικά, ούσιαστικά, τοΰ παλαμικού έργου; "Οπως 
κι’ αν έχει τό πράγμα, δέ μπορούμε ν’ άρνηθοΰμε τήν εύεργετική έπίδρα- 
ση τοΰ παλαμικού έργου στή διαμόρφωση τών κυπριών λογοτεχνών καί 
στήν άσκησή τους γιά νά δημιουργήσουν τήν προσωπική τους ποιητική 
γραφή. ‘Ο Κωστής Παλαμας ύπήρξε ό «γενάρχης» γιά μάς έδώ στήν Κύ
προ. Πάνω στό λόγο του οικοδομήσαμε.

Συμπληρωματικά
Κατά παράκλησή μου ό φιλόλογος Γ. Χατζηκωστής συμπλήρωσε τον 

κατάλογο ομιλητών στις «Παλαμικες γιορτές» τής Πάφου άπό τό 1953-1986 
(«Σημερινή» 26 Μάνου 1985) καί πρόσφατα ό φιλόλογος Άνδρέας Φυλα
κτού μέχρι τό 1989. ‘Ο κατάλογος είναι:

1953 Άντ. Σωτηριάδης: Ή Φυσιολατρία τοΰ Κωστή Παλαμά.
1954 Άνδρ. Λώρης: Σκόρπιοι στίχοι άπό τό Παλαμικό έργο.
1955 Φίλων Παυλίδης: ‘Ο Παλαμας καί τά ’Άνθη.
1956-1957 Διακοπή έξαιτίας τού έθνικού αγώνα.

1958 Γεώργ. Ήλιάδης: * Ο Παλαμας ώς όνειροπόλος, προφήτης καί 
όραματιστής μιάς ιδανικότερης * Ελλάδας.

1959 Άνδρ. Λώρης: Μπροστά στήν «’Ασάλευτη Ζωή».
1960 Ροζέ Μιλλιέξ: 'Ο Παλαμας, ή Γαλλία καί ή Εύρώπη.
1961 Εύστάθ. Χριστοδουλίδης: 'Ο Παλαμας μεγάλος άναγεννητής.
1962 Άνδρ. Λώρης: Απάντηση στήν πολεμική τοΰ Καραβία έναντί- 

ον τοΰ Κωστή Παλαμά.

1963 Χρ. Κακογιάννης: Ό Παλαμας σάν έθνικός Ποιητής καί τρα
γουδιστής τοΰ πόνου καί τού θανάτου.

1964-1965 Διακοπή έξαιτίας τής άναστατώσεως άπό τήν Τουρκική άν- 
ταρσία.

1966 Πάτρ. Σταύρου: Ό Παλαμας καί ή Κύπρος.
1967 Κώστας Χατζηστεφάνου: 'Ο Παλαμας καί ή 'Ελληνική Παρά

δοση.

1968 Νικ. Χατζηκωστής: 'Ο Παλαμας δάσκαλος τοΰ Γένους.
1969 Φρίξος Βράχας: Ή Μνήμη τοΰ Παλαμά.
1970 Άντης Περνάρης: 'Ο Παλαμας καί τό Νέο 'Ελληνικό ’Ιδεώ

δες.

1971 Άνδρ. Φυλακτού: 'Ο Παλαμας καί τό Είκοσιένα.
1972 Κύπρος Χρυσάνθης: Πώς είδε μέ τό στίχο του ό Παλαμας τούς 

Νεοέλληνες Ποιητές.

1973 Παναγ. Περσιάνης: 'Ο άγωνιστής καί ίδεολολόγος Παλαμας.
1974 Γ. Προδρόμου: 'Η Πατριδολατρία στον Παλαμά.
1975 Τάσος Νικολα-ύδης: «Ή φλογέρα τού Βασιλιά» τού Κωστή Πα

λαμά.

1976 Παναγ. Σέργης: Τό μουσικό στοιχείο στον Παλαμά.
1977 Γιώργος Φάνης: 'Ο Παλαμας Σήμερα.
1978 Πέτρος Στυλιανού: 'Οραματισμός καί άναβαθμός τής σκέψης 

στόν «Δωδεκάλογο τού Γύφτου».
1979 Χρυσ. Κακογιάννης: Στή Σκιά τού Παλαμά.
1980 Χρυσόθ. Χαραλάμπους: Τό Απολλώνιο καί Διονυσιακό στοιχείο 

στό έργο τού Παλαμά.
1981 Χρυσοθ. Χαραλάμπους: ’Απολλώνιο φώς μέσα άπό τό Παλαμικό 

έργο.
1982 Καλή Χαραλαμπίδου: Παλαμας, ό λυρικός τοΰ προβληματισμού 

καί τοΰ χρέους.
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1983 Δανάη Κουμανάκου: «Γράμματα στη Ραχαήλ».
1984 Κώστας ' Ιεροκηπιώτης: 'Η 'Ελληνική παράδοση στο Παλαμι- 

κό έργο.
1985 Χρ. Στ. Κυπριανόν: Δείγματα άπό τον κόσμο του λαού στήν 

ποίηση του Κ. Παλαμά.
1986 Εύάγγελος Μόσχος: Τό προφητικό στοχεΐο στήν ποίηση του Κ. 

Παλαμά.
1987 Δημ. Συναδινός: Παλαμάς ό ποιητής τής ομορφιάς καί τής παν

ανθρώπινης άγάπης.
1988 Γ. Φάνης: Πάθος κι όραμα άπό το έργο του Κωστή Παλαμά.
1989 Ά. Φυλακτού: ’Αναζητώντας τήν Παφίαν ’Αφροδίτη στήν ποί

ηση του Παλαμά.

'Ο «'Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» ώς τά σήμερα έχει τιμή
σει τον Παλαμά μέ τά έξης:

α) Πραγματοποίησε δέκα ομιλίες - διαλέξεις - μνημόσυνα καί δημο
σιεύσεις για τον Παλαμά άπό τούς: Στράτη Μυριβήλη, Μανώλη Καλομοί
ρη, Άθηνά Ταρσούλη, Κ. Άνδρέου, Φρίξο Βράχα, ’Απόστολο Ζορμπά, 
Κύπρο Χρυσάνθη, Δημήτριο Εύαγγελίδη, Μαίρη Κουτσελίνη^ Πάτροκλο 
Σταύρου, Κώστα Βασιλείου, Γεώργιο Προδρόμου, Γεώργιο Μαρκίδη, Κ. 
Χρυσάνθη, Γ. Προδρόμου, Λουλοΰ Συμεωνίδου, Άνδρεανή 'Ηλιοφώτου, 
Χρύσανθο Κυπριανού.

β) Διοργάνωσε εθνική έορταστική συγκέντρωση γιά τον Παλαμά στο 
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας μέ άποκαλυπτήρια τού άνδριάντα τού ποιη
τή άπό τον ’Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, ’Εθνάρχη καί Πρόεδρο τής Κυπρια
κής Δημοκρατίας Μακάριο Γ'.

γ) ’Αφιέρωσε στον ποιητή τή «Φιλολογική Κύπρο» τού 1973-1974 μέ 
τίτλο «Μνήμη Κωστή Παλαμά». Στήν έκδοση αύτή περιλαμβάνονται καί τά 
τής ειδικής έορταστικής συγκέντρωσης, πού άναφέρουμε πιο πάνω, κείμε
να, δηλαδή τις ομιλίες τού ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ', τού Εύ- 
στάθιου Λαγάκου, πρέσβυ τής 'Ελλάδας, τού Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, 
προέδρου τού 'Ομίλου καί άλλων. Στή συγκέντρωση αύτή άπαγγείλανε 
ποιήματα τού τιμωμένου μέλη τού «Θεατρικού Ομίλου Κύπρου» καί έκτελέ- 
σανε συνθέσεις πάνω σέ στίχους τού ποιητή ή χορωδία τής Παιδαγωγικής 
’Ακαδημίας Κύπρου. 'Ο ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου καί ’Εθνάρχης Μακά
ριος Γ' άρχισε έτσι τον λόγο του, όταν άπεκάλυπτε τον άνδριάντα τού 
Παλαμά:

« Ή Κύπρος υποδέχεται σήμερον εις τον χώρον τούτον, άναστημένον είς 
άνδριάντα, τον νεώτερον βάρδον τής Φυλής και ποιητήν τού Γένους, τον Κω- 
στήν Παλαμαν.

» ' Ο Παλαμάς ήγάπησε βαθύτατα τήν Κύπρον και είς τούς στίχους και τον 
πεζόν λόγον του άνύμνησε τους καϋμούς και τους πόθους της και άνέστησε τά 
οράματα και τά πεπρωμένα της. Συγκινεϊται και θλίβεται ή ψυχή τού ποιητού, 
διότι «ή Μοίρα τής οργής, ή Μοίρα όλων των όμορφων, ξεσπάει και καταλεϊ», 
είς τήν 'Ελληνικήν μεγαλόνησον. ’Αλλά και χαίρει, διότι «Στώραϊο πολύπαθο 
κορμιν τής Κύπρου ή αγνή ψυχή δεν έσβυσε. Καί ζή καί ζή, καί ζή».

Καί τέλειωσε ό ’Εθνάρχης μέ τά έξής:-
« Ό Κυπριακός 'Ελληνισμός θά άντλή πάντοτε έμπνευσιν άπό τήν εθνικήν 

ποίησιν καί τούς όραματισμούς τού Κωστή Παλαμά. Θά προσβλέπη προς τον 
άνδριάντα τού ποιητού, ένυλον έκφρασιν τής προς αυτόν ευγνωμοσύνης μας, ώς 
οδηγού όρθής εθνικής πορείας».

δ) Δημοσίευσε τις συνθέσεις τού Γεώργιου Άρβανιτάκη «Ρόδου μο
σχοβόλημα» καί τού Άντρέα Χαραλάμπους «Στο δάσκαλο»’ καί τά δυο εί
ναι ποιήματα τού Κωστή Παλαμά, τό δεύτερο σέ· πρώτη έκτέλεση στή 
συγκέντρωση τού 'Ομίλου «Μνήμη Παλαμά».

ε) "Ιδρυσε στή Λευκωσία τον χάλκινο άνδριάντα τού Κωστή Παλαμά, 
πού φιλοτέχνησε ό Βασίλης Φαληρέας, τον όποιον χρηματοδότησε αδρά 
ό άείμνηστος ’Αρχιεπίσκοπος καί ’Εθνάρχης Μακάριος Γ'.

στ) ’Εξέδωσε άνθολόγιο άπό τήν ποίηση τού Κωστή Παλαμά κατ’ 
έπιλογή τού Γεώργιου Προδρόμου. Τό άνθολόγιο άπό τό έργο τού Παλα
μά περιλαμβάνει άντιπροσωπευτικά ποιήματα τού ποιητή άπό τις διάφορες 
ποιητικές συλλογές του.

ζ) Καθιέρωσε συνεστιάσεις σέ ήμερομηνίες κοντά στήν ήμέρα τού 
θανάτου τού ποιητή μέ ομιλίες γιά τό έργο του καί άπαγγελίες ποιημάτων.

’Αλλά καί άλλοι όμιλοι καί σωματεία τιμούν τον Παλαμά («Λύκειο 
Έλληνίδων Άμμοχώστου», «Πνευματική Στέγη», «Πνευματική Αδελφότης 
Έλληνίδων Κύπρου).

Τέλος άναφέρεται έδώ τό « ’Αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά» έκδ. τού 
Φυσιολατρικού Πνευματικού 'Ομίλου Πάφου (Πάφος 1986) (επιμέλεια 
’Αντ. Σωτηριάδη καί εισαγωγή Άντρέα Φυλακτού) στό όποιο οί διαλέ
ξεις γιά τον Παλαμά των έΐών 1970-1976 (Α. Περνάρη, Α. Φυλακτού, Κ. 
Χρυσάνθη, Παν. Περσιάνη, Γ. Προδρόμου, Παν. Σέργη).
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