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ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ*

* Ετοιμάστηκε σε συνεργασία με τύν τιμώμενο.

ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

• Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1915.
• Τελείωσε το Παγκύπριο Γυμνάσιο (1933) μέ βαθμό άριστα.
• Σπούδασε ’Ιατρική στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών. Πήρε το δίπλωμά του 

το 1939 μέ βαθμό άριστα καί του άπενεμήθη άπο την ’Ακαδημία ’Αθηνών το 
βραβείο: «Χρυσά ’Έπη του Κοραή».

• ’Ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της ’Ιατρικής το 1948 μέ βαθμό άριστα.
• Μετεκπαιδεύτηκε στήν Παιδιατρική στο «’Ινστιτούτο 'Υγείας του 

Παιδιού» τού Πανεπιστημίου τού Λονδίνου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

• ’Εργάζεται ώς ιατρός (1940- )
• Σχολίατρος (1943-1985)
• Καθηγητής τής 'Υγιεινής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο (1944-1976) 

και στην Παιδαγωγική ’Ακαδημία Κύπρου (1961—1976)

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Πρωτοεμφανίστηκε στη λογοτεχνία τό 1932 μέ ποίημα στη λογοτεχνική 
σελίδα τής έφημερίδας Παρατηρητής (Λεμεσός). 'Όμως τό πρώτο ποίημά 
του πού κωδικοποίησε σέ συλλογή, θεωρώντας το δόκιμο, δημοσιεύτηκε τό 
1935 στο περιοδικό Κυπριακά Γράμματα.

Στο χρονικό αύτό διάστημα τών 50 χρόνων έδωσε στον ήμερήσιο και περιο
δικό τύπο ποικίλα κείμενα (ποίηση, πεζογράφημα, μελέτες, μεταφράσεις, έπι- 
στημονικά έκλαϊκευμένα, κριτικές καί παρουσιάσεις βιβλίων, ενημερώσεις 
πάνω σέ λογοτεχνικά θέματα) καί ύπήρξε ένας κρίκος ένημερωτικός μεταξύ 
Ελληνικού Κέντρου καί Κύπρου, τόσο κατά τή διάρκεια τής Άγγλοκρατίας 
οσο καί κατόπιν κατά τά έλεύθερα χρόνια τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Συνεργάστηκε μέ τά πιο κάτω περιοδικά:

«Νέα Εστία», «Νέα Πορεία», «Πνευματική Ζωή», «Κριτικά Φύλλα»,
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«Κυπριακά Γράμματα», «Φιλολογική Πάφος», «Αιολικά Γραμματα», « ορειο^ 
ελλαδικά», «Εύθύνη», «Εύβοϊκδς Λόγος», «Τδ περιοδικό μας», «Πνευματική 
Κύπρος», «’Ηπειρωτική Εστία», «Ελληνική Δημιουργία», «1 ραμματα», 
«Φιλολογική Πρωτοχρονιά», «Κρίκος», «Νεοελληνικά Γραμματα», «Δημιουρ 
γία», «Πολιτιστική», «Χαρούμενο Σπίτι», «Καιροί της Κυπρου», «Νεα κε 
ψη», «Δαυλός».

Μέχρι σήμερα έξέδωσε τά πιδ κάτω βιβλία:

Α. ΠΟΙΗΣΗ

1. Σονέτα (1942)
2. Μικρές πατρίδες (1943)
3. Έπιλύχνια (1951)
4. Ο'ι Ωδές τών ταπεινών πλασμάτων (1951)
5. ’Αποθεώσεις και χορικά (1953)
6. Στέφανος άρετης (1954)
7. Μικρές πατρίδες (1955) , ί Q77
8. Συμφωνία στδν άέρα της Ένάτης τού Μπετοβεν (19ο7, β εκ

γ' έκδ. 1985)
9. Πρισματικός Όκτώβρης (1958)

10. Παγκυπριονίκες (1959, β' έκδ. 1963, γ' έκδ. 1980, δ εκδ. 1
11. Πάθος για ένα λεύτερο ούρανδ (1959)
12. Οί μπαλλάντες μιας ήρωϊκής έποχής (1962)
13. Δεκατρία κακοσήμαδα άντιποιητικά θέματα (1963)
14. 'Ώρα Πατρίδας (1964)
15. Δώδεκα στιγμές (1965)
16. Ό Διθύραμβος τού Κυριάκου Μάτση (1966)
17. Δέκα άντιποιήματα πάνω σέ ύφασματογραφίες (1966, β εκδ.
18. Δώδεκα σελίδες έμμετρα δοκίμια (1966)
19. Λυρικόν ήμερολόγιον στήν κυπριακή χρονιά 1966 (1967)
20. Λυρικός Λόγος (1968)
21. Καλλιγράμματα (1969)
22. Οι δίσεκτες χρονιές (1975)
23. Πέρ’ άπδ τήν Ελλάδα δ ήλιος (1977)
24. Τδ φώς δέν χάνεται άπ’ τήν Κύπρο (1979)
25. ’Αροδαφνούσα (1980)
26. 'Η ευτυχία της γης (1983)
27. Λυρικός Λόγος, Τόμ. Α' και Β' (1985).
28. Μέ τδ βιολί τών είκοσι χρονών (1986)
29. 'Ο περιπαθής προσκυνητής (1986)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Β. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
1. Στά δύσκολα χρόνια (νουβέλα) (1957)

Μικρές ζωές (διηγήματα) (1958)Κανάκης, ό Κυπριώτης κουρσάρος (νουβέλα) (1959)
Εννιά πικρά καί ρωμαλέα διηγήματα (διηγήματα) (1960)
Τδ ήμερολόγιο τού γαλάζιου κοριτσιού (νουβέλα) (1961)
’Έτσι άρχισε ή Κυριακή . . . (νουβέλα) (1961)
Τδ ξεσήκωμα τών σκλάβων (νουβέλα) (1962)Πεζός Λόγος της γλυκείας χώρας Κύπρου (συγκεντρωτικό) (1971)
Πεζός Λόγος II, Άπό τό ήμερολόγιο ένός γιατρού (μυθιστόρημα) 

(1972)
Πεζός Λόγος III, Ιστορίες άπό τήν Κύπρο τήν άγέρινη (διηγήματα) 

(1973)
. Πεζός Λόγος IV, 'Ένα γαλάζιο κορίτσι άπό τήν Κύπρο (νουβέλες) 

(1974)Τό φυλάκιο X, γραμμή θανάτου (διηγήματα) (1979)
— Άπό τίς άφηγήσεις ένός Κυπρίου αιχμαλώτου (νουβέλα) (1980)
14. Στά χρόνια της Επανάστασης (μυθιστόρημα) (1985)

10.

11.

12.
13.

Γ. ΜΕΛΕΤΗ-ΔΟΚΙΜΙΟ1. Ό περιπαθής οδοιπόρος (ταξιδιωτικά δοκίμια) (1977)

'Έξι Κύπριοι ποιητές (1985)
Δημήτρης Θ. Λιπέρτης (1985). -·~4(ΙΜατα τού Γρ. Ξενόπουλου πρδς τόν Άχ. Αιμιλί2.t

5.
αν ίδη (1986)Γλαύκος ’Αλιθέρσης (1986)

6. Μελής Νικολαιδης (1986)

Δ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
1. Σολομώντα «Άσμα Ασμάτων» (1939)2. Τό πάθος γιά τήν Ελλάδα μιας Βενεζουελανης ποιήτριας (1957)
3. ’Ανθολογία άπ’ τόν 'Ισπανό Χουαν Ραμόν Χιμενεθ (1958)

4. ’Άνχελ Κρέσπο «'Η ζωγραφική» (1961)

5. Δυο 'Ισπανοί λυρικοί (1963)
6. Πενήντα κινέζικα ποιήματα (1966)
7. 'Εκατόν τριάντα γιαπωνέζικα ποιήματα (1966)

’Έργα του, μεταφρασμένα, κυκλοφόρησαν με τους ακολούθους τίτλους: 
“The Wanderer Ballad” Choix de Poemes”, “The Betrayal”, “Electra”.
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Ε. ΘΕΑΤΡΟ
1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9,

10,
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.

Δημοόνασσα (1950)
Θεομαχίες (1951)
Ευδημος ό Κύπριος (1958)
Μάχη στούς Μύλους (1960)
ΤΗταν ολοι τους άντρεΐοι (1960)
Το κρησφύγετο (1960)
Πατέρας δίχως παιδί— Προδοσία (1961)
Ό Κανάρης στη Λάπηθο — ’Ανάσταση (1962)
Ελένη Παλαιολόγου (1962)
Γρηγόρης Αύξεντίου (1962)
Το δίλημμα — 'Η άνάσταση του άντάρτη (1963)
Το ροζ φουστάνι (1963)
Ό ‘Ηράκλειος (1964)
Θεοτόκε ή ελπίς . . . (1966)
'Ιπποκράτης (1966)
Άξιοθέα (1968)
Ήλέκτρα (μέ τδν Α. Κούρο) (1968)
Δελφικές αμφικτιονίες (1969, β' έκδ. 1985)
Ό 'Ηρόφιλος (1969)
Άέτιος Άμιδηνδς (1969)
’Αλέξιος Α' κι οί Σταυροφόροι (1970)
Δραματικός Λόγος (έντεκα έμμετρα) (1974)
Βαρνάβας, δ γιος της παράκλησης (1977)
Οί τρεις — Τό τουνέλι (1978)
’Αλέκτορα οφείλομε στον Ασκληπιό (1982)

4. Δώδεκα μήνες (διηγήματα) (1956, β' έκδ. 1975)
5. 'Ιστορίες τών ’Ακριτών (διηγήματα) (1956)
6. ’Αληθινές ιστορίες (διηγήματα) (1956)
7. 'Ιστοριοΰλες (διηγήματα) (1956)
8. 'Η Ξανθούλα (μυθιστόρημα) (1958)
9. Κυριάκος Μάτσης (νουβέλα) (1983)

10. Οί Νεράιδες τής Κύπρου (μυθιστόρημα) (1985)

γ) Θέατρο
1. Τό Βασιλόπουλο της Βενετίας (1949)
2. Ό πετεινός ό Γούμενος (1950)
3. Τό «Θεατράκι» μας (οκτώ τεύχη) (1953—1957)

4. Τό μελίσσι (1953)
5. Πέντε τρίπρακτα (1961)
6. Υγεία καί Χαρά (1979)
7. Τρία μονόπρακτα (1979)

Ζ. ΙΑΤΡΙΚΑ
1. Τύ κανονικόν μήκος ύπνου δώ τούς μαθητάς ηλικίας 12-18 έτών

2.

3.
4.

(1945)'Η κατά μήκος καί βάρος σωματική αύξησις τών Κυπρίων μαθητών

(1945)’Εκλογή άπό τις σχολιατρικές εργασίες 1943-1976 (1977)
Άπό τήν ιστορία της Κυπριακής ιατρικής (1983)

Στ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

α) Ποίηση

1.
2.
3.
4.
5.

Έντομα, Ζώα καί πουλιά (1949) 
Ο πρίγκηπας το έλάφι (1957)
Ύμνοι καί προσευχές (1961) 
Όπου παιδί καί φως (1979) 

----- ----
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β) Πεζογραφία
■ωνα της Κύπρου (1979)

1. Τό κίτρινο χρυσάνθεμο (νουβέλα) (1951)
2. 'Ιστορίες τών λουλουδιών (διηγήματα) (1954)
3. 'Ιστορίες τών πουλιών (διηγήματα) (1955)

Η. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ
1. Σώμα καί Υγεία (1944, β' έκδ. 1945)
2. Στοιχεία ύγιεινής τοΰ παιδιού (1948)
3. Σεξουαλισμός καί ύγεία (1949)
4. Περιλήψεις Υγιεινής (1951)
5. 'Η διατροφή τοΰ παιδιού (1953)
6. Σημεκυσεις Σχολικής 'Υγιεινής (1962)

Θ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ

1. Πρώτες Βοήθειες (τοΰ Τάγματος τοΰ 'Αγ. Ίωάννου) (1948)
2. Κατ’ οίκον νοσηλευτική (τοΰ Τάγματος τοΰ 'Αγ. Ίωάννου) (1950)
3. Σύνοψις Βρεφοκομίας καί Παιδοκομίας (Ερυθρού Σταυροΰ) (1950)
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I. ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ KAI ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Ο θησαυρός η μάνα (ποίηση καί πίνακες Κυπρίων) (1958)
Τα τραγούδια της Λευκωσίας (1958)
Ωδές και μπαλλαντες στον Γρηγόοη Αύξεντίου (μέ τον Α. Περναρη) 

(1963)
Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Σπυριδάκιν (1966)
Αγαπημένο Κυπριακό Διήγημα (μέ τον Ά. Καραγιώργη) (1968)

Κύπριοι Δειπνοσοφιστές, τ. Α' (1969)
Εκλογή απο τό έργο του Νικόλαου Πολίτη (1974)
Ανθολογία Κυπριακής Λαογραφίας (μέ τον Χρύσ. Κυπριανού) (1975)

Μνήμη Κωνσταντίνου Σπυριδάκι (1977)
Επιλογή κριτικών (ποίηση) (1983)

Fiori poetici dall’ isola di Afrodite (Ποιητικά λουλούδια άπο το 
νησί τής Αφροδίτης) (1986) (μετάφραση στά ιταλικά άπό τον Michele 
lannelli).

Στο παρελθόν υπήρξε:
1. ’Αντιπρόεδρος τής «’Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών 

Κύπρου».
2. Πρόεδρος τής «Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων Κυπρου».
3. Πρόεδρος τής «Πνευματικής Στέγης».
4. ’Αντιπρόεδρος τού «Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού—Νεανικού Βι

βλίου».
5. Πρόεδρος τής Συμβουλευτικής Επιτροπής Προγραμμάτων τού Ραδιο

φωνικού 'Ιδρύματος Κύπρου.
6. ’Αντιπρόεδρος τής «Εταιρείας Ψυχικής Υγιεινής».
7. ’Εκπαιδευτικός Σύμβουλος.
8. Μέλος τής Διοικούσης Επιτροπής τής Σχολής Νοσοκομων.
9. Γραμματέας τής Βιβλιοθήκης Φανερωμένης.

10. ’Αντιπρόεδρος τής «Παιδιατρικής Εταιρείας Κυπρου».

Γ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Α. Στο παρόν στάδιον είναι:

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Πρόεδρός τοϋ «Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου» (έτος 
ιδρυσεως 1947), πού βραβεύτηκε άπό την ’Ακαδημία ’Αθηνών.
Πρόεδρός τής «Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών» (έτος ιδρυσεως 
1936), πού βραβεύτηκε άπό τήν Ακαδημία ’Αθηνών.
Ιδιόκτητης—διευθυντής τού περιοδικού «Πνευματική Κύπρος» 
(I960-), πού έπαινέθηκε άπό τήν ’Ακαδημία Αθηνών.
Αντιπροδεδρος τής «'Ένωσης Κυπρίων Δημοσιογράφων καί Συγ

γραφέων Τουρισμού» (μέλος τής FIJET).
Αντιπρόεδρός τής «Βιβλιογραφικής Εταιρείας Κύπρου».

Μέλος, με ύπουργική άπόφαση, τού διοικητικού συμβουλίου τού κυ
πριακού κλάδου τής Ούνέσκο.
Πρόεδρός τής «’Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου». 
Μέλος τών έξής σωματείων καί ομίλων: « Εθνική Εταιρεία τών 
Ελλήνων Λογοτεχνών» ( Αθήνα), Ρ.Ε.Ν. (Ελλάδος), Ρ.Ε.Ν. (Κύ
πρου), «Κύκλος τού Παιδικού Βιβλίου» (’Αθηνών), «Κυπριακός 
Σύνδεσμος Παιδικού—Νεανικού Βιβλίου», «Εταιρεία Θεατρικών 
Συγγραφέων Κύπρου», «Ελληνική Εταιρεία 'Ιστορίας τής ’Ιατρι
κής», «Διεθνής Εταιρεία Λογοτεχνικών Κριτικών» καί άλλων.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος τών έξής:
«Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου», « Εθνικής Εταιρείας Ελλή
νων Λογοτεχνών Κύπρου», «Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων Κυπρου», 
«Διεθνούς ’Ινστιτούτου Θεάτρου», «Κυπριακού Κέντρου Ρ.Ε.Ν.», «Κυ
πριακού Συνδέσμου Παιδικού—Νεανικού Βιβλίου», «Παγκόσμιας Μέρας 
Ποιήσεως», «Κυπριακού Συνδέσμου Δημοσιογράφων και Συγγραφέων 
Τουρισμού», «Συλλόγου Συναυλιών τού Μουσικού Συλλόγου Μοτσαρτ»,

Δ.
καί άλλων.
"Ιδρυσε ή διευθύνει τά πιο κάτω περιοδικά και περιοδικές εκδόσεις.

Δελτίον Σχολικής 'Υγιεινής καί Αντιληψεως (1947—1948).
Λυρική Κύπρος, δίμηνες αύτοτελεϊς εκδόσεις (36 τον αριθμόν) (1955—

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

1963).Πνευματική Κύπρος, μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό (1960—). 'Έπαι
νος 'Ακαδημίας 'Αθηνών. 26 χρόνια έκδοτικής ζωής, τό πιο μακρόβιο 

λογοτεχνικό περιοδικό τής Κύπρου.
Θέματα Κριτικής, τριμηνιαίο περιοδικό κριτικής (1967).
'Η Χαρά τών παιδιών, παιδικό (μέ τον Ν. Κληρίδη) μηνιαίο κατά τή 
διάρκεια τού σχολικού έτους (1953—1959).
Φιλολογική Κύπρος τού Ε.Π.Ο.Κ., έτήσιο (1960- ).
Τό 'Ημερολόγιο τής Ελληνικής Κύπρου (1966, β' έκδ. 1976).
’Ιατρικόν Περιοδικόν Κύπρου, μηνιαίο (1962—1963).
’Ιατρική Κύπρος, διμηνιαϊο (1969—1976).
Ίατρική-Χειρουργική Κύπρος (μέ τον Γ. Μαραγκό) (1975—1979).
'Υγεία (τού 'Υπουργείου 'Υγείας Κύπρου), διμηνιαϊο καί άργότερα 

τριμηνιαίο (197Ο-).
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β μέρος με ανακοινώσεις στα έξης συνέδρια και συμπόσια:

t Α Διεθνές Κυπριολογικόν Συνέδρων (1969). ’Ανακοίνωση: Ίστο- 
ρίκα δεδομένα σχετικά μέ τό κίνημα του έτους 1931.
MQ7A\U\ Pl0J Δ'-εθνοΰς Όργανώσεως Βιβλίων γιά τή Νεότητα 
( 976) , Ανακοίνωση: Παραμύθι καί Τεχνοκρατία.

. Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοτεχνών (1975).
Ιαγκύπριον συνέδρων Ελληνικού Πολιτισμού (1973-1974).

5 ό Κιτιεύς.
« Ομηρικό Συμπόσιό (1978). ’Ανακοίνωση: Μεταφράσεις 
ομηρικών έργων άπό Κυπρίους.

• ΣΤ- Δκθνές Συνέδρω Αιγαίου (1980). Ανακοίνωση: Κ. Μυριανθό- 
πουλος και Ικαρία.

λ Ζ- Διεθνές Συνέδριο Αιγαίου (1981). ’Ανακοίνωση: Οί Κύπριοι γώ 
τον Ιπποκράτη.

8. Β Διεθνές Κυπρωλογικό συνέδριο (1982). ’Ανακοίνωση: Τό Κυ
πριακό σονέττο.

9. Α Παγκύπριο Πολιτιστικό συνέδριο (1982). ’Ανακοίνωση: Κυπρια
κή U Y Ρ°σ φια και συγγενικά βιβλία πού κυκλοφορούν στην Κύπρο.

νευματικη Συνάντηση Λευκωσίας (1982). ’Ανακοίνωση: Τό πα
τριωτικό μυθιστόρημα.

U μά™ν Πα''ελλ^''“ Ποιϊ)τ“ή Συνάντηση (1982). ’Απαγγελία ποιη-

12. Συμπόσιο Κριτικής (1966) ύπύ τήν αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας. 
Ανακοίνωση: Η κριτική στύν κλάδο τών θετικών έπιστημών.

° ^ααΥΡαφ:ας «Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου» καί 
«Πνευματικής Κύπρου» (1968). ’Ανακοίνωση: Πρόσφατες Λαο- 
γραφικες ’Εκδόσεις στήν Κύπρο.

4. Συμπόσιο Λαογραφίας τής «Λαογραφικής Κύπρου» (1972). Άνα-
15 A' V ' ωαννης Συκουτρής καί ή Κυπριακή Λαογραφία.

• Λ συμπόσιό Κυπριακής Λαογραφίας (1978). ’Ανακοίνωση: Ή γυ-
16 της Κύπρου.

Συμπόσιό Βιβλιογραφίας (1984). ’Ανακοίνωση: ’Ιατρικός Πε
ριοδικός Τύπος της Κύπρου.

17 . Συμπόσιο Κριτικής του Ε.Π.Ο.Κ. (1984). ’Ανακοίνωση: ‘Η κρι-
18 μετ<χφραση άπό έμμετρη μετάφραση.

ικρο Συμπόσιο Μουσικής καί Ποίησης του Ε.Π.Ο.Κ. (1985). 
ακοινωση. Ταίριασμα στίχων του Βασ. Μιχαηλίδη σέ δημοτικές 

μελωδίες άπό τόν Κλεόβουλο Άρτεμίδη.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Τιμήθηκε με βραβεία και διακρίσεις ώς ακολούθως: 
Βαρασημοφορήθηκε καί άνακηρύχθηκε ’Αξιωματικός τού Τάγματος 
Γου Αγ. Ιωάννου τής ‘Ιερουσαλήμ γιά τήν προσφορά του στο τμήμα 

Πρωτων Βοηθειών.
Α Βραβείο Λογοτεχνικού Διαγωνισμού «Ένώσεως Ελλήνων Λογο

τεχνών» (1951).
Επιβράβευση του Φιλολογικού Διαγωνισμού ’Αρχιεπισκόπου Κυρίλ

λου Γ' (1952)
Λ Βραβείο Δραματικού Διαγωνισμού Χρ. Καρμίου τού περιοδικού 

«Κυπριακά Γράμματα» (1954).Α Βραβείο τού Ποιητικού Διαγωνισμού Ζ. Εύσταθίου τού περιοδικού 

«Κυπριακά Γράμματα» (1955).Α Βραβείο Ποιήσεως ‘Υπουργείου Παιδείας Κύπρου (1968).

Β Κρατικό Βραβείο Ποιήσεως (1969).Επαινος Θεατρικής Συγγραφής‘Υπουργείου Παιδείας Κύπρου (1974).
• Ειδική πλάκα άπό τήν ’Εφορεία Ελληνικών ’Εκπαιδευτηρίων Λευκω

σίας γιά τήν προσφορά του στις Σχολιατρικές ‘Υπηρεσίες (1978).
Δίπλωμα άναγνωρίσεως τού Διεθνούς Who is who τού Cambridge

(’Αγγλίας) (1979).Τιμητικό Δίπλωμα Δήμου Λευκωσίας (1982).Βραβείο «Λάμπρου Πορφύρα» τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών (1985).
Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του ‘Υπουργείου Παιδείας (1985).
Ειδική πλάκα τού «Ελληνικού Πνευματικού ‘Ομίλου Κύπρου» γιά 

ολη προσφορά του στά Γράμματα (1986).Τιμητικό δίπλωμα τής «Πνευματικής ’Αδελφότητος Έλληνίδων 
Κύπρου» σέ άναγνώριση τής πνευματικής του προσφοράς στον τόπο

10.

11.
12.
13.
14.

15.

μας (1986).
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Την πρωτοβουλία για την αφιέρωση τιμητικού τόμου στον Κύπρο Χρυ
σάνθη είχαμε μια μικρή ομάδα μαθητών του — Χρύσανθος Στ. Κυπριανού, 
Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης κι ο υποφαινόμενος — που θεωρήσαμε ότι το 1985 
ήταν ώρα πρόσφορη να πραγματοποιηθεί η από καιρό κυοφορούμενη ιδέα, 
γιατί αποτελούσε για τον άνθρωπο και το έργο του ένα σταθμό. Συμπλήρωνε 
τότε 70 χρόνια ζωής, αλλά και μισό αιώνα συνεχούς δημιουργίας και πνευμα
τικής προσφοράς στον τόπο.

Σκυφτήκαμε πως κι άλλοι, από τις εκατοντάδες που τον είχαν καθηγητή 
τους στο μάθημα της υγιεινής, αισθάνονταν, όπως κι εμείς, ευγνώμονα οφειλή 
προς τον άνδρα. Ο γιατρός Χρυσάνθης ήταν, βέβαια, ο ευσυνείδητος δάσκαλος 
του συγκεκριμένου μαθήματος, πού, με οπλισμό την επιστήμη του, αγωνιζόταν 
να μεταδώσει γνώσεις και να εμπεδώσει συνήθειες, που θα μας εξασφάλιζαν 
μια πιο υγιεινή διαβίωση και, κατά συνέπεια, μια καλύτερη ζωή. Είναι αλήθεια 
πως εκείνη η προσπάθειά του, όσο κι αν την εκτιμούσαμε για την ωφελιμότητά 
της, δε μας δημιουργούσε οποιεσδήποτε συγκινήσεις ούτε κέντριζε τη φαντασία 
μας. Για όσους όμως από μας είχαν κάποιο ιδιαίτερο μεράκι για τα γράμματα 
ήταν ευτύχημα ότι τον είχαμε καθηγητή, έστω και της υγιεινής. Τον βλέπαμε, 
ασαφώς στην αρχή, εναργέστερα με την πάροδο του χρόνου και καθώς μπαί
ναμε κι εμείς στον πνευματικό στίβο, ως βοηθό και συμπαραστάτη στις πνευ
ματικές ανησυχίες κι αναζητήσεις μας, ως ένα πυρήνα, απ' όπου εξακτινώνονταν 
πλήθος πρωτοβουλίες και δραστηριότητες και φανερώματα με χαρακτήρα 
πολιτιστικό.

Πέρα από την προσωπική οφειλή ήταν όμως κι η σταθερή πίστη πως 
πρέπει τα πνευματικά έργα να τιμώνται και να προβάλλ.ονται, κατά την αξία 
τους, ως παράδειγμα για τους νεότερους. Ο Ελληνισμός γενικότερα κι η Κύ
προς ειδικότερα, τους χαλεπούς προπαντός σημερινούς καιρούς, δεν έχει πού 
ν' ακουμπήσει σταθερότερα παρά στην καλλιέργεια της πνευματικής παρά
δοσης και φυσιογνωμίας. Σκύβοντας με αγάπη πάνω στα έργα του πολιτι
σμού μας γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και συνειδητοποιούμε καθαρό
τερα κατά πού τραβάμε.

Με βάση τα πιο πάνω γίνεται κατανοητό, νομίζουμε, το σκεπτικό, με το 
οποίο η ομάδα πρωτοβουλίας ανάλαβε το παρόν έργο. Ελληνοκεντρικός — και 
σ' αυτό συμφωνούν όλοι οι μελετητές του έργου του — ο Χρυσάνθης συντηοεί, 
καλλιεργεί, υμνεί και προβάλλει τις αξίες που μας κρατούν όρθιους σ' αυτό 
τ' ακροθαλάσσι. Όπως ο ίδιος γράφει:
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Τραγούδι των ποιητών μονάχα η μοίρα.
^Ια ο στίχος διχα Ελλάδα δεν αξίζει. 
Τ ωραίο τριαντάφυλλο, χωρίς τα μόρα, 
παντα μισά τα αισθήματα δωρίζει. 
/Ιοξα σου του Ελλ.ηνα μονάχα η κλήρα. 
Μέτρο το μέτρο του 'Ελληνα χαρίζει. 
Την αττική μενεξεδένια πείρα, 
πείρα Θεών κι ανθρώπων τη σφραγίζει.

Κι είναι έπειτα η ασταμάτητη ενεργητικότητα, η πληθωρικότητα, το 
ος με τα οποία υπηρέτησε κι εξακολ.ουθεί να υπηρετεί τα Γράμματα. ' Αλ- 

οι περισσότερό κι άλλοι λιγοτερο ξέρουμε για τις τριάντα ποιητικές συλλογές 
ου, τους τέσσερις ογκώδεις και τους άλλους τέσσερις μικρότερους τόμους 

ου λογου, τον ενα μεγαλ.ου μεγέθους τόμο με θεατρικά έργα και τα άλλα 
εκαπειτε περίπου βιβλία με θέατρο, τα πέντε βιβλία μελέτης, τα εφτά βιβλια

ράκια με μεταφράσεις, κι ακόμη τους πάνω από είκοσι τόμους παιδικής λογο- 
τεχιιας, ολα τοντα σε πολλές εκατοντάδες πυκνοτυπωμένες σελίδες, που απο- 

ουν το συιολο του εκδομένου σε βιβλία λογοτεχνικού του έργου. Σημειώ- 
ουμε επίσης τα αφθονα δημοσιεύματα σ’ εφημερίδες και περιοδικά της Κύ- 

ττρου και της Ελλάδας, με κρίσεις και παρουσιάσεις βιβλίων, βιβλιογραφίες, 
με ετες, αρθρα, σχόλια, δοκιμές και χρονογραφήματα, καθώς και τις ραδιο
φωνικές συνεργασίες του. Υπενθυμίζουμε, τέλος, και το άλλ.ο, το μή λογο-

συΤγθαιΡικο του έργο — επιστημονικό ιατρικό και διδακτικό. Πα- 
Qa . .η ,α με το συγγραφικό έργο είναι κι οι άλλες ποικίλες δραστηριότητές του. 

α περιοδικά, λογοτεχνικά κι αλλ.α, που εξέδωσε ή συνεχίζει να εκδίδει, οι 
£κ °^£,1ζ α^υθίκγ] Κύπροςη, οι ανθολογίες και τα βιβλία που επιμελήθηκε, 
τα ιαφορα, σωματεία, των οποίων είναι ο κύριος μοχλός, οι προσπάθειές του 
α υποκινείται συνεχώς και να συντηρείται η πνευματική κίνηση και να ενθαρ- 

ρυνεται η διακίνηση ιδεών στον τοπο μας, με διαλέξεις, συνεστιάσεις, συνέδρια 
ι συμπόσια, οι συμμέτοχες κι οι ανακοινώσεις του σε συνέδρια εδώ και στο 
ωτερικο. Επιστέγασμα όλης αυτής της δημιουργικότητας υπήρξαν οι επά- 
ες βραβεύσεις του απο σωματεία, από το Κράτος, ελληνικό και κυπριακό,

><αι απο το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα του Ελληνισμού, την Ακαδημία

Είναι αλήθεια πως δεν μπορεί κάνεις να μην εντυπωσιαστεί από τον όγκο 
ηζ παραγωγής του, τον πλούτο της θεματογραφίας του, τη γονιμότητα της 
μπνευσης και της φαντασίας του. II ευαισθησία του — ιδιαίτερα στην ποίη- 
η είναι παντα ακονισμένη, ώστε ν' αδράχνει με μια διάθεση εφηβική κάθε 
~ φύση, η ιστορία, τα διαβάσματα κι η ζωή τού προσφέρουν,

ο υπτυχος, πολυεδρικός και πολύφωνος μετατρέπει σε λόγο, με μια κατα- 

πλήσσουσα ευκολία, κάθε τι που είναι δυνατό ν' αγγίξει τη δεκτικότητά του. 
II Ελλάδα κι η μικρή Ελλάδα, η Κύπρος, μόνιμη έγνοια του.

Κύριε Θεέ, της όποιας πίστης, σε αντικρύζω 
με μάτι που μυρίζει Κύπρο 
κι ανθό πορτοκαλιάς.
II χάρη σου αν θελήσει 
παρακαλώ, μη μου στερήσεις 
την άδεια να συνθέτω στίχους 
από χαλκό κι ανθό της Κύπρου.

Δε θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι, ιδιαίτερα από την ανεξαρτησία κι 
εδώ, ο Κύπρος Χρυσάνθης βρίσκεται στο κέντρο της πνευματικής κίνησης της 
Κύπρου, ως δημιουργός ο ίδιος, αλλά κι ως καταλύτης πολιτιστικών διεργασιών. 
Με το προσωπικό παράδειγμα, την ενθάρρυνση, τα διάφορα βήματα και τις 
ποικίλες ευκαιρίες που παρέχει, αλ.λά, κυρίως, με την προσωπική με τρόπο 
επίμονο παρώθηση οδήγησε αρκετούς νεότερους στο δρόμο της συγγραφής 
και της συμμετοχής στην πνευματική κίνηση και ζωή του τόπου μας.

* * *
II ομάδα πρωτοβουλίας ασχολήθηκε σε αριθμό συνεδριών με τη διατύ

πωση κατευθυντήριων γραμμών και με τον καταρτισμό καταλόγου πιθανών 
συνεργατών από την κατηγορία των ατόμων που ήταν γνωστό πως γράφουν 
κι υπήοξαν μαθητές του Χρυσάνθη. Στη συνεχεία έγιναν προσωπικές επαφες 
και στάληκαν επιστολές, κυρίως σε πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό. 
Από το σημείο αυτό ίσαμε την ολοκλήρωση του έργου με την εκτύπωση του 
τόμου η ευθύνη αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου απο τον υποφαινόμενο.

Όπως θα προσέξει ο αναγνώστης, το Δώρημα δεν αποτελείται μόνο από 
εργασίες μαθητών του τιμώμενου. Κριθηκε οτι επρεπε να περιληφθουν και 
συμβολές ολιγάριθμων έστω εκτιμητών, μερικοί μάλιστα από τους οποίους 
είχαν εκφράσει από μόνοι τους επιθυμία να συνεργαστούν. Σ ολ.ες τις περι
πτώσεις -πρέπει να σημειωθεί- ακολουθήθηκε η αρχή του σεβασμού του τρό- 

έκφρασης και γραφής των συνεργατών, και καμιά επέμβαση δεν έγινε 
που 
στα

καν 
είτε

κείμενά τους.Ένας μικρός αοιθμός εργασιών, που δόθηκαν για τον τόμο, αποκλείστη- 
είτε γιατί έφτασαν όταν η όλη εργασία βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο 
γιατί αναφέρονταν σε πολύ εξειδικευμένα θέματα είτε, τέλος, γιατί κατα

πιάνονταν με πλευρές του έργου του Χρυσάνθη, με τις οποίες ασχολήθηκαν 
άλλοι στον τόμο, με πληρέστερο τρόπο. Συμπερίληγη όλων των εργασιών
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λίδί^ νηοβ^Ύ1^ει Οα συνεπαγόταν σημαντική αύξηση του αριθμού των σε- 
> η π°^νωζ και τΌζ δαπανης, αλλά συνάμα Οα συντελούσε και σε περαι- 
ρΜ κα^^1 στην κυκλοφόρηση του τόμου.

uac ô ' ; '-^α τούτο ας θεωρηθεί ελάχιστο δείγμα τιμής προς τον αγαπητό
ΐ'ι , ’ στον ο:τοιο ευχόμαστε με την ευκαιρία αυτή να συνεχίσει το πο- 
λνπλευρο έργο του με τον ίδιο ενθουσιασμό και με το ίδιο πάθος.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΊΌΥ

Δεκέμβρης 1986

♦ Ο AfXieniCKOnOC ΚΥΠΓΟΥ

Χρ γ COC Τ Ο Μ OC

Κύριο
Νίκο Παναγιώτου
Μορφωτική Υπηρεσία 
Υπουργείο Παιδείας 
Λευκωσία.

Αγαπητέ κ. Παναγιώτου,
Πήραμε την 

με την οποία μας 
προς τιμή του κ. 
την ευκαιρία των

επιστολή σας,ημερομηνίας 14 Μαρτίου 1986, 
πληροφορείτε για την έκδοση ειδικού τόμου 
Κύπρου Χρυσάνθη,από ομάδα μαθητών του,με 
εβδομηντάχρονων του,και ευχαριστούμε.
η προσφορά του κ. Κ.Χρυσάνθη στην παιδεία, 

και γενικότερα στην πνευματική ζωή της νήσου μας,είναι με- 
όλους . Ιδιαίτερα όσοι υπήρξαμε 
καλοκάγαθο χαρακτήρα του,τον πλού- 
ανθρωπιά του.

Αναμφίβολα

γάλη και αναγνωρίζεται 
μαθητές του εκτιμήσαμε 
το των γνώσεών του και

από 
τον 
την

Συγχαίροντάς σας για την ανάληψη της πρωτοβουλίας σας 
αυτής,ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο που αναλάβατε.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
24 Μαρτίου 1986.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ:
ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Τον Κύπρο Χρυσάνθη τον ξέρω μια ζωή! Από τα χρόνια τα παιδικά, 
υστέρα ως φοιτητή, στη συνέχεια ως γιατρό—επιστήμονα, ως >».ογοτέχνη, ως 
άνθρωπο δράσης, ως εκδότη, ως εκπαιδευτικό, ως . . ., ως . . . και πάντα, 
σαν μια μοναδική νότα φιλίας, ανθρωπιάς και δημιουργίας. Σε όλα μέσα — 
ποτέ, όμως, ερασιτεχνικά. Με μόχθο, επιμονή, έρευνα, τεκμηρίωση, λυρική 
διάθεση, ζωντάνια, αισιοδοξία.

Αν είναι να πάρει κανείς μια-μια τις ιδιότητές του, θα πρέπει πρώτα να 
σταθεί σ’ εκείνη της φιλίας. Για μένα, μιας φιλίας που χάνεται μέσα στη φυ
σική λήθη των νηπιακών χρόνων (εκεί κατά τις γειτονιές του Ρογιάτικου) και 
που, αργότερα, σε κάθε φάση της, ανανεωνόταν ισχυρότερη. Χωρίς ποτέ τί
ποτε να εμφιλοχωρεί, γιατί δεν το άφηνεν η μαστοριά του, που, με μια πρω
τότυπη χάρη —αυτήν που διαμόρφωσε και την ιδιοτυπία του χαρακτήρα του— 
ξέρει να ξετινάζει κάθε παρεξήγηση πριν καλά-καλά προκάμει ν’ αναφυεί. 
Οση πικρία κι αν συμβαίνει, καμιά φορά, να εισπράττει. . . τον ενδιαφέρει η 

ανθρώπινη σχέση ως τρόπος ζωής κι ο άνθρωπος ως πίστη! 'Αλλωστε, γύρω 
από την πραγματικότητα και την ιδέα άνθρωπος είναι που ύφαινε και συνεχί
ζει να υφαίνει όλη τη φιλοσοφία του. Σε ό,τι κάνει —και τι δεν έχει κάνει;—, 
στον τομέα της δράσης, τον άνθρωπο είναι που υπηρετεί και σ’ ό,τι γράφει — 
και τι δεν έχει γράψει;—η έγνοια του ανθρώπου είναι που τον εμπνέει και τον 
διαφωτίζει. Και μέσ’ από τις ώρες των όποιων τυχόν συγκρούσεων ή αναμε
τρήσεων, οσοδήποτε σκληρών ή οδυνηρών, ο Κύπρος Χρυσάνθης δε χάνει 
την καθαρότητα της ματιάς του πάνω στο συγκεκριμένο άνθρωπο με τον οποίο 
μάχεται.

Στον τομέα της δράσης και του καθημερινού μόχθου, πού δεν τον έχω 
ζήσει; στο δρόμο, στον άρρωστο, στην προθυμία εξυπηρέτησης, στα περιοδικά 
ή τις όποιες άλλες εκδόσεις, στο τυπογραφείο, στα διάφορα σωματεία και 
οργανώσεις ή κινήσεις — παντού, μ’ όλη την ψυχή του, ως το σημείο που να 
μη μπορεί κανείς να καταλάβει πότε παίρνει ανάσα. Την Πνευματική Κύπρο 
την ξεκινήσαμε πέντε φίλοι, κι όλοι —εξόν απ’ αυτόν— ο ένας μετά τον άλλο, 
με τη δικαιολογία της άλλης τρέχουσας δουλειάς, αποσυρθήκαμε —κι έμεινε 
μόνος ν’ αγωνίζεται επίμονα —μα και σωστά— πάνω από είκοσι χρόνια τώρα. . . 
Το ίδιο σ’ όλα τα έργα στα οποία σμίξαμε (που έτυχε να μετέχω ή να παρακο
λουθώ)— στο τέλος τα φορτωνόταν εξολοκλήρου, για να τα υπηρετεί αγόγγυ-
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στα και χαρούμενα ... Κι ο αλησμόνητος πνευματικός οδηγος, Κ. 
κις, που δουλέψαμε πλάι του με πίστη, ήξερε πως ό,τι αναλαμβανε ο υ . 
θα ολοκληρωνόταν πριν από όποια τιθέμενη προθεσμία!

Αλλά είναι κι ο δημιουργός Χρυσάνθης —αυτός που δοκίμασε * _ 
πέτυχε — όλα τα είδη της γραφής (επιστημονική μελετη, μυθιστόρημα,__ 
γημα, δοκίμιο, κριτική, λαογραφία, θέατρο, ποίηση — προπαντός 
παιδική λογοτεχνία), σε τόμους αναρίθμητους και σελίδες άπειρε^, που 
είν’ εύκολο να υπολογιστούν. Με σοβαρότητα και πειστικότητα επιστημ ι 
με εμπνεύσεις πηγαίες, με μοναδική ποιητική ευαισθησία, με διαρκώ, ανα 
ούμενα ευρήματα, με λόγο μαστορεμένο, με ερεθίσματα οσα κι οι πτυχές 
παράδοσης και της μοίρας του Κυπριακού ελληνισμού (την παράδοση , 
κυριολεκτικά την ανέσκαψε, με πάθος . . .) κι όσες οι πλευρες και μ^στ^ 
του ανθρώπου και της ζωής. Πάντα με ύφος γεμάτο ευγενεια και με μια· , 
ρικότητα (στην ποίηση, προπαντός) που ξαφνιάζει. Δουλεύει για να εκφραστ , 
δουλεύει για τον Έλληνα και τον άνθρωπο, δουλεύει υπηρετώντας τον .οπ 
Ο Κύπρος είναι η Κύπρος στη διαχρονική της διάρκεια, είναι το όνειρό κι η 
λαχτάρα της Ελλάδας είναι ένας βαθύτατος ανθρώπινος καημός . · ·

Ένα τέτοιο έργο δεν υποτιμάται εύκολα. Είναι βέβαιο, παν.ως, πως 
χρόνος Οα το κρατήσει ως ένα τεκμήριο κυπριακής πνευματικής παρουσίας, 
πολύπλευρης κι ουσιαστικής, από τις λίγες. Και τον Κύπρο Χρυσάνθη ως 
έναν κοινωνικό και πνευματικό εργάτη, αντιπροσωπευτικό του τοπου του κα 
του ελληνισμού.

ΦΡΙΞΟΣ Π. ΒΡΑΧΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ, ΤΡΙΑ ΚΡΥΦΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ: 
ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΟΙΗΤΗ

Τρία κρυφά, τρία μυστηριακά ποιήματα δημοσιεύει το 1966 ο Γιώργος 
ξέρουμε καλά και περισσεύουν εδώ βιογραφικές 

ποιητή τονΣεφέρης. Τον 
σημειώσεις.

Ο τίτλος 
Σεφέρη μέ τη 
άσει βαθιά το 
Dante στους 
τα μέρη της
και τα ποιήματα του

της συλλογής μας αναγκάζει να αναφέρουμε τη συνάντηση του 
Divina Commedia του Dante, που, όπως ξερουμε, εχει επηρε- 
έργο του. «Τρία» είναι ο αριθμός βάση, που χρησιμοποιεί ο 
στίχους του (terzine) καθώς και τα πολλαπλάσια του. Τρία 
Divina Coinmedia (Κόλαση — Καθαρτήριο — Παράδεισος), τρία 

λλι. .U, kuv Σεφέρη. Συμβολικός αριθμός της Τριαδας, της τελειό
τητας. Στη δομή αυτής της τριτολογίας συναντούμε κι άλλους συμβολικούς 
αριθμούς. Το πρώτο και το δεύτερο μέρος (Πάνω σε μια χειμωνιάτικη αχτίνα, 
επι σκηνής) αποτελούνται από 7 ενότητες, εφτά οι μέρες της δημιουργίας .ου 
συμπαντος, ενώ το τρίτο μέρος (Θερινό ηλιοστασι) αποτελειται α..ο το πρώτο 
πολλαπλάσιο του 7, το 14, που μας δίνει τον αριθμό 5 όταν προσθέσουμε τους 
δυο αριθμούς που το αποτελούν 1 + 4. Το πεντε είναι κι αυτός συμβολικός 
αριθμός που αναφέρεται αυτή τη φορά στην ανθρώπινη τελειότητα.

Αυτή η συμβολική δομή υποδεικνύει στον αναγνώστη μια κατα λεξιν 
προσέγγιση κι ένα συμβολικό περιεχόμενο. Πράγματι, πρώτα πρω.α μας 
μαγεύει η γλώσσα του Σεφέρη, απλά (απλότητα που ο Σεφερης αναζη.α απο 
πα πρώτα—του έργα) και συνάμα «πυκνή». Ο ίδιος ο ποιητης βάζει στο στόμα 
του Στράτη, πρωταγωνιστή του μυθιστορήματος Εξι νύχτες στην Ακρόπολη. 
α Εχω πάντα την εντύπωση πώς δταν ονομάσεις κάτι, τον φτάνει για ία νπαρ-

· · . Μοϋ φαίνεται πώς δ,τι υπάρχει πράττει» (σελ. 7).
Κάθε λέξη είναι για το Σεφέρη ένας ολοκληρος κοσμος. Κοσμος που 

μία δεύτερη προσεχτική ανάγνωση μπορεί να μας προσδιορίσει. Είναι εκείνος 
που τον περιβάλλει, ίσως ο ελληνικός, απ οπού ο ποιητης αντλ&ι .ους μυθους— 
που, κοινούς σ’ αυτόν και τον αναγνώστη (Vitti σελ. 61). Μέσα απο τους 
μυθους αυτούς που κάνει ποίηση, ο Σεφέρης προσπαθεί να μας επικοινωνήσει 
κάτι από τον εαυτό—του, σκέψεις και συναισθήματα, πως ο ίδιος βλε.,ει .ον 
κοσμο που τον τριγυρίζει, τί στάση παίρνει απεναν.ι—του, πως αν.ιδρα και 
που ο κόσμος αυτός τον φέρνει. Θα επιχειρήσουμε να καταλαβουμε .α Τρία 
κρυφά ποιήματα, που είναι και το τελευταίο ποιητικό έργο του συγγραφέα—μας, 
στα τρία επίπεδα ανάγνωσης που αναφέραμε (Γλωσσά, Ελληνική και ίσως 
παγκόσμια πραγματικότητα —μύθος— Σεφερης) με βασική βοήθεια το μυθι
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στόρημα Έξι νύχτες στην Ακρόπολη. Παρ’ όλα τα χρόνια που χωρίζουν τη 
γένεση αυτών των δυο έργων, ο προβληματισμός-τους μένει ο ίδιος: οι σχέσεις, 
η επικοινωνία μεταξύ των σημερινών Ελλήνων, πώς ο ποιητής προσπαθεί να 
ξεφύγει από τους κοινούς μύθους που δεν αρκούν ή δεν μπορούν πια να απο
καταστήσουν αυτή την επικοινωνία που κάπου κάποτε διακόπηκε οριστικά 
και η ποίηση η ατόφια γραφή που ψάχνει ο ποιητής για να εκφραστεί. «Πάνω 
σε μια χειμωνιάτικη αχτίνα», πάνω σε μια αμυδρή ελπίδα που τρυπά το σκο
τεινό θόλο τ’ ουρανού κάθεται ο ποιητής και βλέπει τί; Το τέλος. Η σκουριά 
είναι το τέλος του τενεκέ αλλά και το λεπτό χρώμα των ξερών φύλλων που 
ταράσσει μέσα στον ύπνο-τους ο αέρας και οι αγριεμένοι γλάροι. Λιγοστά 
τα λαμπυρίσματα που που να σβύσουν ή ποιος ξέρει ν’ ανάψουν ξανά. «Οι 
χορευτές έγιναν δέντρα». Μέσα στους λίγους αυτούς στίχους, της α' ενότητας, 
κυριαρχεί αυτή η σιγή, η γαλήνη του τέλους του θανάτου. Κανένας θόρυβος 
δεν έρχεται να την ταράξει ούτε καν οι αγριεμένοι γλάροι, μόνη βίαιη κίνηση. 
Δεν είμαστε πια στις Πλάτρες με τ’ αηδόνια που δε σ’ αφήνουνε να κοιμηθείς. 
Θάλεγε κανείς ότι ο ποιητής έχει στήσει το παρατηρητήριό-του πίσω απο καλά 
μονωμένα παράθυρα. Ούτε οι χορευτές δεν μιλούν, παίζουν και γίνονται δέν
τρα γυμνωμένα, σαν ένα στήθος που ελευθερώνεται. Χορός και δάσος, τα 
ξαναβρίσκουμε στο έργο του Σεφέρη. Ο χορός του «Νιζίνσκι» συνδυάζεται 
με την προσωπίδα. Ο χορευτής δεν είναι πια ο εαυτός-του αλλά μετατρέπεται 
μέσα στο ίδιο-του το παιχνίδι, παιχνίδι με το σώμα—του που γνωρίζει καλά, 
σε κάποιο πρόσωπο ψεύτικο ή νεκρό. Αυτή η γνωριμία με το κορμί του χο
ρευτή που του επιτρέπει ν’ αλλάζει μ’ ευκολία την προσωπίδα-του τον παρα
σύρει στο χαμό-του, γιατί το σώμα αποσπά ολόκληρη την προσοχή—του παρα
μελώντας έτσι την ψυχή-του, τον άυλό-του εαυτό, «'Έβλεπα τό άσπρο δέρμα 
τρομερά χλομό, προς ενα κίτρινο φίλντισι, και τά μαϋρα μαλλιά σάν πεθαμένα. . . 
και τόν είδα όλότελα πεσμένο χάμω, νά βυθίζεται μέσα σέ μιά πράσινη πα
γόδα πού είναι ζωγραφισμένη πάνω στό χαλί μου» {Ποιήματα, σελ. 113). 
«Το κορμί πεθαίνει . . .» {Ποιήματα, σελ. 114) Οι ψυχές . . .;

Τα δέντρα τα βρίσκουμε και στο ποίημα «'Ο κ. Στράτης Θαλασσινός 
περιγράφει έναν άνθρωπο», όταν διηγείται τα παιδικά-του χρόνια και τη 
σχέση-του με τα δέντρα, σαν μέσο για τη γνωριμία του κορμιού {Ποιήματα, 
σελ. 115). Προς μια γνώση φέρνει και το «δέντρο» στις 'Έξι νύχτες στήν 
'Ακρόπολη, όπου το δέντρο έχει το σχήμα του κορμιού της Λόλας. Είναι το 
πέρασμα που οδηγεί στην κατανόηση και αποδοχή του θανάτου (της Σαλώ- 
μης-Μπήλιω στην προκειμένη περίπτωση). Τα δέντρα που έχουμε αναφέρει 
είναι πράσινα με πυκνό φύλλωμα ενώ οι χορευτές που αποχτούν ρίζες στην α' 
ενότητα του πρώτου-ποιήματος μετατρέπονται σε γυμνωμένα δέντρα, τα 
φύλλα-τους έχουν πέσει. Ο χορός έχει παρασύρει τους χορευτές προς το χα
μό τους. Ένα δάσος γυμνωμένα δέντρα βρίσκουμε στον Dante (Inferno,

XIII, 33/ Δέντρα έχουν γίνει όσοι έχουν αυτοκτονήσει. Θα ξαναβρούμε 
αυτή την εικόνα και παρακάτω (Έπι σκηνής, α).

Η ίδια παγωμένη ατμόσφαιρα επικρατεί και στη β' ενότητα παρ’ όλο 
που «καίγουνται» τα φύκια που είναι άσπρα, παρά τις φλόγες που κι αυτές 
είναι μαρμαρωμένες. Ζέστη και φλόγα κοντά στα «άσπρα» φύκια, τις γραίες 
που γεννιούνται χωρίς βλέφαρα {Ποιήματα, σελ. 347 σημειώσεις), τα σχήμα
τα, τις σκιές που είχαν άλλοτε ζωή, κοντά στο μάρμαρο τα κάνουν να φαίνονται 
ακόμα πιο άσπρα, ακόμα πιο κρύα. Με τέσσερις στίχους, όπου κυριαρχούν 
τα οξύμωρα, έχουμε μπροστά μας ένα τοπίο που η αδράνειά-του μας γεμίζει 
άγχος κι αγωνία. Αυτή την ακινησία αναζητά ο ποιητής στα πρώτα-του έργα 
και ξανακοιτάζουμε στο «Ό κ. Στράτης ό Θαλασσινός περιγράφει έναν άνθρω
πο» (Ποιήματα σελ. 114), όπου ξαναβρίσκουμε τη φλόγα που δεν αλλάζει, θα 
λέγαμε μαρμάρωσε. Απ’ αυτή τη φλόγα προσπαθεί να κρατηθεί για να μην πα
ρασυρθεί από τη συνεχή αλλαγή που τον περιτριγυρίζει. Ταχτική, που, όπως 
θα δούμε, μεταβάλλεται πιο ύστερα και από την ακινησία, από την ακαμψία 
που προσπαθεί να επιβάλει στον εαυτό-του, που κι αυτός αλλάζει, ο ποιητής 
μας θα προσπαθήσει ν’αποδεχτεί αυτές τις μεταβολές που γίνονται όχι μόνο 
έξω από τον ίδιο αλλά και μέσα του.

Ο τελευταίος στίχος της Β' ενότητας, είναι ακόμα ένα σημάδι του τέλους 
«Τό χιόνι σκέπασε τόν κόσμο». Να πώς παρουσιάζεται η γη, αν το διαβάσου
με κατά λέξιν, η πνευματική ζωή, αν ψάξουμε πίσω από τις λέξεις. Το τέλος 
το έχει σκεπάσει το άσπρο παγωμένο χιόνι. Ο ποιητής προσδιορίζει μια πα
ρούσα κατάσταση, την απουσία ζωής. Και να που στην γ' ενότητα εμφανί
ζεται, μπλεγμένος σ’ αυτήν την κατάσταση, σ’ αυτήν την κατάντια που παρα
τηρεί. Οι σύντροφοι ανήκουν ήδη στο παρελθόν, «μ' είχαν τρελλάνει», προσπά
θησαν με όργανα ακρίβειας να εντοπίσουν τη θέση τους, ψάχνοντας στ’ άστρα 
μια κάποια λύση. Όργανα ακρίβειας που μεγαλώνουν πράγματα φέρονοντάς 
τα πιο κοντά, βοηθώντας μας να τα κοιτάξουμε καλύτερα. Αλλά αυτά τα 
τηλεσκόπια και οι θεοδόλιχοι, εξάντες, πετροκαλαμήθρες είναι έξω από τον 
άνθρωπο και εξωτερικά μόνο φαινόμενα μπορούν να ερευνήσουν. Σε τι ωφελεί 

• να μπορείς να δεις από κοντά πράγματα που δεν μπορείς να φτάσεις ούτε να 
καταλάβεις και που δεν μπορούν να σε σηκώσουν από το σημείο που έχεις 
ξεπέσει; «Καλύτερα νά μένουν μακρυά». Πίσω στην τεχνολογική πρόοδο 
που ικανοποιεί μόνο σωματικές ανάγκες και γενικά συμφέροντα παρατηρεί 
εδώ ο ποιητής και μια αμέλεια απέναντι στον άνθρωπο πνεύμα-ψυχή. «Ποϋ 
θα μάς φέρουν τέτιοι δρόμοι,'» ρωτά με πάθος, γιατί προς το παρόν δεν έχει 
δει παρά το τέλος. Ερώτηση που έρχεται και διακόπτει για μια στιγμή την 
ανάγνωση στον κεντρικό στίχο της γΖ ενότητας. Ο ποιητής έχει εκθέσει την 
πνευματική κατάσταση που τον περιβάλλει και απ’ αυτή την ερώτηση ξεκινά 
για να δώσει μιαν απάντηση εντελώς προσωπική.
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Οι τέσσερις ακόλουθοι στίχοι φανερώνουν την πρώτη αντίδραση σ’ αυτό 
το άσπρο χιόνι και την πρώτη φωνή. Πρώτος ήχος που βγαίνει από το βάθος 
μιας ψυχής, υπόκωφος αλλά γεμάτος προσδοκία κι ελπίδα. Η μέρα που άρχισε 
με τη δημιουργία, η μέρα αυτού του κόσμου του σκεπασμένου με χιόνι (I, β') 
δεν έσβησε με μια φωτιά (φωτιά που σβήνει, που εξαλείφει), δε χάνεται «σάν 
τριαντάφυλλο καί μιά θάλασσα ανάερη στα πόδια τοϋ Θεού». Η μέρα αυτή 
δεν τελειώνει με τον ήλιο που δύει πέφτοντας μέσα σ’ ένα φαράγγι ή που βυ
θίζεται μέσα στη θάλασσα. Η μέρα αυτή δεν σβύνει όπως δεν σβύνει και το 
«τριαντάφυλλο» που στη Στέρνα ο Σεφέρης τ’ ονομάζει καθαρά «ή ψυχή μας» 
(Ποιήματα, σελ. 36, στίχος 27). Είναι εικόνα που δανείζεται ακόμα μια φορά 
από τον Dante (Paradiso, XXXI, 1-3). Οι ψυχές των αγίων σ’ ένα σχηματισμό 
ρόδου σαν θάλασσα στα πόδια του Θεού και που θα ξαναβρούμε στους τελευ
ταίους στίχους της συλλογής που μελετούμε.

Δ’ ενότητα'. Ο ποιητής δεν παραδέχεται αυτή την αδράνεια που προσπα
θεί να κρατηθεί από εξωτερικά στοιχεία (I, 8')· πιστεύει ακόμα στον άνθρω
πο που «Κατά βάθος είναι ζήτημα φωτός». Φως που ζει κι αναζητά το φως, 
μέσα στα όνειρα, μέσα στη νάρκη του πελάγου, θα λέγαμε μέσα στο θάνατο. 
Τα όνειρα, η νάρκη φέρνουν στην επιφάνεια ότι ο άνθρο^πος κρύβει μέσα-του, 
μέσα στα βάθη της ψυχής—του (του είναι-του) κι αυτό το κάτι υποσυνείδητα 
ψάχνει τον τόπο όπου το μαύρο σκοτάδι έχει τριφτεί και τον τρόπο να το σχίσει 
και ν’ ανοίξει την καρδιά—του στο φως. Το υποσυνείδητο αντικρύζει με διαύ
γεια την κατάντια του ανθρώπου, που, όπως είδαμε πιο πάνω, προσπαθεί να 
την αγνοήσει (I, γ ). «Όλοι βλέπουν οράματα, κανείς ό^στόσο δεν τ ομο
λογεί» θα μας ξαναθυμίσει ο ποιητής στο «Θερινό ήλιοστάσι».

Ε' ενότητα'. Πώς όμως ο άνθρωπος, ο Έλληνας, έχει φτάσει σ’ αυτό το 
στάδιο ασυνηδεισίας «ποιος βουρκωμένος ποταμός μάς πήρε;» Δεύτερη εώ- 
τηση. Ο ποιητής παρ’ όλο που έχει συνειδητοποιήσει την κατάντια αυτή, 
έχει κι ο ίδιος παρασυρτεί από το θολό ποταμό, από τη λάσπη, και βρίσκεται 
μαζί με τους άλλους, που τον «είχαν τρελλάνει», στο βυθό. Στάση αδράνειας, 
ενώ το ρέμα, ή ζωή, περνά πάνω από τα κεφάλια-τους και «λυγίζει τ άναρθρα 
καλάμια» που αντιστέκονται. Βρίσκουμε εδώ την πρώτη στάση του ποιητή 
(ακαμψία, σταθερότητα, σελ. 5), τον τρόπο αντιμετώπισης της ζωής που 
κρατεί όταν γράφει τον κ. Στράτη Θαλασσινό που περιγράφει έναν άνθρωπο, 
και που δεν κατακρίνει αφού και ο ίδιος την έχει δοκιμάσει.

Οι φωνές, ανθρώπινο μέσο επικοινωνίας, έχουν σκληρύνει, έχουν παγώσει, 
έχουν γίνει χαλίκια που τα πετούν τα παιδιά και φτάνουν στο βυθό σκληροί, 
στεγνοί, βαρετοί ήχοι που κανένας πια δεν καταλαβαίνει. Τα παιδιά μόνα στην 
όχθη, ενσαρκώνουν τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας. «Φώναξε τά παιδιά . . . 
νά σπείρουν» θα διαβάσουμε παρακάτω (III, ιδ' ).

Στ ενότητα'. Και κάποτε αρχίζει ν’ ανασαίνει, τη στιγμή που αφήνει

το βιβλίο και σκίζει άχρηστα χαρτιά των περασμένων. Στο παρελθόν ανήκουν 
και οι Κένταυροι που «καλπάζουν» στο λιβάδι και οι ιδρωμένες αμαζόνες 
«που έχουν αγώνα τό άλμα καί τήν πάλη». Τα βιβλία, το παρελθόν και οι 
μύθοι-του. Σ’ αυτά ζητά πρώτα κάποια λύση ο ποιητής, ένα στήριγμα για να 
πιαστεί, ίσως γιατί κι αυτά δεν αλλάζουν, για να βγεί από το βούρκο και να 
τραβήξει μαζί του και τους συντρόφους, μια κι αυτό το ηρωικό παρελθόν είναι 
κοινό. Αλλά «αναστάσιμες σπιλιάδες μιαν αυγή πού νόμισες πώς βγήκε ό 
ήλιος». Αναδρομή μάταιη στους κοινούς μύθους, φευγαλέα am πνοή, ξεγελά 
(νόμισες . . .). Τη λύση μας την αποκαλύπτει ο ποιητής στην ζ' ένότητα. 
Το φως, που είναι ο άνθρωπος, μόνο το φως μπορεί να τον σώσει, όπως «τή 
φλόγα τή γιατρεύει ή φλόγα», όχι με τη διαρκή ακούραστη καθημερινή μελέ
τη των βιβλίων και των περασμένων, αλλά με μια λάμψη στιγμιαία ξαφνική 
που έρχεται μονομιάς, μια για πάντα. «Όπως ό πόθος πού έσμιξε τον άλλο 
πόθο κι άπόμειναν καθηλωμένοι». Το μοτίβο του πόθου, σαν δρόμο προς τη 
γνώση, την απελευθέρωση, το βρίσκουμε και στις Έξι νύχτες στην Ακρόπολη 
«Όταν σμίξαμε στον Κομμένο Βράχο καί ήταν τόσο δυνατό αυτό πού μοϋ 
έδωσες, μιά στιγμή δέν ήμουν τίποτε, απολύτως κανείς, κι έπειτα ξεχωριστός 
σάν αυτό τό χαλίκι. Κοντά σου έμαθα αυτό τό ρυθμό: νά χάνεται κανείς γιά 
νά υπάρξει» (σελ. 228) και παρακάτω «έγειρε καί ενώθηκε μ αυτό τό πέρα
σμα» (σελ. 239).

Πόθος, ρυθμός που για μια στιγμή αφήνουν τον άνθρωπο μετέωρο σ’ ένα 
κενό, για να τον ξαναφέρουν ολοκληρο, ψυχή και σώμα, υπαρςη ολοκληρω
μένη πίσω στην πραγματικότητα. Αυτή την αλλαγή μπορεί κανείς να την 
νοκόσει μόνο από τη φωνή εκείνου που την εζησε, γιατί η φωνή είναι το πιο 
εκφραστικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. «Τώρα καθώς διά
βαζες, η φωνή σου ήταν κορμί και ψυχή, ενα πράγμα» ( Εςι, 231).

«Δέν είναι πέρασμα τούτη ή ανάσα 
οίακισμός κεραυνού».

Μ’ αυτούς τους δυο στίχους τελειώνει το πρώτο ποίημα της συλλογής. 
Αυτή η ανάσα που για μια στιγμή διακόπηκε δίνει το τιμόνι σ αυτόν που την 
έζησε για να μπορέσει να κρατηθεί στην επιφάνεια του ρέματος της ζωής 
χωρίς πια να τον παρασύρει στο βυθό. Δεν είναι όμως φυγή απο το παρόν, 
από τον κόσμο των ζωντανών. Η σωτήρια αυτή λάμψη ερχεται στον καθένα 
χωριστά, χωρίς ή αργά ή και ποτέ εκεί που δεν το περιμένει.

Ο Σεφέρης σ*  αυτό το πρώτο ποίημα περιγράφει μια κατασταση πνευ
ματικής αδράνειας («τό φτωχό μυαλό» I, σ!) που αναφερεται στον ελληνικό 
χώρο («οί σύντροφοι» I. γ ). Αλλά το αμυδρο φως της χειμωνιάτικης αχτίνας 
δηλώνει από την αρχή ότι υπάρχει ελπίδα σωτήριας για οσους αποχτουν συνεί
δηση αυτής της κατάστασης. Και με όλες τις αντιστοιχίες με τη Dtvtna Com- 

32 33

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



media του Dante που έχουμε επισημάνει μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο 
μέρος της τριλογίας του Σεφέρη αντιστοιχεί στην «Κόλαση» του έργου του 

Φλωρεντινού.Στον Άδη (καθαρτήριο) βρίσκεται ο ποιητής-μας και στο δεύτερο ποίημα 

«’Επί Σκηνής».Ας διαβάσουμε όμως πριν, μερικούς στίχους από τις «Σημειώσεις γιά 
μιά Εβδομάδα», «Σάββατο», (Ποιήματα σελ. 133).

«Μέσα σ’αυτό τό κουτί είναι ή ζωή όταν αρχίσει νά γίνεται 
ανυπόφορη,

άν τ άφουγκραστείς θά τήν ακούσεις πώς ανασαίνει· 
πρόσεξε μήν τ’ ανοίξεις προτού σφυρίξουν οί Ευμενίδες. 
Μέσα σ' αύτό τό γυαλί βρίσκεται ό έρωτας τού κορμιού 
καί στο άλλο, πού είναι γαλάζιο, ό έρωτας τής ψυχής· 
πρόσεξε μήν τ’ αναμίξεις,
καί σ’ αύτό τό συρτάρι τό πουκάμισο τού Νέσσου

(Πέμπτη πράξη σκηνή τρίτη) ... »
Μέσα σ’ αυτό το κουτί, τη σκηνή παίζεται το δράμα του Σεφέρη. Σώμα, 

ψυχή, Ελλάδα (αρχαία και σύγχρονη) κλεισμένα σε χωριστά δοχεία συγκρού
ονται σε μια προσπάθεια συμβίωσης μέσα στο ίδιο άτομο, τον ποιητή που 

γίνεται θεατής της δικής-του ζωής.
Α’ ενότητα'. Εκεί που νόμισε πως βγαίνει ο ήλιος μέσα στο πνευματικό 

σκοτάδι που τον τριγυρίζει, μέσα στο σκοτάδι που σκεπάζει την καρδιά-του, 
τα αισθήματα και τις αισθήσεις-του, λέει με παράπονο στον ήλιο «παίζεις μαζί 
μου». Και ξαναβρίσκουμε το μοτίβο του χορού και των χορευτών που έγιναν 
δέντρα γυμνά που στάζουν αίμα. Επί σκηνής, χορός, επανέρχεται ακόμα μια 
φορά το διπλό παιχνίδι, η πραγματικότητα που φορεί την προσωπίδα κάποιας 
άλλης αλήθειας και που έχει τις ρίζες-της στην πρώτη εκείνη που ζούμε. Οι 
δυο αυτές πραγματικότητες, η καθημερινή και η επί σκηνής, ανακατεύονται 
μέχρι που δεν μπορείς πια να τις ξεχωρίσεις. Γι’ αυτό και ο ποιητής επιχειρεί 
μέσα σ’ αυτό το θέατρο να αποκαταστήσει την επικοινωνία μεταξύ των δοχείων 

που κλείνουν τους διάφορους εαυτούς-του.
Δέντρα που στις φλέβες-τους τρέχει αίμα συναντά κι ο Dante στο από

σπασμα που αναφέραμε (I, α ) και που παραθέτουμε εδώ. Δέντρα που ήταν 
κάποτε άνθρωποι και που μέσα στο παιχνίδι ο ποιητής δεν μπορεί πια να ξεχω

ρίσει και κόβει ένα κλαρί.
“Allor porsi la mano un poro avante, 
E colsi un ramuscel da un gran pruno 
E il tronco suo grido : Perché mi schiante?

Da che fatto tu poi di sangue bruno
Ricomincio a gridar : Perché mi scerpi?
Non hai tu spirto di pretate alcuno ?
Domini fummo, ed or sem fatti sterpi : 
Ben dovrebb’ esser la tua man piii pra, 
Se state forrinï anime di serpi”. (Inferno XIII, 31-39).

Το άγριο δάσος είναι κι αυτό δανεισμένο απο τον Dante 
“Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura (Inferno I, 1-2)

To σκοτεινό δάσος το βρίσκουμε και στις έξι νύχτες . . .
μετά την προφητεία της Σαλώμης
«Φοβούμαι θα περάσεις πολλή κόλαση» (σελ. 69)

«Jvo εβδομάδες τώρα βρίσκομαι χαμένος, δπως σ εκείνο τό σκοτεινό 
δάσος στήν ’Αγγλία πού μύριζε υπόγειο» (σελ. 70). Με λίγους στίχους ο 
ποιητής έστησε το σκηνικό του ζωντανεύοντας μια Δαντική ατμόσφαιρα κό
λασης.

Β' ενότητα'. Τότε «σήμαντρα ακούστηκαν κι’ ήρθαν οί μανταταφόροι», 
όπως σε μιαν αρχαία τραγωδία, σαν όνειρο. Μαντατοφόροι απρόσμενοι, ξε- 
κούραστοι και φρεσκοντυμένοι, έρχονται από κοντά κρατώντας «κάνιστρα 
τούς καρπούς». Ξεχασμένη η μιλιά—τους, ποιος να καταλάβει λόγια, το μήνυ
μά—τους είναι οι καρποί κάποιας άγνωστης σοδειάς. Ήρεμη σκηνή που κάτι 
κρύβει. «Μ’ αρέσουν τ’ αμφιθέατρα», να τι κρύβουν οι μαντατοφόροι πίσω 
από τα καλάθια με τα φρούτα, τ’ αμφιθέατρα που με τόση ευχαρίστηση προ
φέρει ο θεατής. Τ’αμφιθέατρα που μας θυμίζουν τις καταδιώξεις των πρώτων 
χριστιανών. Ακόμα ένα πρόσωπο του ποιητή, ο χριστιανός. Οι δυο τελευ
ταίοι στίχοι έρχονται να επιβεβαιώσουν τη σκέψη μας

«καί χαμήλωσε τό φως στή σκηνή 
δπως γιά κάποιο περιώνυμο φονικό».

Η αγωνία που προκαλεί η ηρεμία τών πρώτων στίχων δικαιολογείται 
στους τελευταίους. Το σκηνικό φως, η σκηνή, και τα δυο ψεύτικα απατηλά 
που δεν παύουν ν’ αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα του κάθε θεατή και 
να προκαλούν ρίγος. Το όνειρο συνεχίζει κι αρχίζει η παράσταση.

«’Εσύ τί γύρευες; Τραυλή στήν δψη.»

Σε ποιά μιλά ο ποιητής; Το μαθαίνουμε στον τελευταίο στίχο. Είναι η 
θάλασσα που παρομοιάζεται σ’ ολόκληρη την γ' ενότητα με δέντρο, «τα πόδια 
σου κατάσαρκα στο χώμα», «έμεινες ριζωμένη στο χώμα» και ξανά «έμεινες 
ριζωμένη στο χώμα, κυπαρίσσι». Τα πόδια στο χώμα σιγά σιγά ριζώνουν 
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και το σώμα ορθώνεται κυπαρίσσι για να φωνάξει στο τέλος «μήπως δεν είμαι 
η θάλασσα;» Να το κύριο πρόσωπο της παράστασης, το μόνο που μιλά και 
που μόλις είχε «σηκωθεί αφήνοντας τά σεντόνια νά παγώσουν

και τά εκδικητικά λουτρά
Στάλες κυλούσαν στούς ώμους σου 
στή κοιλιά σου ...»

Η θάλασσα — κυπαρίσσι είναι συνδεδεμένη με το θάνατο πατά γερά το 
θερισμένο χόρτο κι αυτό χωρίς ζωή. Τη θάλασσα διαβαίνουν οι ψυχές (Έξι, 
236-237), η θάλασσα η παντοτινή πλένει από τις αμαρτίες (Ένας λόγος για 
το καλοκαίρι, Ποιήματα σελ. 137). Αυτή τη θάλασσα που οδηγεί στις πόρτες 
του ήλιου (Έξι, 237) τις ψυχές καθαρές, προσπαθούν να πάρουν μαζί τους τα 
τρία πρόσωπα της σεληνιακής θεότητας των σκοτεινών δυνάμεων και της 
μαγείας, της Εκάτης {Ποιήματα, σελ. 348 σημειώσεις). Αυτό το καθαρτή
ριο πέρασμα με τα «τραγικά κοχύλια» στη θέση των ματιών, πρόσωπο σκελε
τός χωρίς μάτια, και με «δυο βυσσινιά μικρά χαλίκια στις ρόγες στά βυζιά» 
ίσως σύνεργα της σκηνής ακόμα μια φορά η πραγματικότητα πάνω στη σκηνή 
μέσα στο όνειρο γεμίζει τον ποιητή αμφιβολίες. Και τα τρία πρόσωπα, τα 
τρία κορμιά της Εκάτης σαν να έχουν χωρίσει κι αλαλάζουν ενώ η Οάλασσα- 
γυναίκα- δέντρο μένει ριζωμένη στο χώμα. Τρία πρόσωπα έχει κι ο ποιητής 
όπως έχουμε ήδη επισημάνει (Χώμα-ψυχή-Ελλάδα, σελ. 10). Τα σώματα 
δεν μιλούν κάνουν νοήματα και με τα μαχαίρια που τους φέρνουν οι δούλοι 
ψάχνουν να χτυπήσουν (Αισχύλου, Αγαμέμνων 958) τη θάλασσα που φωνάζει

«'Άς έρθει νά με κοιμηθεί όποιος θέλει, 
μήμως δέν είμαι ή θάλασσα;»

Μέσα από τη θάλασσα περνά η ψυχή για να ξαναγεννηθεί, εδώ η προσω- 
ποποιημένη θάλασσα καλεί όποιο θέλει να κοιμηθεί μαζί της. Γυναίκα που 
μέσα στον πόθο απελευθερώνει, ολοκληρώνει και θα μπορούσαμε να πούμε 
πως «ή μοίρα της είναι ερμαφρόδιτη» (Έξι σελ. 143). Δεν ξέρουμε αν τα τρία 
στίχους 9 και 16 τα πρόσωπα παρουσιάζονται αρσενικά (« 'Εκείνοι τρεις» και 
«'Εκείνοι άλάλαζαν»). Αμφιβολία ακόμα μια φορά. Αυτή τη διμορφία τη 
βρίσκουμε και στις Εξι νύχτες στο πρόσωπο της Σαλώμης, που, όπως τη θά
λασσα, μπορεί να επικοινωνήσει με όλες τις ψυχές, στη θάλασσα χύνονται όλοι 
οι αυτόνομοι ποταμοί, εκείνη είναι η τελευταία ελπίδα επικοινωνίας μεταξύ 
των ποταμών, των Ελλήνων. (Έξι, 26-34) «εκείνη είχε τήν άδεια ν' ανεβαίνει 
από τή βύθισή μας ως πάνω στο κύμα, νά ξαναγυρίζει προς εμάς και πάλι και 
πάλι». (Έξι, 133). Μέσα σ’ αυτή τη θάλασσα (Σαλώμη-Μπίλιω) χάνεται ο 
Στράτης για να υπάρξει (Έξι, 228) μπροστά στον Κομμένο Βράχο, μια μεγάλη 
σπηλιά ολάνοιχτη στο πέλαγο (Έξι, 226). Αλλά κι αυτή Οάλασσα-Σαλώμη 

ψάχνει να λυτρωθεί, '/απελευθερωθεί μέσω ενός γυναικείου σώματος, εκείνου 
της Λάλας. Και το κατορθώνει (Έξι, σελ. 153—163) Η θάλασσα είναι το 
κεντρικό στοιχείο και της δ' ενότητας.

α'Η θάλασσα· πώς έγινε έτσι ή θάλασσα;»

Μετά από χρόνια που έμεινε ο ποιητής στα ξένα, μακριά από τη θάλασσα, 
στα βουνά ξαναγυρίζει με τα μάτια τυφλωμένα, κλειστά από το φως των πυγο
λαμπίδων. Φως αμυδρό που στο σκοτάδι είναι καλόδεχτο, αλλά δεν είναι, δεν 
συγκρίνεται καν με το μεγάλο φως που μας υποσχέθηκε η χειμωνιάτικη αχτίνα. 
Και τώρα, αφού σκότισε το μυαλό—του με τα μικρά προβλήματα του βουνού, 
ξαναέρχεται κοντά στη θάλασσα, στ’ ακρογιάλι, και περιμένει «ν' αράξει ένας 
άνθρωπος, ένα υπόλειμμα, μιά σχεδία» κάποια ένδειξη κάποιας έστω και χα
μένης. «Μά μπορεί νά κακοφορμίσει ή θάλασσα;»

Παρ’ όλο που την έσκισε μια φορά ένα δελφίνι κι ακόμα μια φορά το 
φτερό ενός γλάρου, κλείνει αμέσως τις πληγές-της σαν να μην είχε συμβεί τίποτε. 
Θάλασσα-γυναίκα που τίποτε δεν μπορεί να ταράξει τη γαλήνη της. Κι ενώ 
μέχρι τώρα ο ποιητής μιλά γενικά για τη θάλασσα-γυναίκα-πέρασμα προς 
την απελευθέρωση (θα μπορούσαμε να δούμε σ’ αυτή τη μορφή, εκείνην της 
Παναγίας, της οποίας το σώμα χώρεσε το πνεύμα για την ανάσταση της αν
θρώπινης ψυχής) αυτή τη θάλασσα αρχίζει να την εντοπίζει. Γίνεται στον 
11-15 στίχο η θάλασσα, το κύμα όπου έπεφτε ο ποιητής παιδί και κολυμπούσε. 
Μια γλυκιά αγκαλιά, σαν μητρική. Είναι η θάλασσα που βρέχει τα περιγιάλια 
της Σμύρνης (Μεσόγειος-Αιγαίο). Κοντά σ’ αυτή τη θάλασσα παλληκάρι 
έψαχνε σχήματα στα βότσαλα, γυρεύοντας ρυθμούς, ψάχνοντας μια ταυτότητα 
σε ό,τι τον τριγύριζε και που του ήταν οικείο, γυρεύοντας τη σχέση που είχε 
με όλα αυτά τα σχήματα, τους ανθρώπους και τον τόπο

«Τί μοΰ 'ρθε τότε νά ζητήσω τή σχέση πού είχαν μεταξύ τους αυτοί οί 
άντρες, αύτές οί γυναίκες, αυτός ό τόπος. 'Από τότες άρχισαν τά βάσανά μου» 
(Έξι, σελ. 56). Του μίλησε τότε ο Θαλασσινός Γέρος

«'Εγώ είμαι ό τόπος σου· 
ίσως νά μήν είμαι κάνεις 
άλλά μπορώ νά γίνω αυτό πού θέλεις».

Θαλασσινή θεότητα, ο Πρωτέας {Ποιήματα, σελ. 348, σημειώσεις) που 
αλλάζει συνεχώς μορφή για ν’ αποφύγει να δώσει τις αλάθητες προφητείες 
του. Αλλάζει, μεταμορφώνεται, αλλά μέσα στο παιχνίδι όπου η μια μορφή- 
του διαδέχεται την άλλη, δεν αλλοιώνει το είναι^του. Και δεν είναι τυχαίο 
που συνδέεται μ’ αυτή τη θάλασσα που περιβάλλει τον τόπο του ποιητή αυτός 
ο Θαλασσινός Γέρος με τα χίλια πρόσωπα. Χίλια πρόσωπα έχει και ο καθένας 
μας, ο άνθρωπος συνέχεια αλλάζει, και μέσα σ’ αυτή την αλλαγή ολοκληρώ
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νεται. Τον Πρωτέα τον βρίσκουμε και στις Έξι νύχτες ακριβώς στο σημείο 
που τα κορμιά έγιναν ένα με την ψυχή, στο σημείο που η συνεχής μεταμόρφωση 
γίνεται συνείδηση και ο άνθρωπος απελευθερώνεται από τα δοχεία που τον 
φυλακίζουν.

Το κορμί της (Σαλώμης-Μπίλιω) που γλυστρά μέσα στο νερό κι έπειτα 
ορθώνεται οτον ήλιο: καινούργια γνωριμία . . .

«’ Ηρθε το μεσημέρι, κι ό θαλασσινός Γέρος βγήκε άπό τή θάλασσα. Τά 
χέρια μας τόν κρατούσαν δυνατά. Μεταμορφώνουνταν: λιοντάρι, δράκος, 
πάρδαλη, γουρούνι θεόρατο, νερό τρεχούμενο, δέντρο άψηλό και φουντωμένο. 
Σά δέ μπορούσε πιά, μίλησε . . . ό Πρωτέας κτλ.»

((Τά χέρια μας τόν κρατούσαν δυνατά: κρατούσαν δυνατά αύτή τήν αλ
λαγή, καταμεσήμερα. Πρέπει νά τή δεις και νά τήν κρατήσεις μέ τά δυο σου 
χέρια-yià νά σού μιλήσει». (Έξι, σελ. 222-223).

Στην γ' και δ' ενότητα του ποιήματος « ((Έπί Σκηνής» δημιουργούνται 
οι προϋποθέσεις για την κάθαρση. Πρώτα ο ποιητής συνειδητοποιεί το γεγονός 
ότι χρειάζεται μια εξάγνιση κι αυτή την εξάλειψη των «αμαρτιών» τη δίνει 
το υγρό, η θάλασσα με τη γυναικεία μορφή της. Ύστερο, εκείνο που απομένει 
είναι η εξοικείωση και αποδοχή της ριζικής αλλαγής που γίνεται διά μέσου 
της θάλασσας για να φτάσει ο άνθρωπος στην ολοκλήρωση-του.

Ξαφνικά όμως ο ποιητής νοιώθει πως η εξιλέωση δεν είναι καθολική αλλά 
προσωπική. Στην ζ ενότητα το έγκλημα, ο εμπρησμός, ο φόνος υπάρχουν 
(ο Pontani στην εισαγωγή-του βλέπει αναμνήσεις του Σεφέρη από τη Μικρα
σιατική καταστροφή, γιατί όχι;) αλλά ο φονιάς, ο εγκληματίας έχουν φύγει 
ή νίβουν τα χέρια-τους όχι πια για να ξεπλύνουν την αμαρτία αλλά για να τα 
δροσίσουν: η συνείδησή-τους είναι καθαρή.

α'Ένοχος δέν υπάρχει, καπνός» Κι οι μάρτυρες; δεν υπάρχουν πια. Να 
μαρτυρήσουν τί;

((Κατάργησαν τά μάτια τους’ τυφλοί» «Αυτοί», τρίτο πρόσωπο του 
πληθυντικού χρησιμοποιεί ο ποιητής, οι άλλοι αρνούνται τις ευθύνες-τους. 
Αδιάφοροι για τους ίδιους, για τους άλλους, αφήνουν το ρέμα να τους παρα
σύρει στο βυθό κι εκεί μένουν, χωρίς να κάνουν καμμιά προσπάθεια να ξανα- 
βγούν στην επιφάνεια (I, ζ'). Αφού προσδιόρισε ο ποιητής τον τόπο και τον 
εαυτό-του μέσα σ’αυτό το θέατρο, ξαναβρίσκει τους ανθρώπους, ίσως τους 
Έλληνες, βυθισμένους ακόμα στο βούρκο, μέσα στο χάος που οι ίδιοι αρνούνται 
ν*  αποβάλουν, να διορθώσουν. Τα μάτια-τους τά ’χουν κλειδιά, αποφεύγουν 
ν’ αντικρίσουν την πραγματικότητα, τα χείλη τους σφαλιστά δεν θέλουν να μι
λήσουν. Κάθε επικοινωνία έχει κοπεί. Κι ο ποιητής μας απομένει ξένος, 
μόνος μέσα στον ίδιό του τον τόπο. Ούτε με νοήματα δεν μπορεί να συνεννοηθεί 
μια και οι άλλοι έχουν τα μάτια κλειστά. Εκεί που πίστεψε στη θάλασσα-

γυναίκα, που τον ξαναγεννά, πως θα μπορούσε ν’ αποκαταστήσει την επικοι
νωνία με τους άλλους, ξεγελιέται γιατί η αναγέννηση γίνεται για τον καθένα 
χωριστά. Και μέσα σ’ αυτή τη βουβή παράσταση ο θεατής—ποιητής ψάχνει 
τη φωνή και ρωτά τη θάλασσα στην οποία βάσισε τις ελπίδες του.

Στ' ενότητα: ((Πότε θά ξαναμιλήσεις',» Τά λόγια, είναι παιδιά πολλών 
ανθρώπων. Τα λόγια που τόσες γενιές έχουν θρέψει με αίμα. Τα λόγια είναι 
η μόνη σωτηρία, ο μόνος δρόμος προς το φως (όπως είδαμε πιο πάνω χωρίς 
να επεκταθούμε μια ταύτιση της Παναγίας με τη θάλασσα θα μπορούσαμε να 
δούμε ένα λογοπαίγνιο, λόγια-Λόγος. Η δημιουργία του κόσμου είναι έργο 
του Λόγου. Ενσάρκωση του Λόγου είναι ο Χριστός που ήρθε στη γή για να 
σώσει το ανθρώπινο γένος).

Ας κοιτάξουμε αυτή την πίστη στη δημιουργική δύναμη του λόγου που 
ο ποιητής παρομοιάζει με τα πεύκα. Δεν είναι πια το κυπαρίσσι—θάλασσα 
συνδεδεμένα με το θάνατο (II, γ'). Είναι το πεύκο που κρατά ((τή μορφή τού 
άέρα, ενώ ό αέρας έφυγε, δέν είναι εκεί». Είναι το ((πεύκο πού σκύβει κοντά 
σέ μιά θάλασσα. Το μεσημέρι χαρίζει στό κουρασμένο κορμί έναν ίσκιο μετρη
μένο σάν τή ζωή μας, και τό βράδυ ό αγέρας περνώντας μέσα άπό τά βελό
νια του, πιάνει ένα περίεργο τραγούδι, σάν ψυχές πού κατάργησαν τό θάνατο, 
τή στιγμή πού ξαναρχίζουν νά γίνουνται δέρμα καί χείλια. Κάποτε ξενύχτησα 
κάτω άπό αυτό τό δέντρο. Τήν αυγή είμουνα καινούργιος σά νά μέ είχαν κόψει 
τήν ώρα εκείνη άπό το λατομείο» (Ο κ. Στράτης δ Θαλασσινός περιγράφει 
έναν άνθρωπο, Άντρας, Ποιήματα σελ. 122-123). Ανάμεσα στις πευκοβε
λόνες με τον αέρα οι ψυχές βγαίνοντας από τη θάλασσα αρχίζουν το τραγούδι 
και το πεύκο κρατά τη μορφή—τους. Έτσι και τα λόγια μένουν φυλάγοντας 
τον ανθρώπινο κόσμο που τα έπλασε, κρατούν μορφές, κρατούν τη ζωή (((Κατ' 
εικόνα και καθ' ομοίωση . . .»). Αλλά ποιος μπορεί να τα προφέρει αυτά τα 
λόγια σωτηρίας; Ίσως τ’ άστρα, εκείνα που «πάτησαν τη γύμνια της θάλασσας 
μιά νύχτα». Ακόμα βασιλεύει το σκοτάδι και το δανεικό φως των άστρων 
που έρχονται να προστεθούν σ’ αυτή τη σκηνική κοσμογονία δίπλα στη θάλασσα, 
στα δέντρα, τον αέρα. Σώματα εξωγήινα, κι έτσι συμπληρούται ο κόσμος. 

’ Γη και ουρανός μέσα στο ίδιο παιχνίδι, εκείνο του ανθρώπου με το Θεό, και 
σημαδεύουν το δρόμο προς το φως που θάρθει. Όλα ετοιμάζονται για την 
Ανάσταση, όλα ετοιμάζουν την Ανάσταση. Ο θεατής αποτείνεται ξανά στη 
θάλασσα:

(('Αλλά πού θά είσαι τή στιγμή πού θά'ρθει 
εδώ σ' αυτό τό θέατρο τό φώς’,»

Την απάντηση θα τη μάθουμε στην επόμενη ενότητα. Ο ρόλος της θάλασ
σας είναι ένας να ξαναγεννήσει ανθρώπους απελευθερωμένους από τα δεσμά- 
τους είτε αυτά είναι σωματικά
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—Kal τό δικό σας τό σώμα τί το κάνετε;
—Γιά τήν ώρα προσπαθώ νά τό συλλογίζομαι δσο μπορώ πιο λίγου (Έξι, 

σελ. 44)
είτε αυτά είναι ψυχικά

«Τί ήμουν σάν έσερνα τά πόδια μου μέσα στις σκοτεινές μεγάλες πολι
τείες’, Τί ήμουν σάν πηγαινοερχόμουνα στενάχωρα ανάμεσα 'Ομόνοια και 
Σύνταγμα; "Ενας ίσκιος· ίσως ένα όνειρο τών όλμων» (Έξι, σελ. 100). 
είτε αυτά είναι πνευματικά

«'Ελλάδα, σέ κράτησα πάνω μου κατάσαρκα· μέ δαιμόνισες» (Έξι, σελ. 
103).

«"Οπου και νά ταξιδέψω ή 'Ελλάδα μέ πληγώνει» («Με τον τρόπο του 
Γ. Σ.» Ποιήματα, σελ. 99).

Επανερχόμαστε στην ερώτηση «Πού Οά είσαι’,» Μετά από πολύν καιρό, 
αφού ήρθε το φως στην αίθουσα βρίσκουμε την απάντηση «Εϊσουν».

Ζ' ενότητα: Η θάλασσα ήταν πάντα «’Εκεϊ, στήν άλλην όχθη 
κάτω απ' τό μαϋρο βλέμμα τής σπηλιάς 
ήλιοι στά μάτια πουλιά στους ώμους»

Ο ποιητής έχει διασχίσει το ρέμα και αράζει στην αντίπερα όχθη. Έχει 
εγκαταλείψει τη στεριά των θνητών, έχει περάσει μέσα στο υγρό στοιχείο 
που του έδειξε όλες τις όψεις του εαυτού-του και της ζωής και ξανασυναντά 
τη θάλασσα προσωποποιημένη «ήλιος στά μάτια» στη θέση των τραγικών 
κοχυλιών που είχε δεί πριν και λίγο (II, γΖ) «πουλιά στους ώμους», σαν τα 
πουλιά που κουρνιάζουν στη φυλλωσιά των δέντρων, ίσως οι ψυχές. Κάτω 
από το μαύρο βλέμμα της σπηλιάς. Σπηλιά του Άη Γιάννη στα Βουρλά της 
Σμύρνης {Ποιήματα, σελ. 348, σημειώσεις). Θαλασσινή σπηλιά που μας 
θυμίζει ένα άλλο ποίημα του Σεφέρη.

«Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές 
υπάρχει μιά δίψα υπάρχει μιά άγάπη 
υπάρχει μιά έκσταση, 
όλα σκληρά σάν τά κοχύλια 
μπορείς νά τά κρατήσεις στήν παλάμη σου. 
Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές 
μέρες ολόκληρες σέ κοίταζα στά μάτια 
και δέ σέ γνώριζα μήτε μέ γνώριζες». {Ποιήματα σελ. 192)

Ο ποιητής μιλά εδώ στον ίδιό του τον εαυτό που προσπαθεί να γνωρίσει, που 
διψά να γνωρίσει μέσα στη μοναξιά που του εξασφαλίζει η σπηλιά. Σπηλιά, 
θάλασσα που διαβαίνει ο ποιητής σ’ αυτό το ταξίδι μυήσεώς—του και βγαίνει 

έτοιμος για τη μεγάλη αποκάλυψη. Περνώντας μέσα στη θάλασσα το σώμα 
και η ψυχή γίνονται ένα, η θάλασσα δένει τη ζωή με το θάνατο όπως ενώνει 
δυό όχθες. Κι ανώ ο άνθρωπος αναδύεται καινούργιος στην «άλλη όχθη» η 
θάλασσα πονεί,

«τον άλλο μόχθο τήν άγάπη 
τήν άλλη αυγή τήν παρουσία 
τήν άλλη γέννα τήν ανάσταση- 
κι όμως εκεί ξαναγινόσουν»

η Οάλασσα-γυναίκα ξαναγεννιέται κι αυτή από τον ίδιό της τον εαυτό, αυτοε- 
ξιλεώνεται στην έξοδο της σπηλιάς. Εκεί που ο χρόνος έχει διασταλεί μέχρι 
που να μην υπάρχει πια, ελευθερώνεται και η θάλασσα

«στιγμή στιγμή σάν τό ρετσίνι 
τό σταλαχτίτη τό σταλαγμίτη».

κηνής» ανε-

Μετά απ’ αυτή την κάθοδο στον Άδη με τα δυο πρώτα ποιήματα της 
τριλογίας, και κυρίως με την πάλη απελευθέρωσης στο «'Επί Σκηνής» ανε
βαίνουμε ξανά στην επιφάνεια με τον τίτλο και μόνο του τρίτου μέρους «Θερινό 
Ήλιοστάσι». Κάθοδος στον Άδη είναι και «ή μετάβαση στό σινεμά» στις 
"Εξι νύχτες στήν 'Ακρόπολη, έχουμε ακόμα μια φορά το μοτίβο του θεάματος. 
Ανάβουν τα ηλεκτρικά φώτα κι αρχίζει το δράμα στο μυθιστόρημα (σελ. 26) 
όπου ο ποιητής και οι σύντροφοί—του αναζητούν μια κάποια λύση στο απατηλό 
φως της πανσέληνου, ανατέλλει ο ήλιος και το δράμα τελειώνει στα Τρία Κρυφά 
Ποιήματα.

«Ό μεγαλύτερος ήλιος άπό τή μιά μεριά 
κι άπό τήν άλλη τό νέο φεγγάρι 
απόμακρα στή μνήμη σάν εκείνα τά στήθη. 
Άνάμεσό τους χάσμα τής άπτερωμένης νύχτα, 
κατακλυσμός τής ζωής».

αντιστοιχεί στο
Μ’ αυτή την περιγραφή αρχίζει τό τρίτο ποίημα που 

φυσικό φαινόμενο του ηλιοστασίου και που μας θυμίζει αγιογραφίες της Σταύ
ρωσης όπου βλέπουμε από τα δεξιά του «κατακλυσμού τής ζωής» τον ήλιο 
κι από τ’ αριστερά—του το νέο φεγγάρι. Σταύρωση, θάνατος που δίνει ζωή. 
Χαμός που χρειάζεται για την ύπαρξη, τη ζωή (Έξι, σελ. 228). Την ίδια παρά
σταση βλέπουμε και στο ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα και “en vertu 
d’un certain symbolisme astronomique qui semble avoir été commun à tous 
les peuples anciens” (R. Guénon Symboles fondamentaux de la science sacrée, 
Paris, 1962, σελ. 150). Την ξαναβρίσκουμε να μεταδίδεται από τον ένα πολι
τισμό στον άλλο ως την χριστιανική παράδοση.
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Και ξαναγυρίζουμε στη πραγματικότητα. Μέσα στ’ αλώνια

«τ’ άλογα . . .
καλπάζουν και ιδρώνουν 
πάνω σέ σκόρπια κορμιά)).

Κορμιά που αντικαθιστούν στη θερινή αυτή δουλειά τα στάχυα. Τ’ άλογα του 
ήλιου ξεχωρίζουν μέσα στη ζωά το σιτάρι από το άχερο, το καλό από το κακό. 
Κ' όλα πηγαίνουν στ’ αλώνια, όλα περνούν από κεί

«καί τούτη η γυναίκα
που την είδες όμορφη, μιά στιγμή 
λυγίζει δεν αντέχει πια γονάτισε)).

Η γυναίκα που μας θυμίζει στις δουλειές του καλοκαιριού εκείνην που ακο
λουθεί τους θεριστάδες και μαζεύει τα δεμάτια, λιγοθυμά κάτω από τον καυτό 
ήλιο, λυγίζει, γονατίζει κάτω από τα πόδια των αλόγων.

Ολόκληρος ο ελληνικός πολιτισμός βρίσκεται μέσα σε λίγους στίχους. 
Περνούμε από το άρμα του Απόλλωνα-ήλιου που αντιπροσωπεύει τον ελλη
νισμό, στο χριστιανικό ήλιο, τον ίδιο το Χριστό, για να φτάσουμε στη σημερινή 
ελληνική πραγματικότητα που παρουσιάζει ο ποιητής με τις θερινές ασχολίες. 
Οι σημερινοί Έλληνες λυγίζουν κάτω από το βαρύ φορτίο των δικών-τους 
παραδόσεων, ελληνικής και χριστιανικής, που τόσο καλά έχουν ταιριάζει μέσα 
στους αιώνες. Βαρύ φορτίο, γιατί ο υπόλοιπος κόσμος έχει αλλάξει. Τελικά 
όμως, σε τι ωφελεί αφού μετά το αλώνισμα έρχεται το άλεσμα

«'Όλα τ αλέθουν οί μυλόπετρες))

Μυλόπετρες του χρόνου που «όλα» τα καταλούν, αλώνια, στάχυα άλογα, κορμιά, 
γυναίκες, και τα κάνουν άστρα. Ξανά μια αλλαγή που χρειάζεται για να συνε
χιστεί η ζωή και που μας φέρνει από τη γη στ’ άστρα. Πάνω στο παρελθόν 
κτίζεται το μέλλον και πρέπει να επισημάνουμε τη συνείδηση που αποκτά ο 
ποιητής, πως και η γη που πατά είναι κι αυτή ένας πλανήτης, ένα άστρο μέσα 
στο σύμπαν και πως ο άνθρωπος είναι τόσο μικρός όσο ένας κόκκος αλεύρι.

Όλα τούτα συμβαίνουν παραμονές της μακρύτερης μέρας. Μέσα στη 
ουνεχή ανανέωση περιμένουν τη μακρύτερη μέρα, όχι πια της χρονιάς των 
δώδεκα ανθρώπινων μηνών, αλλά την αιώνια μέρα την ατέλειωτη τη μέρα του 
Θεού. Μετά την έξαρση αυτού του προμηνύματος του τρίτου μέρους ο Σεφέρης 
ξαναπαίρνει και ξαναδημιουργεί πάνω σε εικόνες, λέξεις, που έχουμε ήδη μελε
τήσει, κοιτάζοντας όσα λέει, ξανά από μακριά, έξω από τα πράγματα, για τους 
άλλους, για μας, δίνοντας συμβουλές που η πείρα τού έχει δείξει. Ο ίδιος έχει 
απελευθερωθεί, έχει εξιλωθεί αφού έχει ήδη περάσει μέσα από το Καθαρτήριο.

«'Επί Σκηνής)). Βράδυ της παραμονής της μακρύτερης μέρας. Και πάλι το 
όνειρο, το όραμα.

«'Όλοι βλέπουν οράματα 
κάνεις ωστόσο δεν τ όμολογε7 
πηγαίνουν και θαρρούν πώς είναι μόνοι)).

Ξαναβρίσκουμε τον άνθρωπο. Όλοι μέσα στα όνειρά^τους βλέπουν ν’ αντικα- 
θρεφτίζεται το υποσυνείδητό—τους που δεν θέλουν να παραδεχτούν, γι’ αυτό 
«κάνεις δέν τ ομολογεί)). Μέσα στη μοναξιά των ονείρων-τους «φτάνουν στο 
σημείο νά παίρνει η παραμικρή τους πράξη τή σημασία μιας θανάσιμης μάχης)). 
(Έξι, σελ. 227), νομίζοντας πως μόνο αυτοί είναι έτσι. Και φεύγουν, πηγαί
νουν, πεθαίνουν, χωρίς να μιλήσουν με τους άλλους, χωρίς να ζήσουν, ελεύθερα, 
μέσα σ’ ένα κόσμο που τους δένει σφιχτά και όπου οι ίδιοι συμβάλλουν φυλα
κίζοντας τους άλλους μέσα σ’ αυτή τη σιωπή. Αποσιώπηση του «ανθρώπου» 
που τελικά ζει σύμφωνα με τους απάνθρωπους νόμους που ο ίδιος έχει νομο
θετήσει. Σκέψεις που μας φέρνουν στο νου έναν άλλο ποιητή μας, τον Καβάφη, 
και το ποίημά-του «Τά τείχη». Άνθρωποι κρυμμένοι πίσω από τείχη, πίσω 
από προσωπίδες, κρυμμένες, από τον ίδιο τους τον εαυτό.

«Ό κύριος αύτός 
κάθε πρωί κάνει τό λουτρό του 
μέσα στα νερά τής νεκρής θάλασσας 
έπειτα φορεϊ ένα πικρό χαμόγελο 
γιά τή δουλειά και γιά τούς πελάτες))

(«Ψυχολογία», Ποιήματα, σελ. 107). 
ακόμα μια φορά η θάλασσα, εδώ είναι νεκρή, δεν ωφελεί, δεν γιατρεύει τίποτε 
και η σπουδαιότητα της προσούπιδας που επιβάλλουν οι κοινωνικές σχέσεις. 
Κι ολ’ αυτά παρ’ όλο που

«Τό μεγάλο τριαντάφυλλο 
εΐτανε πάντα εδώ 
στο πλευρό σου βαθιά μέσα στον ύπνο 
δικό σου και άγνωστο)).

Το μεγάλο τριαντάφυλλο, η αιώνια ζωή, είναι η εικόνα με την οποία κλείνει ο 
Σεφέρης αυτή την τριλογία και όλο του το ποιητικό έργο θα τη συζητήσουμε 
ύστερα (III, ιδ'). Στη β' ενότητο το τριαντάφυλλο, η αληθινή ζωή, είναι πάντα 
δίπλα μας βαθιά μέσα στον ύπνο που τη φανερώνει, που αποκαλύπτει το υπο
συνείδητο, όπως το θέατρο που είναι συνάμα αλήθεια και προσποίηση. Και 

«μονάχα τώρα πού τά χείλια σου 
τ άγγιξαν
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στ απώτατα φύλλα
ενιωσες το πυκνό βάρος τοϋ χορευτή 
νά πέφτει στο ποτάμι τοϋ καιροϋ- 
το φοβερό παφλασμό».

Φτάνει ν’ αγγίξεις με τις αισθήσεις «τ’ απώτατά»-του πέταλλα για να νοιώ- 
σεις το βάρος του ψεύτικου εαυτού-σου (το σώμα) να πέφτει με θόρυβο μέσα 
στο ρέμα της ζωής. Πέφτει, χάνεται σ’ αυτή την αποκάλυψη ο χορευτής- 
ηΟοποιός και μένει για μια στιγμή ο άνθρωπος γυμνός απέναντι στον εαυτό-του 
(την ψυχή) που τον κοιτά.

α Ανάμεσα σέ δυο πικρές στιγμές δέν έχεις καιρό μήτε 
ν άνασάνεις
ανάμεσα στό πρόσωπό σου και στό πρόσωπό σου 
μιά τρυφερή μορφή παιδιού γράφεται και σβήνει»

(Ποιήματα, σελ. 149).

Και τελειώνει η β' ενότητα με τη συμβουλή του ποιητή 
«Μή σπαταλάς τήν πνοή που σοϋ χάρισε 
τούτη ή ανάσα».

Μη σπαταλάς τη ζωή που σου χάρισε η στιγμιαία τούτη θέα της αληθινής 
μορφής-σου, μην την αφήσεις να σβύσει.

Στην γ' ενότητα ο ποιητής έρχεται να μας δείξει τους κινδύνους αυτού 
του ύπνου που καταντά αγωνία, προσωπική αγωνία. Αφότου η στιγμιαία 
αποκάλυψη που είδαμε πιο πάνω φανερώνει μια όψη του ανθρώπου πίσω από 
τη μάσκα, εκείνος που την έζησε ψάχνει, χωρίς ελπίδα, μέσα στα όνειρά-του 
να εξηγήσει το κάθε τι. Κλείνεται στον εαυτό-του και αναζητά μέσα του όλο 
και πιο βαθιά, αποκομμένος από τον κόσμο που κατά κάποιο τρόπο περιφρονεί. 
Την ίδια κατάσταση έχουμε και στην έκτη νύχτα του μυθιστορήματος του 
Σεφέρη όταν ο Στράτης διηγείται το δράμα του στη Μπίλιω στις σελίδες 227- 
228. Παραθέτουμε μόνο μια πρόταση.

«Ξέρεις ποιος ήταν ό Νάρκισσος; 'Ένας άνθρωπος πού έβλεπε τόν εαυτό 
του νά πνίγεται χωρίς νά μπορεί νά κινηθεί γιά νά τόν σώσει», (σελ. 227).

Αυτός ο ύπνος, αυτό το όνειρο μοιάζει με το ψάρι που είδε το φως και για μια 
στιγμή βιάστηκε να κρυφτεί μέσα στο βούρκο ή με τον χαμαιλέοντα που αλ
λάζει χρώμα κι αυτός για να κρυφτεί. Ίδιο σώμα, ίδια ανάσα με διαφορετική 
μορφή. Και στην πολιτεία που το χάος επικρατεί ακόμα, το άσκημο, το σάπιο 
το κρύβουν πίσω από θέλγητρα φευγαλέα. Ξαναβρίσκουμε το σύμβολο της 
μεταμφίεσης, την Πασιφάη που «φορεϊ τό πετσί τής γελάδας, γιά νά τήν 
ανεβεί τό ταυρόπουλο». Δανεισμένο μοτίβο από τον Dante

"Nella vana entia Pasife, 
perché Ί torello a sua luzzurda corra”

(Purgatorio, XXVI, 41-42)
To συναντούμε και στις Έξι νύχτες (σελ. 161) σε μια τραγική σκηνή 

όπου ξανά μέσ’ από ένα όνειρο, τ’ όνειρο της Λάλας συνειδητοποιούν τα πρό
σωπα τη σχέση που είχαν μεταξύ τους. Η Σαλώμη προσπαθεί να ςεφυγει απο 
την αγάπη της προς το Στρατη και σπρώχνει τη Ααλα να τον αγαπήσει. II 
Λάλα παίζει το παιχνίδι, προσπαθώντας να νοιώσει τα αισθήματα της Σαλώ
μης κλείνοντας τη Σαλώμη μέσα-της, γίνεται το πετσί αυτών των αισθημά
των. Και η Σαλώμη όταν ανακαλύπτει πού έχει καταλήξει προσπαθεί να ξε- 
φύγει με τη βοήθεια μιας φλόγας, μιας φωτιάς.

Δεν είναι τυχαίο που από την ένωση Πασιφάτη-Ταύρου γεννιέται το σύμ
βολο των φυλακισμένων ο Μινώταυρος. Οσο για τον ποιητη, τον άνθρωπο 
που κάνει τα όνειρά—του έργο τέχνης, τον μονο που όημιουργει μέσα απο το 
υποσυνείδητό—του ή καλύτερα χάρη στο υποσυνείδητο—του

«χαμίνια τοϋ πετοϋν μαγαρισιές 
καθώς βλέπει τ αγάλματα να στάζουν αίμα».

Τον ποιητή που αντλεί μέσα στο παρελθόν την έμπνευση του, παρελθόν που 
ζει και πονεί την κατάντια των απογόνων-του τον έχουν για τρελό, γιατί τολ
μά να αποκαλύψει αυτή την κατάντια με τον τρόπο-του. («Μέ τόν τρόπο του 
Γ. Σ.») Τελειώνει η γ' ενότητα με ακόμα μια συμβουλή

«Πρέπει νά βγεις άπό τοϋτο τόν ύπνο· 
τοϋτο τό μαστιγωμένο δέρμα».

Δ' ενότητα'. Ο άνεμος σκορπίζει ό,τι δεν είναι σίγουρο, ό,τι δεν είναι 
σταθερό, ό,τι δεν είναι στερεό. Καπνοί λύνουν τα μέλη των ανθρώπων που 
κινούνται με αστάθεια χωρίς συνοχή. Δεν χρειάζεται η φωτιά για να τα λύει, 
ο καπνός-της ο πιο αραιωμένος αρκεί. Και «οί ψυχές, βιάζουνται ν' αποχω
ριστούν τό σώμα» με το οποίο δεν έχουν καμία σχέση, σώμα που ποτέ δεν τις 
γνώρισε και που ποτέ δεν γνώρισαν. «Διψούν» για ζωή και δεν την βρίσκουν. 
Και τις παίρνει κι αυτές ο άνεμος, σαν τα «σαρίδια» τις τρ^βολογά εδώ κι εκεί 

«Κολνοϋν έδώ κολνοϋν εκεί στήν τύχη 
πουλιά στις ξόβεργες· 
παράγουν άνωφέλευτα
δσο πού δέν σηκώνουν άλλο τά φτερά τους».

Ψυχές που αφότου ξέφυγαν από το άθλιο πετσί που τις κρατούσε φυλακισμέ
νες δεν έχουν κανένα σκοπό, ανίδεες, ξεχασμένες. Όλος ο τόπος γεμίζει συνέ
χεια και συστέλλεται.
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«Χωματένιο σταμνί».

Αυτός ο τελευταίος στίχος της δ' ενότητας, δυο λέξεις, μια εικόνα. «Κάτω 
άπο τά όνο μεγάλα κυπαρίσσια, ακουμπισμένο στο πλευρό τοϋ ταύρου, ενα 
χωματένιο υγρό σταμνί. Ή Σαλώμη τό σήκωσε, τό έγειρε, κι έρριξε λίγο 
νερό στο χώμα — μιά έξοδος» (Έξι, σελ. 40).

Πίστη των απλοϊκών ανθρώπων που έμαθαν να ζουν με τις παραδόσεις- 
τους και τους νεκρούς-τους. Το νερό που ξεδιψά τις ψυχές των πεθαμένων 
τους το δίνουν οι ζωντανοί, μέσω του υγρου στοιχείου ακόμα μια φορά επι
κοινωνούν οι δυό αυτοί κόσμοι. Όμως το χωματένιο σταμνί στο ποίημα της 
τριλογίας έχει στεγνώσει και συστέλλεται κι αυτό, όπως όταν ψήνεται μέσα 
στο φούρνο. Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει τους νεκρούς και το δικό—τους θάνατο 
που τους περιμένει στην άκρη του δρόμου.

«πιστεύαμε στη παντοδυναμία τοϋ κορμιού,

Και τά κορμιά σάν τσακισμένα κλαδιά 
και σάν ξεριζωμένες ρίζες.

Ή δίψα μας
ένιππος φύλακας μαρμαρωμένος
στη σκοτεινή Πόρτα τοϋ 'Ήλιου 
δέν ξέρει νά ζητήσει τίποτε: φυλάγεται»

(«Μέρες του ’Ιουνίου *41)>,  Ποιήματα, σελ. 191).

Ε' ενότητα: Αυτό το τέλος να προσφέρει ο κόσμος «ό τυλιγμένος στά 
ναρκωτικά σεντόνια» του ύπνου. Και μέσα

Στή ζεστή νύχτα
ή μαραμένη ιέρεια τής Εκάτης 
μέ γυμνωμένα στήθη ψηλά στο δώμα 
παρακαλα μιά τεχνητή πανσέληνο».

Ξανά αυτή η σκοτεινή θεότητα (II, γ'), χωρίς νιότη, χωρίς πια δύναμη. Ως 
και η πανσέληνος έχει χαθεί και τρέχει πίσω από μιά ψεύτικη (είμαστε στο 
θερινό ηλιοστάσι και στο νέο φεγγάρι). Μάταιες οι νυχτερινές αναζητήσεις, 
απατηλές όπως και το φως της πανσέληνου. Στο φως της πανσέληνου στα 
πόδια του κοινού «μύθου» την Ακρόπολη ψάχνουν ν’ αποκαταστήσουν την 
επικοινωνία μεταξύ των Ελλήνων οι ήρωες του μυθιστορήματος «Έξι νύχτες», 
χωρίς επιτυχία. Το σεληνόφως συνδυάζεται ακόμα μια φορά με την ανώφελη 
προσπάθεια επιβίωσης. Απατηλά και τα μυρωδικά στη «μπακιρένια χύτρα» 
αρώματα χωρίς ουσία.

«Τό πάθος τής (ιέρειας) και τά φτιασίδια

είναι όμοια μέ τής τραγωδού 
ό γύρος τους μάδησε κιόλας».

Στ ενότητα: Η αμφίεση του θεατρίνου διαρκεί μόνο όσο είναι στη σκη
νή μετά μαδά και πέφτει,

«Κάτω στις δάφνες
Κάτω στις άσπρες πικροδάφνες 
κάτω στον άγκαθερό βράχο 
κι ή θάλασσα στά πόδια μας γυάλινη».

Τέσσερις μεταβατικοί στίχοι που μας φέρνουν από τις γενικές παρατηρήσεις 
στην προσωπική εμπειρία του ποιητή. Μια θάλασσα καθρέφτης στα πόδια 
του και των εαυτών-του.

«Θυμήσου» ο ποιητής μιλά στον ποιητή,
«τον χιτώνα πού έβλεπες
ν’ άνοίγει και νά ξεγλιστρά πάνω στή γύμνια 
κι έπεσε γύρω στούς άστραγάλους 
νεκρός —».

Θυμάται το όραμα που είδε, τη δική του αποκάλυψη, τη δική-του θα λέγαμε 
θεία έμπνευση, όταν είδε το δικό του πετσί, δικό του και ξένο, να πέφτει και να 
του φανερώνει τον πραγματικό-του εαυτό. Τελειώνει η στ' ενότητα με μιαν 
ευχή:

«αν έπεφτε έτσι αυτός ό ύπνος 
άνάμεσα στις δάφνες τών νεκρών»

Να εξαφανιζόταν αυτή η δειλή άγνοια μέσα στη δόξα των πεθαμένων.

Ζ' ενότητα: Φτάνουμε έτσι στην πρώτη από τις δυο κεντρικές ενότητες 
του τρίτου μέρους. Το τοπίο ηρεμεί και γυρίζουμε σιγά σιγά γύρω από τον 
ποιητή, ερχόμαστε πιο κοντά-του, απομακρυνόμαστε από εκείνον ή εκείνους 
που χάνονται μέσα στα όνειρά-τους χωρίς να λυτρωθούν. Ο προβληματισμός 
γίνεται ξανά προσωπικός, οι άλλοι ξέρουν τώρα προς τα πού να τραβήξουν 
και πώς ν’ αντιδράσουν με τις ενδείξεις του ποιητή, αν το θελήσουν.

«Ή λεύκα» λυγερή και εύθραυστη «στο μικρό περιβόλι» ζει και γερνά 
με τον ποιητή, πιστός σύντροφος. Πέφτει το βράδυ κι ο ουρανός γεμίζει σαν 
την κλεψύδρα, σταγόνα σταγόνα, άστρα. Στο φως του φεγγαριού η λεύκα 
ρίχνει τη τρεμάμενη σκιά-της στον άσπρο τοίχο. Στην άκρη του κήπου λίγα 
πεύκα κι

«έπειτα μάρμαρα και φωταψίες 
κι άνθρωποι καθώς είναι πλασμένοι οί άνθρωποι»
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Έπειτα η πόλη, με τους ανθρώπους όπως τους έχει ήδη περιγράφει, ξένους 
μεταξύ-τους, χωρίς κοινή φωνή κάτω από τα ηλεκτρικά φώτα. Παρ’ όλη τη 
μοναξιά του κήπου, μέσα στην ξένη πόλη

«ό κότσυφας όμως τιτιβίζει
σαν έρχεται νά πιει
κι άκοϋς καμιά φορά φωνή της δεκοχτούρας.
Στο μικρό περιβόλι δέκα δρασκελιές 
μπορείς νά ιδείς τό φως τοϋ ήλιου 
νά πέφτει σε δυο κόκκινα γαρούφαλλα 
σέ μιάν έληά και λίγο άγιόκλημα».

Μικρό το περιβόλι, λιγοστά τα δέντρα-του, τα λουλούδια-του ταπεινά μέσα 
στον κόσμο, κοντά στον άνθρωπο κι όμως αρκούν για να δεις τον ήλιο μέσα 
στα φύλλα-τους, μέσα στα πέταλλά-τους, ο ήλιος είναι που τους δίνει ζωή 
και τη δέχονται με ευλάβεια.

«Δέξου ποιος είσαι», και θα μπορούσαμε ν’ απαντήσουμε μ’ ένα στίχο 
που είδαμε πιο πάνω «Κατά βάθος είμαι ζήτημα φωτός». Το ίδιο φως του 
ήλιου που πέφτει πάνω στα φυτά, πάνω στη γη, παντού, δίνει ζωή και στον 
άνθρωπο. Ο ποιητής απευθύνεται ακόμα μια φορά στον ποιητή. Το ποίημα 
που εκφράζει αυτές τις σκέψεις, τους δίνει σχήμα, το ποίημα που σε βοήθησε 
να ανακαλύψεις το υποσυνείδητό—του, τον εαυτό—σου γυμνό, μην το καταπον
τίζεις αλλά «θρέψε» το ακόμα με ότι έχεις στέρεο, το χώμα-το βράχο. Το 
ποίημα είναι συνώνυμο με τον καθρέφτη-Οάλασσα, το όνειρο-σκηνή.

Κι αν θέλεις να μάθεις περισσότερα «σκάψε στον ίδιο τόπο νά τά βρεις». 
Μέσα στην ψυχή—σου μέσα στο παρελθόν της φυλής-σου, όπως έχει κάνει μέχρι 
τώρα ο ποιητής προσπαθώντας να μη φυλακιστείς στον εαυτό-σου.

II η' ενότητα συνεχίζει την ίδια σκέψη που άρχισε με το «Δέξου ποιος 
είσαι» που μοιάζει να ξεκόβει από τους προηγούμενους στίχους και μ’ αυτή 
τη φράση αποφθεγματική και σχεδόν επιτακτική στρέφεται ο ποιητής από 
το μικρό περιβόλι στον εαυτό του που είναι κι αυτός εμποτισμένος από την 
ηρεμία που μόλις περιέγραψε. Κοιτάζει και τον εαυτό-του από μακριά. Τώρα 
που τον γνωρίζει, η απόσταση δίνει μια εικόνα ακόμα πιο καθαρή.

Ο ποιητής κάθεται στο τραπέζι της δουλειάς, μπορστά στην άσπρη σελί
δα που γεμίζει ή που περιμένει να γεμίσει. Κι αυτό

«τ’ άσπρο χαρτί σκληρός καθρέφτης 
επιστρέφει μόνο εκείνο πού είσουν».

Το χαρτί με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος είναι ο δικός-του καθρέφτης 
γιατί αντανακλά τη δική-του φωνή τη δική-του μορφή κι όχι εκείνην που του 
αρέσει. Πάνω στο άσπρο χαρτί γράφει με το υποσυνείδητο υποβολέα και 
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όχι το μυαλό που μπορεί να διαλέξει και να μιμηθεί (αντίθεση μεταξύ ενός 
καλιτέχνη δημιουργού κι ενός επιστήμονα). Υποσυνείδητο που είναι τελικά το 
αληθινό «είναι»-του. Ό,τι σκέφτεται, ό,τι γράφει είναι παρμένο, είναι κομ
μάτι από τη ζωή—του, από ό,τι έχει νοιώσει μέσα σ’ αυτή τη ζωή που σπατά- 
τάλησε για να καταλάβει ποιος είναι, και ποια σχέση έχει με τον κόσμο που 
τον περιβάλλει. Κι αυτή τη ζωή την ξανακερδίζει αν αφοσιωθεί σ’ αυτό το 
άσπρο χαρτί, που αδιαφορεί, αλλά που μπορεί να τον ξαναφέρει πίσω «εκεί 
πού ξεκίνησε» μόνο με την πρόθεση να γράψει κάτι πάνω σ’ αυτό το απαθές 
Ζαρτί.

Κι αρχίζει μια σύντομη αναδρομή μέσα στα χρόνια που πέρασαν. Ταξίδια, 
γνωριμία με το θάνατο, τη ζωή, τον πόνο, την πίκρα, όλα τ’ ανθρώπινα συναι
σθήματα

«ό,τι ένιωσες σωριάζεται ανυπόστατο 
αν δέν εμπιστευτείς τούτο τό κενό».

Η άδεια σελίδα είναι κάτι το στέρεο μπορστά στον ποιητή όπως η αντίπερα 
όχθη. Οι λέξεις, τα λόγια που θα γράψει είναι κι αυτά στέρεα, «φυλάγουν τή 
μορφή τοϋ ανθρώπου» (II, ς'), υπάρχουν, ενώ τα αισθήματα άμα δεν τα ονο
μάσεις έστω κι αν τα νοιώσεις, άμα δεν τα εξετάσεις «σωριάζονται», χάνονται 
«ανυπόστατα». Και «ίσως νά βρεις εκεί ό,τι νόμισες χαμένο». Εξετάζονται 
μετά από χρόνια ονομάζοντας, λέγοντας τη ζωή—του ο ποιητής ανακαλύπτει 
ξαναζώντας την, στιγμές κι αισθήματα που τον βοήθησαν να προχωρήσει 
χωρίς να το έχει συνειδητοποιήσει τότε. Στιγμές που νόμιζε μέχρι τώρα 
χαμένες, είναι κι αυτές πετραδάκια στο κτίσμα που είναι ο ίδιος όπως η κάθε 
σταγόνα μέσα στην κλεψύδρα. Αλλά, τελικά η σελίδα μένει άδεια απέναντι 
στον ποιητή που αναπολεί τη ζωή-του και που καταλήγει στο συμπέρασμα

«Ζωή σου είναι ό,τι έδωσες 
τούτο τό κενό είναι ό,τι έδωσες 
τό άσπρο χαρτί».

Δεν έχει να πεί πια τίποτε. Το άσπρο χαρτί μιλά μόνο-του. Ενώ εδώ και 
τριάντα χρόνια έγραφε

«Γράφεις·
Τό μελάνι λιγόστεψε
ή θάλασσα πληθαίνει». («Δεκαέξι Χαϊκάϊ», ΙΣΤ', Ποιήματα

σελ. 93). Το 1966 το μελάνι έλειψε, το πέρασμα προς τη γνώση, το ταξίδι 
τέλειωσε και βρίσκεται ο ποιητής στο τέλος του δρόμου-του μπορστά στο 
κενό, το άσπρο χαρτί.
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Θ' ενότητα’. Μιλά με πίκρα για τους άλλους, που γελούσαν με όσα έλεγε 
και δεν καταλάβαιναν. Αλλ’ αυτός συνέχισε το δρόμο που διάλεξε, το «σκοτεινό 
ποταμό» ενάντια στο ρέμα, «τόν άγνοημένο δρόμο, στά τυφλά» με πείσμα 
ψάχνοντας «λόγια» (II, ς') που νάχουν τη δύναμη της δημιουργίας «ριζω
μένα» στέρεα «σάν τό πολύροζο λιόδεντρο», λόγια στέρεα σαν τα αιωνόβια 
δέντρα.

«'Άφησε κι ας γελούν.
Και να ποθείς νά κατοικήσει κι ό άλλος κόσμος 
στη σημερινή πνιγερή μοναξιά

Σ*  αυτό το δρόμο που πήρε προσπάθησε να συμβιβάσει τον «άλλο κόσμο», 
τον κόσμο των ψυχών με τον κόσμο των κορμιών των ζωντανών, όπου ο ποιη
τής βρίσκεται κλεισμένος σε «πνιγερή μοναξιά» μόνος με τον εαυτό-του, τη 
ψυχή—του, «άφησέ τους». Μετά από μια παύση τελειώνει η θ' ενότητα με δυο 
γνωμικούς στίχους

«Ό θαλασσινός άνεμος κι η δροσιά της αυγής 
υπάρχουν χωρίς νά τό ζητήσει κανένας».

Το σώμα και η ψυχή συνυπάρχουν, βαδίζουν χέρι χέρι, όπως κι ο θάνατος με 
τη ζωή, η θάλασσα κι οι όχθες, η σκοτεινάγρα του βυθού κι ο αφρός ... κι ας 
μην θέλουν οι «άλλοι» να το καταλάβουν πως όλα είναι κάτι σε σχέση με κάτι 
άλλο, κι ας έχουν τα μάτια κλειστά μπορστά σ’ αυτή την ανθρώπινη, κοσμική 
αλήθεια που είναι και η μόνη σίγουρη.

Με τη ι' ενότητα αρχίζει να ξημερώνει η μακρύτερη μέρα. Μετά από το 
σκοτάδι έρχεται το φως. Μετά από το ξενύχτι μέσα στο οποίο ο ποιητής έχει 
ξαναζήσει στιγμές από το μακρύ δύσκολο δρόμο που είχε διαλέξει

«τήν ώρα πού τά όνείρατα άληθεύουν 
στο γλυκοχάραμα τής μέρας 
είδα τά χείλια πού άνοιγαν 
φύλλο τό φύλλο».

Η φύση ξυπνά σιγά σιγά, τα λουλούδια ανοίγουν τα πέταλά τους στο φως της 
αυγής χωρίς βία. Ο μακρύς ύπνος που ζήσαμε, το μακρύ όνειρο, η αναμονή, 
τελειώνουν όπως τελειώνει η νύχτα.

«*' Ελαμπε ένα λιγνό δρεπάνι στόν ουρανό». Το φεγγάρι ακόμα να χαθεί 
μέσα στο δυνατό φως του ήλιου. Το νέο φεγγάρι που μοιάζει με δρεπάνι και 
που ο ποιητής φοβήθηκε αμήν τά θερίσει», μην θερίσει τη ζωή που ξυπνά, 
αλλά δεν έχει πια ούτε την έστω και απατηλή δύναμη της πανσέληνου. Το 
φεγγάρι μίκρηνε για να κάνει θέση στον ήλιο. Και μας θυμίζει αυτός ο στίχος 
τα λόγια του Ιωάννη του Βαφτιστή

«εκείνον δει αύξάνειν, εμέ δέ έλαττοΰσθαι»
(’Ιωάννη, 3, 30).

ΙΑ' ενότητα’. «Ή θάλασσα πού ονομάζουν γαλήνη». Παραμένει για 
τους άλλους το πέρασμα του χαμού, γίνεται για τον ποιητή που έχει περάσει 
αυτή τη συμβολική θάλασσα μια εικόνα πραγματική προσιτή με τις ασιθήσεις, 
ήρεμη πια με τα «πλεούμενα κι άσπρα πανιά».

«Μπάτης άπό τά πεύκα και τ 'Όρος τής Αίγινας». Ξαναβρίσκουμε τα 
πεύκα, το αλαφρό αεράκι που δίνει φωνή στις ψυχές, ξανά συνδυασμός θάλασ
σας και πεύκου, ελληνικό θαλασσινό τοπίο, που εντοπίζει ο ποιητής πάνω στο 
χάρτη «Αίγινα». Εικόνα-τοπίο που του θυμίζει κάτι, αλλά δεν σταματά για 
πολύ σ’ αυτή τη θύμηση

«λαχανιασμένη ανάσα».
«Τό δέρμα σου γλιστρούσε στο δέρμα της 
εύκολο και ζεστό
σκέψη σχεδόν άκάμωτη κι αμέσως ξεχασμένη».

Ξανά αυτή η ανάμνηση του συμβολικού ταξιδιού (II, ζ') που ξεχνιέται αμέσως 
και μένει η συγκεκριμένη εικόνα κάποιου που κολυμπά μέσα στη ζεστή θάλασ
σα.

«Μà στά ρηχά
ένα καμακωμένο χταπόδι τίναξε μελάνι
και στο βυθό
άν συλλογιζόσουν ως πού τελειώνουν 
τά άμορφα νησιά.»

Μ’ αυτές τις σκέψεις έκανε την εμφάνισή-του στον ελληνικό ποιητικό χώρο 
ο Σεφέρης, κοντά σ’ ένα ακρογιάλι, και κοντά σ’ ένα άλλο το αντίπερα ακρο
γιάλι ξανάρχεται για να τις ξανατραγουδήσει και ν’ αποχωρίσει. Βρίσκουμε 
στον «Ερωτικό λόγο».

«Τά μυστικά τής θάλασσας ξεχνιούνται στ ακρογιάλια
*Η σκοτεινάγρα τού βυθού ξεχνιέται στόν άφρό
Αάμπουνε ξάφνου πορφυρά τής μνήμης τά κοράλια».

Στ’ ακρογιάλι που άραξε, ξέχασε το ταξίδι. Βλέπουμε ακόμα μια φορά την 
αντίθεση ρηχά-βυθός που χρειάζεται για να υπάρξει ένα νησί. Αντίθεση που 
μας θυμίζει το ζευγάρι που έχουμε ήδη μελετήσει ζωή-θάνατος/ψυχή-σώμα.

«Σε κοίταζα μ' δλο το φώς και τό σκοτάδι πού έχω»
Ακόμα μια αντίθεση φως-σκοτάδι, και παρατηρούμε ότι ο ποιητής ζει όπως 
το γλυκοχάραμα ένα σημείο αβεβαιότητας, όπως αβέβαιο είναι και το πρωινό 
φως που τον τυλίγει που τυλίγει τη φύση. Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως το
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«λιγνό δρεπάνι» είναι ακόμα παρόν. Θα ξαναγυρίσει το σκοτάδι ή θα βγεί 
επιτέλους ο ήλιος;

IB' ενότητα: Και να που
«τό αίμα τώρα τινάζεται 
καθώς φουσκώνει η κάψα 
στις φλέβες τ' ουρανού τ' αφορμισμένου»

Ο ήλιος κόκκινος σαν αίμα παλεύει να βγεί

«Γυρεύει νά περάσει άπό τό θάνατο 
γιά να βρει τή χαρά».

Ήλιος που ανατέλλει, που γεννιέται μέσα από τη θάλασσα χάθηκε για να 
υπάρξει κι αυτός, όπως κι ο θεός των Χριστιανών. Μέσα σ’ αυτό το πάλεμα 
της ζωής με το θάνατο, του φωτός με το σκοτάδι παρόλο που νοιώθει ο ποιη
τής ξέρει πως η ζωή, το φως θα νικήσει, εφόσο δεν έχει δει ακόμα τον ήλιο 
περιμένει με αγωνία

«Τό φως είναι σφυγμός 
ολοένα πιο αργός και πιο αργός 
θαρρείς πώς πάει νά σταματήσει».

Η ίδια σκέψη συνεχίζεται στη ιγ' ενότητα. Αν και υπάρχει μια αμφιβο
λία όταν διαβάζουμε τον πρώτο στίχο, νομίζουμε ότι είναι ήδη μεσημέρι κι 
ο ήλιος πάει να σταματήσει πριν ν’ αρχίσει να κατεβαίνει προς τη δύση. Αλλά 
το υπόλοιπο ποίημα μας βεβαιώνει ότι ακόμα να φανεί. Το κόκκινο φως της 
αυγής βασιλεύει ακόμα μαζί με τα «ξωτικά» που ακόμα να χαθούν και που 
φυσούν στα στεγνά κοχύλια. «Τό πουλί κελαϊδεϊ σέ τρεις φορές τρεις φορές 
μόνο». Ο πετεινός που λαλεί τρεις φορές την αυγή της Σταύρωσης θυμίζοντας 
στον Πέτρο την άρνησή-του έχει γίνει ένα ανώνυμο πουλί που κελαηδεί. Η 
σαύρα ακίνητη περιμένει κι αυτή

«κυττάζοντας τό φρυγμένο χόρτο 
έκεϊ πού γλίστρησε ή δεντρογαλιά»

Ως και τα ερπετά τα θέλει ο ποιητής ακίνδυνα. Το βλέμμα στρέφεται ακόμα 
μια φορά στον ουρανό

«Μαύρη φτερούγα σέρνει ενα βαθύ χαράκι 
ψηλά στό θόλο τοΰ γαλάζιου- 
δές τον, θ' ανθίζει».

Μέσα σ’ αυτή την πρωινή γαλήνη που η φύση πλέει μέσα στα χρώματα της 
αυγής έρχεται να προστεθεί και το μαύρο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε 
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άλλο πουλί από το χελιδόνι, που φέρνει πάντα το χαρούμενο μήνυμα της άνοι
ξης και που η αθωότητά-του ταιριάζει με της σαύρας, της δεντρογαλιάς. Χε
λιδόνι που με τη φτερούγα-του σκίζει τον ουρανό, σαν λόγχη (I, δ') και βοηθά 
τον ήλιο να γεννηθεί. Και γεννιέται πράγματι, με πόνους τοκετού. «’Αναστά
σιμη ωδίνη». Κ ήλιος ανατέλλει.

Μ' ενότητα:

«Τώρα,
μέ τό λυωμένο μολύβι τοΰ κλήδονα
τό λαμπύρισμα τοΰ καλοκαιρινού πελάγου. 
ή γύμνια ολόκληρης τής ζωής’ 
και τό πέρασμα και τό σταμάτημα και 
τό πλάγιασμα και τό τίναγμα 
τά χείλια τό χαϊδεμένο δέρας, 
δλα γυρεύουν να καούν».

Τώρα που ο ήλιος αρχίζει την ανάβαση προς το κέντρο 
έλαμψε το φως-του πάνω στη γη φάνηκε η μοίρα του 
το πέλαγος και φανερώνεται η γύμνια της ζωής. 
Πού οδηγούν όλες οι ανησυχίες, τα προβλήματα, όλες 
Ό,τι έζησε ο άνθρωπος θέλει να καεί, υ
που τραβά σαν μαγνήτης και δεν μπορεί να του αντισταθεί,

τ’ ουρανού, τώρα που 
ανθρώπου, λαμπυρίζει

οι χαρές, οι καημοί; 
να χαθεί μέσα σ’ αυτό το φως. Φως

«όπως τό πεύκο καταμεσήμερα 
κυριεμένο απ' τό ρετσίνι 
βιάζεται νά γεννήσει φλόγα 
και δέ βαστά πια τήν παιδωμή—»

Αυτό το φως δεν έρχεται μόνο από τον πλανήτη ήλιο, αλλά αναβλύζει από τον 
ποιητή τον ίδιο, που απελευθερωμένος αφήνει να χυθεί το φως που έχει μέσα- 
του όπως μας έχει πιο πάνω «Κατά βάθος είμαι ζήτημα φωτός». Φως άυλο 
που δεν χρειάζεται το σώμα για να υπάρξει και που στην συνειδητοποίησή— 
του η ύλη δεν μπορεί πια να το κρατά δέσμιο, και δεν έχει πια λόγο να υπάρχει. 
Το φως, που είχε φυλακίσει, την καταστρέφει. Και μια και είμαστε στου 
Άη Γιάννη τη γιορτή, αυτή η ύλη που τόσο «χάδεψε» ο άνθρωπος-ποιητής 
στο σκοτάδι καίγεται στις φωτιές που ανάβουν τα παιδιά («Φωτιές τού 'Άη 
Γιάννη», Ποιήματα, σελ. 109-110). Ενώ στο ποίημα του '36 ο Σεφέρης λέει 
«Είναι τά παιδιά πού ανάβουν τΙς φωτιές» σ' αυτό του ’66 φωνάζει «τά παιδιά 
νά μαζέψουν τή στάχτη» αυτού του κόσμου της ύλης «και νά τή

'Ό,τι πέρασε πέρασε σωστά.
Κι έκεϊνα ακόμη πού δέν πέρασαν 

σπείρουν».
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πρέπει να καούν
τούτο τό μεσημέρι πού καρφώθηκε ό ήλιος 
στην καρδιά τοΰ εκατόφυλλου ρόδου».

Φως το πνεύμα, στάχτη η ύλη κι η ελπίδα ενσωματωμένη στα παιδιά. Ό,τι 
έζησε ο ποιητής δεν πάει χαμένο, και όσα Οα συμβούν στο μέλλον δεν έχουν 
καμιά σημασία μπροστά σ’ αυτή την παρουσία θα λέγαμε θεϊκή.

Ας ξαναγυρίσουμε όμως στις «Φωτιές τοΰ “Αη Γιάννη» που βρίσκουμε 
ανάμεσα στα Πέντε ποιήματα τοΰ Στράτη τοΰ Θαλασσινού και που έχει πολλά 
κοινά σημεία με την τελευταία ενότητα της τριλογίας.

Εδώ μαθαίνουμε ότι το χυμένο μολύβι είναι «ή μοίρα μας». «Χυμένο 
μολύβι» που το «Θερινό ήλιοστάσι» η φωτιά, το φως το λυώνουν. Η γύμνια, 
ο καθρέφτης, ο άνθρωπος που κυβερνά το κορμί, η μοναξιά μέσα στο πλήθος 
τα έχουμε συζητήσει πιο πάνω. Και παρατηρούμε πως από το 1936 ο Σεφέ- 
ρης ζεί μέσα σ’ αυτή τη μοναχική αναζήτηση, μόνο που το ’36

«... τ έλειωσε η μέρα και δέν άρχισε ή άλλη

άκουσες άπό μακριά την ανθρώπινη φωνή της μοναξιάς και 
της σιωπής
μέσα στό κορμί σου
τη νύχτα εκείνη τού “ Αη Γιάννη 
όταν έσβησαν όλες οί φωτιές 
και μελέτησες τή στάχτη κάτω άπό τ αστέρια». {Ποιήματα σελ. 110)

Το ταξίδι προς τη γνώση αρχίζει και βρίσκεται ο ποιητής στο στάδιο της 
γνωριμίας με τον εαυτό του. Ενώ το ’66 έχει ήδη γνωρίσει και τον άυλό—του 
κόσμο και φτάνει μέχρι τη γνωριμία του «θεού». Ο Κλήδονας, η μαντεία, 
δεν έχει πια καμιά σημασία για τον ποιητή και σ’ αυτό το σημείο μοιάζει με 
τους αρχαίους πρόγονούς-^του που φτάνοντας στο μαντείο των Δελφών πριν 
ακόμα ζητήσουν να μάθουν την μοίρα-τους διάβαζαν μπαίνοντας «Γνώθι 
σαυτόν». Δυο λέξεις που τους θύμιζαν πως η σωστή απάντηση στην ερώτησή— 
τους βρισκόταν πρώτ’ απ’ όλα μέσα—τους. Εδώ θάπρεπε ίσως ν’ αναφέρουμε 
τη λαϊκή παράδοση του κλήδ°να που επιζεί ακόμα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά 
και στην Ευρώπη. Φωτιές ανάβουν στις 24 Ιουνίου από την Αγγλία μέχρι τη 
Ρωσία, ενώ το χυμένο μολύβι (III, ιδ'), πού, όταν πέσει στο νερό, παίρνει 
διάφορες μορφές καλού ή κακού οιωνού, το βρίσκουμε στην Αυστρία και στη 
Γερμανόφωνη Ελβετία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Μέσα σε καθρέφτη 
(III, η') διαβάζουν τη μοίρα-τους οι Κρητικοπούλες ανήμερα τ’ Άη Γιαννιού. 
Βασικό στοιχείο του Κλήδονα είναι το νερό, τ’ αμίλητο νερό. Αμίλητο γιατί 
το παιδί που το κουβαλά από την πηγή δεν πρέπει να μιλήσει. Το νερό είναι 

που θα μιλήσει μαντικά. Βλέπουμε πως ο Σεφέρης δεν διστάζει να χρησιμο
ποιήσει παραδόσεις διαφόρων τόπων που βασίζονται όμως στη θέληση του 
ανθρώπου του λαού να ρίξει ένα βλέμμα προς το μέλλον με αφορμή μια ση
μαντική καμπή του χρόνου. Τελειώνει το ποίημα κι ολόκληρο το έργο του 
Σεφέρη (ποιητικό) με μιαν ουράνια οπτασία που δανείζεται ο Έλληνας ποιη
τής ξανά από τον Φλωρεντινό, αυτή τη φορά από το τρίτο μέρος της Divina 
Commedia τον «Παράδεισο». Οι ψυχές ανακατεύονται με τις επουράνιες 
στρατιές σε σχηματισμό ρόδου, ανοίγουν σαν τα πέταλα του λουλουδιού και 
αφήνουν να φανεί στην «καρδιά του ροδου» τον ήλιο, το Θεό.

“In forma dunque di candida rosa 
mi si mostrava la mitozia santa, 
Che nel suo sangue Cristo fece spora”.

(Paradiso, XXXI, 1-3) To ταξίδι έχει τελειώσει.

Θα μπορούσαμε να ξαναδιαβάσουμε Τα Τρία Κρυφά Ποιήματα παρα- 
βάλλοντάς-τα με άλλα έργα του Σεφέρη από την αρχή μέχρι το τέλος της 
ποιητικής-του παραγωγής. Οι ίδιες εικόνες, οι ίδιες σκέψεις έρχονται και 
ξανάρχονται αδιάκοπα ζωγραφισμένες, ειπωμένες με άλλες λέξεις σε μια ακού
ραστη αναζήτηση της απλότητας και μιας ατόφιας γραφής, όπως του Μακρυ- 
γιάννη.

«Θά ήμουν ευτυχισμένος αν ύστερα άπό δέκα χρόνια δουλειά κατάφερνα 
νά γράφω τόσο άτόφια». (Έξι, σελ. 230). Φτάνει να κοιτάξουμε τους τρεις 
στίχους από τον «Ερωτικό Λόγο» που έχουμε ήδη παραθέσει (σελ. 36) και 
να τους βάλουμε κοντά στους πέντε στίχους του «Θερινού ήλιοστασιου». Η 
σκέψη είναι η ίδια, την πρώτη φορά εκφρασμένη σε στίχο παραδοσιακό, τον 
δεκαπεντασύλλαβο, και μαρτυρεί την προσπάθεια του ποιητή να φορέσει το 
πετσί ενός ποιητάρη, το πετσί της φυλής-του. Ενώ τη δεύτερη φορά σε στίχο 
ελεύθερο ο ποιητής δε φορεί το πετσί κανενός· είναι ο ίδιος απέναντι στη φύση 
που του εμπνέει και γράφει ό,τι βλέπει χωρίς βία, ελεύθερα. Αυτός ο δρόμος 
του Σεφέρη προς ένα ατόφιο γράψιμο είναι παράλληλος μ’ εκείνον τον σωμα
τικό, ψυχικό και πνευματικό που γνωρίσαμε μέσα στα Τρία Κρυφά Ποιήματα. 
Έχουμε επίσης παρατηρήσει μια διάρκεια, μια θεματική συνοχή μέσα σ’ ολό
κληρο το έργο του Σεφέρη: Η σκηνή — το θέατρο, η προσωπίδα — η πραγμα
τικότητα, το πολλαπλό παιχνίδι της ζωής, η σκιά — ο άνθρωπος, η σκοτεινή 
σπηλιά — το φως, ο θάνατος — η ζωή, το σώμα — η ψυχή, η Ελλάδα και 
κυρίως η θάλασσα. Αυτή η προαιώνια μήτρα κάθε γήινης μορφής ζωής μέσα 
στην οποία ρίχνεται η ψυχή, η άυλη μορφή του ανθρώπου για να ξαναγεννηθεί. 
Από μήτρα γεννιέται κι ο άνθρωπος, η μάνα του δίνει μια ταυτότητα. Από 
μήτρα πέρασε κι ο θεός της Σωτηρίας. Κυριαρχεί παντού αυτή η μητρική 
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γυναικεία μορφή. Γυναικεία μορφή όμως έχει και η τρίμορφη Εκάτη που 
γεννά το κακό, το ψεύτικο που θα μπορούσαμε να πούμε πως ο ποιητές το 
θέλει, το βλέπει ανώμαλο απίστευτο όπως και η μάνα που το έφερε στον κόσμο. 
Δεν μπορεί να παραδεχτεί την κατάντια του ανθρώπου που δεν κατορθώνει 
να ξεπεράσει την ύλη που κλείνει την ψυχή—του καταδικασμένος στο τέλος που 
περιμένει το σώμα-του. Σκέψεις παρμένες από την πλατωνική φιλοσοφία, 
συνδυασμένες με την χριστιανική θρησκεία και τους ελληνικούς «μύθους». 
Από το σκοτάδι της σπηλιάς, από το σκοτεινό βυθό βγαίνει το σώμα και λού
ζεται μέσα στο φως του ήλιου, το φως της ψυχής, του πνεύματος, το θεϊκό 
φως. Σ’ αυτά έρχεται να προστεθεί η πολλαπλή ανθρώπινη φύση με τις πολλές 
προσωπίδες. Ο ποιητής-μας προσπαθεί να εξοικειωθεί, από τα νεανικά-του 
χρόνια, με τα δικά-του πρόσωπα και δεν είναι τυχαίο που συναντούμε αυτό 
το θέμα σε όλη του την ποιητική δημιουργία. Κατά πόσο μπορούμε να δούμε 
σ’ αυτή την αναζήτηση ολοκλήρωσης τον ίδιο το Σεφέρη δεν ξέρω, αλλά γενικά 
μέσα στο έργο—του παρουσιάζεται άνθρωπος συνεπής απέναντι στον εαυτό—του. 
Τα κριτικά δοκίμιά-του μας δείχνουν πως ο ίδιος αντιμετωπίζει τη λογοτε
χνική δημιουργία των άλλων και πόσο αυστηρός είναι με τον εαυτό-του. Απαι
τητικός από τους άλλους αλλ’ ακόμα περισσότερο από τον εαυτό-του. Ίσως 
αυτός ο κυκλικός χορός γύρω από τα ίδια θέματα τις ίδιες σκέψεις, σπειροειδής 
μέσα στο χρόνο, να έχει απώτερο σκοπό τη γλωσσική ανανέωση κι απλότητα. 
Μόνο που και το θέμα εξελίσσεται προς ένα τέρμα, ευχάριστο ή δυσάρεστο 
δεν το ξέρει μέχρι το ’55 όταν ξανακάθεται και ξαναγράφει το "Έξι νύχτες 
στην 'Ακρόπολη με βάση σημειώσεις του ’28. Το ’55 ξανάζησε τη ζωή-του 
μπροστά στο άσπρο χαρτί που γέμισε μ’ αυτό τ’ ανθρώπινο ταξίδι του. Μετά 
τίποτε, ούτε κάν δημοσίεψε αυτό το μυθιστόρημα σύνθεση πάνω στο προηγού- 
μενό-του έργο (ίσως να είναι και ένας λόγος που δεν το εξέδωσε). Μέσα στις 
"Έξι νύχτες έχει πει την πορεία μέχρι την αναγνώριση της ανθρώπινης ψυχής. 
Τα ίδια διαβάζουμε και στα ποιήματά-του «... Κύπρον, ού μ έθέσπισεν που 
βγαίνει τον ίδιο χρόνο. Ιδού μερικοί στίχοι από το «Μνήμη, Α'».

«Συλλογίστηκα νά φυσήξω ενα σκοπό κι έπειτα ντράπηκα τόν 
άλλο κόσμο
αυτόν πού με βλέπει περ' άπό τη νύχτα μες άπ' τό φως μου 
πού υφαίνουν τά κορμιά ζωντανά, οι καρδιές γυμνές 
κι η άγάπη πού άνήκει και στις Σεμνές
καθώς καί στόν άνθρωπο και στην πέτρα καί στό νερό 
καί στό χορτάρι
καί στό ζώο πού κοιτάει κατάματα τό θάνατο πού έρχεται 
νά τό πάρει.

καί πάλι ψιθύρισα- «Θά γίνει ή άνάσταση μιάν αυγή, 
πώς λάμπουν τήν άνοιξη τά δέντρα θά ροδαμίσει τοϋ άρθρου 
ή μαρμαρυγή,
θά ξαναγίνει τό πέλαγο καί πάλι τό κύμα θά τινάξει τήν 'Αφροδίτη- 
είμαστε ό σπόρος πού πεθαίνει». Καί μπήκα στ άδειανό μου τό 
σπίτι». {Ποιήματα, σελ. 245—246).

Θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε την ανάσταση του 1966 στο «Θερινό ήλιο- 
στάσι» με το ταξίδι του Σεφέρη στην Πάτμο (1955) και το τάμα που κάνει, 
να μεταφράσει την 'Αποκάλυψη του Ιωάννη (που δημοσιεύεται κι αυτή το 
1966); Ίσως, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Σεφέρης μας αποκαλύπτει 
μόνο με σύμβολα πως να τον μαντέψουμε, να τον καταλάβουμε. Και τελικά 
με τη μεταθανάτια έκδοση του "Έξι νύχτες στην Ακρόπολη και των ημερο
λογίων του ποιητή Μέρες, αυτό το ακούραστο γράψιμο, η ποίηση που ήταν 
γι’ αυτόν ο δρόμος προς την «λύτρωση» ξεκαθαρίζει. Το τελευταίο πέπλο 
σηκώθηκε, έστω κι αν ο ίδιος δεν το θέλησε όσο ζούσε, και ο ψυχικός, πνευ
ματικός κόσμος του Σεφέρη μας παρουσιάζεται γυμνός με όλες-του τις ατέ
λειες και όλα-του τα προτερήματα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.
2.
3.
4.
5.

Σεφέρη Γιώργου: ‘Έξι νύχτες στην 'Ακρόπολη, ’Αθήνα. 1974
Σεφέρη Γιώργου: Ποιήματα (8η έκ.), ’Αθήνα, 1972
Σεφέρη Γιώργου: Τρία Κρυφά Ποιήματα, ’Αθήνα 1966
Seferis Giorgio, Tre poesie secrete, a cura di F. M. Pontani, Milano, 1968.
Vitti Mario: Φθορά καί λόγος- εισαγωγή στήν ποίηση τοϋ Γιώργου 

Σεφέρη, ’Αθήνα, 1978.
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Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Η έκδοση τιμητικού τόμου αφιερωμένου στο σημαντικό έργο του Κύ
πρου Χρυσάνθη μου δίνει την ευκαιρία να γυρίσω πενήντα χρόνια πίσω, και να 
αναπολήσω τους ωραίους πνευματικούς αγώνες των μέσων δεκαετιών του 
αιώνα μας, που σημειώνουν μια θεαματική άνοδο της πνευματικής και καλλι
τεχνικής ζωής του τόπου μας, και εγκαινιάζουν μια νέα πιο ουσιαστική και πιο 
γόνιμη φιλολογική παράδοση στην Κύπρο.

Βασικός πυρήνας της πνευματικής αυτής αναγέννησης ήταν τότε ο Αντώ- 
νης Ιντιάνος, ένας καλλιεργημένος νέος, γεμάτος πάθος για την ιστορία και 
την παράδοση του τόπου, πίστη στη βαθύτερη ανθρωπιστική αξία της Τέχνης, 
εκλεπτυσμένη κριτική αντίληψη, και πλατιά γνώση της σύγχρονης ευρωπαϊ
κής λογοτεχνίας.

Ο Ιντιάνος καταγόταν από τη Λεμεσό και ήταν κατά κάποιο τρόπο ο φο
ρέας της πνευματικής παράδοσης αυτής της πόλης, που κρατούσε ως τότε τα 
σκήπτρα της φιλολογικής ζωής του Νησιού, και συγκέντρωνε τους περισσό
τερους πνευματικούς ανθρώπους του τόπου.

Γύρω από τον Ιντιάνο σχηματίστηκε τότε μια μικρή λογοτεχνική ομάδα, 
στην αρχή, από τον κριτικό Κώστα Προυσή, τους ποιητές Κύπρο Χρυσάνθη, 
Τεύκρον Ανθία, Πυθαγόρα Δρουσιώτη, Μάνο Κράλη, Πάνο Ταλιαδώρο και 
Ξάνθο Λυσιώτη, το λαογράφο Α. Πανάρετο, τους ζωγράφους Α. Διαμαντή 
και Τηλέμαχο Κάνθο, και το μουσικό Σόλωνα Μιχαηλίδη, που διευρύνθηκε 
αργότερα με τους Κυριάκο Χατζηϊωάννου, Κλεάνθη Γεωργιάδη, Γλαύκον 
Αλιθέρση, Γιάννη Αναγνωστόπουλο, Νίκο Σ. Βραχίμη, Μαργαρίτα Δαλμάτη, 
Δημητρό Δημητριάδη, Γιάννη Λεύκη, Παντελή Μηχανικό, Κ. Π. Μιχαηλίδη, 
Μιχ. Ιακ. Μιχαηλίδη, Γιάννη Σταυρινό Οικονομίδη, Τάσο Στεφανίδη, Δ. 
Χαμπουλίδη, Ιάκωβο Κυθρεώτη, Κ. Λαβίθη, Κώστα Μόντη, Γ. Πιερίδη, 
Μαρία Ρουσσιά, Ν. X. Κονομή, Λ. Κύρρη και άλλους.

Η ομάδα αυτή έφερνε ένα καινούριο ανακαινιστικό μήνυμα στην πνευ
ματική ζωή του τόπου. Εγκαταλείποντας το ρητορισμό και τις ρωμαντικές 
κενολογίες παλαιοτέρων εποχών, ασχολήθηκε με τη σύγχρονη πραγματικότητα, 
τους προβληματισμούς, τις ανάγκες και το βαθύτερο πνεύμα της νέας εποχής, 
και δημιούργησε ένα καινούριο πνευματικό κλίμα, που άρχισε σιγά-σιγά να 
διευρύνεται και να επηρεάζει και να διαμορφώνει —θα έλεγα— τη νεότερη 
φιλολογική Κυπριακή γενεά.

Έτσι, δημιουργήθηκε η ανάγκη ενός εκφραστικού οργάνου, που να συγκεν

τρώνει όλες αυτές τις προσπάθειες, και να προβάλλει τις καινούριες ιδεες και 
αντιλήψεις της νέας αυτής φιλολογικής γενεάς.

Πράγματι, το Σεπτέμβρη του 1934 κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος των 
Κυπριακών Γραμμάτων, με συνεργασίες των Αντώνη Ιντιάνου, Λεωνίδα 
Παυλίδη, Γλαύκου Αλιθέρση, Νίκου Κρανιδιώτη, Τεύκρου Ανθία, Λουκή 
Ακρίτα, Πυθαγόρα Δρουσιώτη, Σόλωνος Μιχαηλίδη, Κώστα Μόντη, Άπη 
Ακάμα, Παύλου Λιασίδη και Κώστα Προυσή.

Τα Κυπριακά Γράμματα συνέχισαν με μικρές διακοπές την έκδοσή τους 
μέχρι το 1948—κάτω από τη διεύθυνση του Κώστα Προυσή— και από το 
1948 μέχρι το 1956, κάτω από τη δική μου διεύθυνση.

Τα Κυπριακά Γράμματα έζησαν όλη τη φρίκη και τους προβληματισμούς 
του Β' Παγκόσμιου πόλεμου, το τέλος του οποίου οριοθετεί μια νέα εποχή 
στη σύγχρονη ιστορία μας. Το αντιφασιστικό, αντιστασιακό πνεύμα, που 
κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της μεγάλης αυτής σύγκρουσης, παίρνει τώρα 
ένα καθολικότερο δημοκρατικό χαρακτήρα. Η προοδος της επιστήμης και 
της τεχνικής δημιουργεί μια νέα επανάσταση —την τεχνολογική επανάσταση— 
αποτέλεσμα της οποίας είναι ένας ταχύς ρυθμός ανάπτυξης και μια ριζική αλ
λαγή στον τρόπο ζωής και τη δομή της μεταπολεμικής κοινωνίας. Νέες ιδέες 
κυκλοφορούν ευρύτατα και γίνονται κτήμα όλων των λαών. Ενας ρωμαλέος 
αντιαποικιακός αγώνας απελευθερώνει σιγά-σιγά τους παλιούς αποικιακούς 
λαούς. Η παιδεία και η γνώση ανατρέπει παλιές δεισιδαιμονίες και προλήψεις. 
Μια νέα τάξη ρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων. Οι φιλελεύθερες ιδέες επι
κρατούν, και η κοινωνική δικαιοσύνη, η ειρηνη και η πνευματική καλλιέργεια 
γίνονται τα νέα ιδανικά και οι νέοι πόλοι έλξης των πνευματικών ανθρώπων.

Οι νέες αυτές αντιλήψεις, ο νέος τρόπος ζωής και τα νέα ιδανικά διαμορ
φώνουν μια νέα αντίληψη στην Τέχνη, που απελευθερώνεται από τους παλιούς 
μορφικούς περιορισμούς και κινείται σε ευρυτερα πεδία. Ο άνθρωπος, .α προ- 
βλήματά του, η μοίρα του αντιμετωπίζονται τώρα με άλλες διαστάσεις. Το 
περιεχόμενο σπάει την παραδοσιακή φορμαλιστική νεχνικη, και η ποίηση, η 
μουσική, η ζωγραφική, το θέατρο παίρνουν ενα πιο πλατύ, πιο ανθρώπινο πε
ριεχόμενο.

Παρατηρείται τότε μια ανανέωση του παλιού ορθολογιστικού λόγου, με 
μια νέα καταγραφή εννοιών, με μια σημαντική διεύρυνση της σημασίας των 
λέξεων, τη χρήση νέων συμβολών, τον ασθματικό, ονειρικό πολλές φορές 
ρυθμό της ανέλιξης του μύθου, τον αποσπασματικό χαρακτήρα του θέματος, 
που απλώνεται τώρα σε μια απέραντη έκταση ενός καθολικού, δίκαιου και 
ελεύθερου κόσμου, μιας ευρύτερης πανανθρώπινης —θα έλεγα— ηθικής συνεί
δησης.

Οι νέες Κυπριακές γενεές, οι γενεές της δεκαετίας του 40 και μετέπειτα, 
ήταν φυσικό να επηρεαστούν γόνιμα από το νέο αυτό πνεύμα, πολύ περισσό
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τερο, γιατί το βασικό ηθικό αίτημα της ελευθερίας και της δημοκρατίας απο
τελούσε και δικό τους αίτημα, δικό τους πολιτικό και πνευματικό στόχο, δικό 
τους αγώνα.

Σ’ αυτήν ακριβώς την περίοδο είχα αναλάβει τη διεύθυνση του περιοδικού 
Κυπριακά Γράμματα, και η ευθύνη μου ήταν γιαυτό μεγαλύτερη, και οι υπο
χρεώσεις μου απένατι των νέων συνθηκών που δημιουργούνταν εξαιρετικά 
βαριές.

* * ♦

Ένας από τους κυριότερους συνεργάτες και μια από τις νέες ποιητικές 
μορφές, που πρόβαλαν τα Κυπριακά Γράμματα, ήταν ο Κύπρος Χρυσάνθης. 
Ποιητής, διηγηματογράφος, κριτικός, θεατρικός συγγραφέας, συνδύαζε όλες 
τις μορφές της Τέχνης, κι έδινε με μια πληθωρική παραγωγή (που συνεχίζεται, 
ευτυχώς, μέχρι σήμερα) μια ιδιαίτερη βαρύτητα στην πνευματική έκφραση 
της εποχής.

Στο σύντομο αυτό σημείωμα θάταν αδύνατο να αναφερθώ σ’ όλους τους 
τομείς του τεράστιου έργου του Χρυσάνθη. Θα περιοριστώ μονάχα στο ποιη
τικό έργο του —που αποτελεί άλλωστε και το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα 
της πνευματικής φυσιογνωμίας του— και θα προσπαθήσω να καταγράψω τα 
καινούρια μηνύματα που έφερε το έργο αυτό στην Κυπριακή ποιητική αντίλη
ψη, και γενικότερα στην Κυπριακή Λογοτεχνία.

Ο Χρυσάνθης κάνει μια δυναμική εμφάνιση στον ποιητικό χώρο της Κύ
πρου με το πρώτο κιόλας ποιητικό βιβλίο του τα Επιλύχνια. Στη συλλογή 
αυτή ο ποιητής αντλεί τα θέματά του —κατά το πλείστο— από την αρχαία 
Κυπριακή ιστορία, και με μια ρωμαλέα λυρική φαντασία μας δίνει την εσώ
τερη πλευρά και την ανθρώπινη ερμηνεία των γεγονότων, των μύθων και των 
προσώπων που τον απασχολούν. Η ιστορία γίνεται στα χέρια του ένα λυρικό 
σύμβολο και ένας πλατύς ηθικός μύθος. Υπάρχει στους στίχους της συλλογής 
αυτής μια νέα μορφή πατριδολατρείας, μια αφομοίωση —θα έλεγα— της εθνι
κής ζωής, και μια απόλυτη ταύτισή της με την ποιητική ιδέα. II έννοια της 
πατρίδας αποκτά έτσι ένα ευρύτατο ηθικό και πνευματικό περιεχόμενο και 
ταυτίζεται με το υπέρτατο ιδεώδες της ζωής.

Η τοποθέτηση του ποιητή ενάντια στην παράδοση και τα ιστορικά γεγονό
τα παίρνει, στα περισσότερα από τα ποιήματα αυτά, ένα τόνο βαθιά δραματικό, 
που εγγίζει τα όρια χορικού αρχαίας τραγωδίας. Και είναι, πράγματι, εξό
φθαλμη η επίδραση του ποιητή από τους αρχαίους τραγικούς. Πολλά από τα 
πρώτα ποιήματά του έχουν το ύφος και το ήθος χορικών αρχαίων τραγωδιών, 
μεταγραμμένων στη σύγχρονη τεχνική και τη σύγχρονη αντίληψη των ιστο
ρικών γεγονότων. 'Αλλωστε, οι περισσότεροι από τους ήρωες, όπως και οι 
μύθοι των πρώτων —αλλά και πολλών από τα μεταγενέστερα ποιήματά του—

είναι συνυφασμένα με την Κυπριακή αρχαιότητα: «Ο θανατος του Αδωνη», 
«Αξιοθέα», «Μετανάστευση αρχαίων Κυπρίων» όπως και αργότερα στις 
Μικρές Πατρίδες ήρωες και εμπνευστές του ποιητή είναι ο Κινύρας, ο Στα- 
σίνος, ο Ευέλθων, ο Ονήσιλος, ο Στασάνωρ, ο Νικοκρέων, ο Νικοκλής κλπ.

Στα Επιλύχνια και τα Απόδειπνα θα μπορούσε κανένας να πεί, ότι ο 
ποιητής μας προσφέρει καινούριο κρασί σε αρχαίο κύλικα. Παραλληλα όμως 
με το αρχαίο πνεύμα υπάρχει στα ποιήματα των συλλογών αυτών ένα έντονο 
ερωτικό στοιχείο—θεωρημένο όμως με μια απέραντη ευρύτητα και (σ.α 
Απόδειπνα ιδιαίτερα) μια ειδωλολατρικη αντιμετώπιση του κοσμου, και μια 
εσωστρεφής θεώρηση της ζωής, μέσα απο μορφές, οραματα, νοσταλγίες, μνή
μες και προβληματισμούς, που προβάλλουν τη σύγκρουση της ανθρώπινης λο
γικής με τους άτεγκτους νόμους της φύσης, που προκαθορίζουν τη φθορά και 
το θάνατο.

Στις Ωδές των Ταπεινών Πλασμάτων υπάρχει μια αυθόρμητη, ρέουσα 
λυρική πνοή, που ξεπηδά ορμητική, σαν μια πηγή ακάθεκτη, και δίνει νόημα 
και περιεχόμενο σε μικρά καθημερινά πραγματα, όπως το ξερό αγκαθι, το μα- 
ραμμένο φύλλο, το μαύρο φίδι κλπ.

Η ιδιαιτερότητα της ποίησης του Χρυσάνθη παρουσιάζεται πιο απτή 
στις «Μουσικές Ανασυνθέσεις» του, όπου ερμηνεύει λυρικά μουσικές συνθέσεις 
μεγάλων μουσουργών, του Μπετόβεν, του Σουμαν, του Μοτσαρτ, του Ντε- 
μπυσσύ κλπ. Το μεταπλαστικό αυτό πνεύμα συνεχίζεται στη συλλογή Απο
θεώσεις και Χορικά, όπου με μια μεσογειακή θέρμη λυρική διάθεση αποδίδει 
τη βαθύτερη ποίηση που περικλείουν εςαιρετα μουσικά έργα, όπως τα Πρε
λούντια του Σοπέν, το «Μελαγχολικο Βαλς» του Σιμπελιους, ο «Χορος της 
Φωτιάς» του Ντε Φάλλια, η «Μπαγκατέλλα» του Μπετόβεν κλπ. Τις μουσι- 
κοποιητικές αυτές μεταποιήσεις συνεχίζει αργότερα στην υπέροχη Συμφωνία 
στον αέρα της Ένατης του Μπετόβεν, όπου, με μια ανανεωμένη τεχνική και 
μια γόνιμη φαντασία, υψώνεται κατακορυφα ο στίχος του, για να φτάσει τη 
θεϊκή μοίρα του ανθρώπου.

Στη συλλογή του Στέφανος Αρετής σμίγει η αρχαία και η Βυζαντινή πα
ράδοση με το λαϊκό τραγούδι σε μια πετυχεμένη προσπάθεια προβολής της 
Κυπριακής ιστορίας μέσα από τις εθνικές και θρησκευτικές περιπέτειες των 
πικρών χρόνων της δουλείας.

Το 1955 αποτελεί ένα ορόσημο όχι μονάχα στην ποίηση του Χρυσάνθη, 
αλλά, γενικότερα, στην Κυπριακή εθνική ιστορία και πνευματική παράδοση. 
Είναι το έτος που αρχίζει ο εθνικοαπελευθερωτικος αγώνας της Κυπρου. Το 
πνεύμα του αγώνα αυτού, η συναίσθηση της εθνικής ευθύνης και του χρέους, η 
αυτογνωσία της αντιστασιακής δύναμης και της αγωνιστικότητας του Κυπρι
ακού λαού διαμορφώνουν νέες καταστάσεις στον εθνικό, τον κοινωνικό και τον 
πνευματικό τομέα της Κυπριακής ζωής. Πρόκειται για μια έκρηξη συνείδη
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σης, για μια δύναμη που ξεχύνεται ξαφνικά και συναρπάζει συνειδήσεις, δη
μιουργεί καινούρια σύμβολα, νέους ήρωες, νέους ηθικούς δεσμούς.

Αυτό το πνεύμα της πατριδολατρείας υπάρχει στις συλλογές Μικρές Πα
τρίδες και Πάθος για ένα λεύτερο ουρανό, και, κυρίως, στις συλλογές του 
Μπαλλάντες μιας ηρωικής εποχής, Ώρα Πατρίδας, Ο Διθύραμβος του Κυρι
άκου Μάτση και άλλες μεταγενέστερες.

♦ ♦ ♦

Ασχολήθηκα περισσότερο με τα παλιά τραγούδια του Χρυσάνθη, τα πιο 
πολλά από τα οποία είχα τη χαρά να πρωτοεμφανίσω στα Κυπριακά Γράμ
ματα. Το σημείωμα αυτό δεν έχει σκοπό να προβεί σε συστηματική ανάλυση 
του έργου του Χρυσάνθη, αλλά να δώσει την ατμόσφαιρα των δημιουργικών 
εκείνων δεκαετιών, που ανέφερα στην αρχή της μελέτης μου, και τη μεγάλη 
συμβολή του Κύπρου Χρυσάνθη στο αναγεννητικό πνεύμα και τη σταθερή δη
μιουργική άνοδο της λογοτεχνίας μας στα χρόνια εκείνα.

Κλείνοντας τη σύντομη αυτή επισκόπηση, Οάθελα να δώσω σε γενικές 
γραμμές, τα στοιχεία εκείνα, που, κατά την κρίση μου, συνθέτουν το πλούσιο 
ποιητικό έργο του τιμώμενου ποιητή: Και πρώτα-πρώτα να καταγράψω την 
πλούσια δημιουργική και γόνιμη φαντασία του, τη στιχουργική του ευχέρεια, 
τη συνεχή ανανέωση της τεχνικής του, τη βαθιά φιλοσοφική σκέψη του, το 
λεπτό λυρισμό του, τα νέα Κυπριακά στοιχεία που εισήγαγε στην ποιητική 
μας παράδοση . . . Περισσότερο όμως απ’ όλα Οάθελα να τονίσω το κλασσικό 
πνεύμα και τη βαθιά του Ελληνικότητα, που μέσα σ’ ένα πλούσιο συναισθημα
τικό λυρικό πλέγμα και μια σοφή αντιμετώπιση του φαινόμενου της ζωής, 
αποτέλεσαν και εξακολουθούν να αποτελούν τις κυριότερες πηγές της έμπνευ
σής του.

ΝΙΚΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

Η ΑΑΗΘΕΙΑ ΚΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

1. Δυο από τα βασικά γνωρίσματα του πνευματικού ανθρώπου είναι η 
ανιδιοτελής κι απροκατάληπτη έρευνα για την αλήθεια και η θαρραλέα υποστή
ριξή της.

Τόσο η έρευνα όσο κι η υποστήριξη της αλήθειας αποτελούν ουσιώδη στοι
χεία της πνευματικής ελευθερίας. Τα ερωτήματα, επομένως, «τι είναι αλήθεια, » 
και «πώς είναι δυνατό να είναι ένας βέβαιος πως αυτό που γνωρίζει ή που βρήκε 
με την έρευνά του είναι η αλήθεια;» έχουν μεγάλη σημασία για τον πνευματικό 
άνθρωπο.

Το πρώτο ερώτημα αναφέρεται στην ουσία των όντων. Το δεύτερο αναφέ
ρεται στη μεθοδολογία για την εύρεση της αλήθειας. Και το δυο όμως είναι 
αλληλένδετα κι αλληλεξάρτητα, γι’ αυτό κι οποιαδηποτε προσπάθεια να απαν
τήσουμε στο ένα οδηγεί αναπόφευκτα και στην εξέταση .ου άλλου.

Τα βασικά κριτήρια που διατυπώθηκαν σχετικά με το κύρος και την 
αξιοπιστία της αλήθειας συνοψίζονται στα ακόλουθα.

(α) Το κριτήριο της ανταπόκρισης. Στηρίζεται στη φιλοσοφία του 
ρεαλισμού. Μια πληροφορία ή ένα γεγονός ή μια γνώμη είναι αληθινή αν 
συγκριθεί με την πραγματικότητα και βρεθεί οτι συμφωνεί μ αυτή. Το 
κριτήριο τούτο προϋποθέτει την ύπαρξη μιας αντικειμενικής πραγματικότητας, 
ανεξάρτητης από εκείνον που ερευνά για την αλήθεια. Η αλήθεια, επομένως, 
είναι αντικειμενική, αιώνια και ανεξάρτητη. Αν συμβαίνει πολλές φορές να 
δημιουργούνται αμφιβολίες, τούτο οφείλεται σε ανθρώπινα λάθη και σε α.ελη 
κατανόηση.

(β) Το δεύτερο κριτήριο συνδέεται με τη φιλοσοφία του ιδεαλισμού. 
Είναι το κριτήριο της συμφωνίας η της συνέπειας, ^υμφωνα με .ο κριτήριο 
τούτο θεωρείται ως δεδομένο ότι η αλήθεια διαστρέφεται από το ανθρώπινο 
πνεύμα, όχι εξαιτίας λαθών ή απο ατελή κατανόηση, αλλα εξαιτιας της ίδιας 
της υπόστασης του ανθρώπινου πνεύματος, που αδυνατεί να γνωρίσει την αλή
θεια. Γι’ αυτό, για να έχει η γνώση μας κύρος και αξιοπιστία είναι αναγκαία 
η συμφωνία των παρατηρήσεων πολλών παρατηρητών για το ιόιο αντικείμενο 
(κύρος) και η συμφωνία των παρατηρήσεων που ένας παρατηρητής κάμνει 
για το ίδιο αντικείμενο (αξιοπιστία). Και το κριτήριο τούτο δέχεται ως προϋ
πόθεση την ύπαρξη αντικειμενικής αλήθειας. Ενω όμως το κριτήριο της αντα
πόκρισης στηρίζεται στη θεωρία ότι μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια 
όπως είναι, το κριτήριο της συμφωνίας στηρίζεται στη θεωρία οτι ο κοσμος
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που γνωρίζουμε είναι απλώς μια εικόνα της πραγματικότητας.
(γ) Το κριτήριο του πειραματισμού. Στηρίζεται στη φιλοσοφία του 

πραγματισμού. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή δεν υπάρχει αλήθεια ως αντικει
μενική πραγματικότητα· η αλήθεια είναι κάτι που συνεχώς γίνεται. Γι’ αυτό 
ουδέποτε είναι τέλεια, αμετάβλητη και αιώνια, αλλά βρίσκεται πάντα στην 
κατάσταση του γίγνεσθαι. Μια ιδέα δύναται να θεωρηθεί ως αληθινή από τις 
πρακτικές συνέπειες που έχει όταν εφαρμοστεί στην πράξη.

Οι οπαδοί του πραγματισμού δεν ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την πραγμα
τικότητα του εξωτερικού κόσμου αλλά να λύσουν τα προβλήματα που τους 
παρουσιάζει. Γι’ αυτό και θεωρούν ως αλήθεια ο,τιδήποτε βοηθεί στη λύση 
ενός προβλήματος. Τούτο όμως δημιουργεί σύγχυση μεταξύ αλήθειας και πρα
κτικής λύσης. Κάθε πρακτική λύση δεν σημαίνει πως είναι και αλήθεια.

Η αναφορά στα τρία αυτά κριτήρια για τη διαπίστωση της αλήθειας όχι 
μόνο δεν μας έδωσε απάντηση στο ερώτημα «τί είναι η αλήθεια;», αλλά, αντί
θετα, μας έχει περιπλέξει το πρόβλημα. Και το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο 
περίπλοκο αν ζητήσουμε να προχωρήσουμε και στα μέσα, με τα οποία ανα
ζητούμε να βρούμε την αλήθεια. Τα μέσα αυτά, που αποκτούν διαφορετική 
σημασία και βαρύτητα από το ένα φιλοσοφικό σύστημα στο άλλο, είναι συνήθως 
τα πιο κάτω:
— οι αισθήσεις (και τα όργανα που αποτελούν προεκτάσεις των αισθήσεων) 
— η διάνοια, για την εύρεση σχέσεων ή τη λύση προβλημάτων
— η εμπειρία
— η ενόραση και η διαίσθηση
— η πίστη, η αποκάλυψη και η θεία χάρη.

Είναι φανερό πως ανάλογα με τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει ένας θα 
καταλήξει και σε διαφορετικά συμπεράσματα για την αλήθεια.

Σε διαφορετικά συμπεράσματα θα καταλήξει ένας και ανάλογα με το πώς 
βλέπει την αλήθεια. Είναι δυνατό να βλέπει ένας την αλήθεια 
— ως προσωπικό φαινόμενο, ή 
— ως διαπροσωπικό φαινόμενο.

Ως προσωπικό φαινόμενο βλέπει ένας την αλήθεια ως διανοητικό γεγονός 
μέσα από το δικό του Εγώ. Άλλοτε την αναζητεί μόνο με τη διάνοια, τις αι
σθήσεις και την εμπειρία, κι άλλοτε, εκτός από τα μέσα αυτά, καταφεύγει 
και στην ενόραση ή την πίστη.

Ως διαπροσωπικό φαινόμενο, βλέπει ένας την αλλθεια ως πράξη μέσα 
από τη σχέση Εγώ-Συ. Η αναζήτηση και ο έλεγχος της αλήθειας δεν γίνεται 
μόνο με την προσωπική εμπειρία, αλλά και τα βιώματα που προέρχονται από 
τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Είναι γι’ αυτό που, πέρα από τη διάκριση της αλήθειας σε υποκειμενική
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και αντικειμενική, πρέπει να διακρίνουμε και τη διαπροσωπική αλήθεια, δηλαδή 
την αλήθεια ως πράξη. Και τα πρία αυτά είδη της αλήθειας αναφέρονται σ’ 
όλα τα επίπεδα της γνώσης, τη γνώση των φυσικών όντων, τη μαθηματική 
γνώση και τη μεταφυσική.

2. Η σχέση του πνευματικού ανθρώπου προς την αλήθεια δεν είναι μόνο 
θέμα φιλοσοφικών πεποιθήσεων και μέσων, αλλά και θέμα προσωπικότητας. 
Στην έρευνά τους για την αλήθεια οι πνευματικοί άνθρωποι, ανάλογα με την 
προσωπικότητά τους, διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:

(α) στους δογματίζοντες, αυτούς που προσκολλούνται σ’ ό,τι οι ίδιοι 
θεωρούν ως την αλήθεια, και

(β) στους προσαρμοστικούς, σ’ αυτούς που αφήνουν περιθώρια για νέες 
προσαρμογές.

Οι δυο αυτές κατηγορίες αντιστοιχούν προς δυο διανοητικούς τύπους που 
διέκριναν οι Kelman και Kohler (1959), τον «λεπτολόγο» (clarifier) και τον 
«απλοποιολόγο» (simplifier) Ο πρώτος δέχεται νέες πληροφορίες και μετα
βάλλει τις στάσεις του. Ο δεύτερος αντιδρά αμυντικά σε αμφίβολες καταστά
σεις και επιζητεί την απλούστευση των γνωστικών στοιχείων και την αποβολή 
των ενοχλητικών ιδεών.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω η σχέση του πνευματικού ανθρώπου προς την 
αλήθεια δεν είναι μόνο θέμα φιλοσοφικών πεποιθήσεων, αλλά και θέμα προ
σωπικότητας.
— Οι δογματίζοντες ζητούν να προσαρμόσουν την αλήθεια προς την παράδοση, 

προς το κατεστημένο (πολιτικό, θρησκευτικό, κοινωνικό κλπ.) παρά στα 
πορίσματα της ελεύθερης κι απροκατάληπτης έρευνας.

—- Οι προσαρμοστικοί απορρίπτουν τη στατικότητα του δογματισμού και 
δέχονται τα αποτελέσματα της έρευνας, έστω κι αν αυτά δεν συμφωνούν 
με τις προσωπικές τους πεποιθήσεις και το κατεστημένο.

Η διάκριση των πνευματικών ανθρώπων σε δογματίζοντες και σε προσαρ
μοστικούς σχετίζεται και με το βασικό ερώτημα που αναφέρεται στη φύση 
της αλήθειας. Η αλήθεια είναι ή γίνεται;

Ένα παράδειγμα θα μας βοηθήσει να δούμε τη διαφορά. Τί είναι το σιτά
ρι; Ένας κόκκος, ένα πράσινο φυτό ή ένας χρυσοκίτρινος στάχυς; Το σιτάρι 
συνεχώς αλλάσσει μορφή. Είναι όμως πάντα σιτάρι. Το ίδιο ισχύει και για την 
αλήθεια όταν αναφέρεται στη φύση του σιταριού.

Το σιτάρι είναι και συγχρόνως γίνεται. Το γίγνεσθαι και το είναι αποτε
λούν δυο όψεις του ίδιου πράγματος.

Τη μια όψη, την αλήθεια των επί μέρους μορφών, διερευνά η επιστήμη. 
1 ην άλλη όψη διερευνά η φιλοσοφία, που προσπαθεί να δώσει μια ενότητα στις 
επι μέρους αλήθειες της επιστήμης.
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— Οι δογματίζοντες προσκολλούνται στις επί μέρους μορφές. Είναι οι τύποι 
που στρατεύονται στην υπηρεσία ορισμένων ιδεών.

— Οι προσαρμοστικοί δέχονται την αλήθεια ως κάτι που υπάρχει, ενώ αλλάσ- 
σει συγχρόνως μορφές. Είναι οι τύποι του διαλόγου, της συνεχούς ανησυ
χίας, οι τύποι που δεν μπορούν να στρατευθούν.

Την αλήθεια, τόσο ως γίγνεσθαι όσο και ως είναι, πρέπει να την ξεχωρί
σουμε από την αλήθεια της σκοπιμότητας ή την πολιτικοποιημένη αλήθεια. 
Στην έρευνα για την αλήθεια, είτε ως γίγνεσθαι είτε ως είναι, ανεξάρτητα από 
την προσωπικότητα ή τη φιλοσοφία που ακολουθεί ο πνευματικός άνθρωπος, 
διατηρείται η ελευθερία κι η ανιδιοτέλειά του. Στην πολιτικοποιημένη αλήθεια 
η ελευθερία υποτάσσεται στο συμφέρον της πολιτικής ομάδας. Ο πνευματικός 
άνθρωπος χάνει ένα από τα βασικά του γνωρίσματα, την ανιδιοτέλεια.

3. Ένα γενικό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από τη σύντομη 
αυτή παρουσίαση του προβλήματος είναι πως η αλήθεια δεν είναι εύκολο ούτε 
να οριστεί, ούτε να καθοριστεί, ούτε να αποδειχτεί. Είναι, επομένως, αυτο
νόητο πως ο κάθε πνευματικός άνθρωπος καταλήγει στη δική του αλήθεια, 
ανάλογα με την προσωπικότητά του, τη φιλοσοφική θεωρία που ακολουθεί 
σχετικά με την αλήθεια και κατ’ επέκταση τα μέσα που χρησιμοποιεί καθώς 
και τη θέση από την οποία βλέπει την αλήθεια, τη θέση του Εγώ ή τη θέση της 
σχέσης Εγώ-Συ.

Όπως αναφέραμε στην αρχή, ένα από τα βασικά γνωρίσματα του πνευ
ματικού ανθρώπου είναι η απροκατάληπτη έρευνα για την αλήθεια. Γνώρισμα 
επίσης του πνευματικού ανθρώπου είναι να υποστηρίζει θαρραλέα αυτό που 
θεωρεί ως την αλήθεια. Εφόσον όμως κάθε πνευματικός άνθρωπος έχει τη 
δική του αλήθεια, η υποστήριξη διαφορετικών αληθειών οδηγεί αναπόφευκτα 
στη σύγκρουση και στην ιδεολογική σύγχυση. Όσο απαισιόδοξο κι αν φαίνεται 
το συμπέρασμα τούτο ο πνευματικός άνθρωπος δεν πρέπει να σταματήσει την 
έρευνά του για την αλήθεια. Γιατί μέσα σ’ αυτή την έρευνα, όταν είναι ανιδιο
τελής, βρίσκεται η δική του αυτοπραγμάτωση. Η ίδια η έρευνα απαιτεί προσω
πική ελευθερία, ενώ η απροκατάληπτη αντιμετώπιση της «αλήθειας», στην 
οποία οδηγεί, είναι μια προσωπική νίκη.

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Ό μ. I. Κ. Περιστιάνης άναφερόμενος εις παραδόσεις σχετικάς πρός τόν 
άγιον Σπυρίδωνα άναφέρει καί σχετικήν παράδοσιν ύπό Σπυρίδωνος Κ. Παπα- 
γεωργίου, ή οποία έχει ώς έξης: Εις την αύτήν νήσον (ένν. την Κύπρον) ύπάρχει 
κώμη τις ονομαζομένη ’Ερυθρά, άπέχουσα της Μητροπόλεως Κωνσταντίας 
οχι πλέον τών 30 σταδίων ένταΰθα έλθών ό "Αγιος είσήλθεν εις την ’Εκκλη
σίαν, διά νά προσευχηθή κ.τ.λ.1 καί προσθέτει: Δέν διστάζομεν νά θέσωμεν 
την Κώμην Έρυθράν έν τη περιοχή ταύτη μεταξύ Τρικώμου καί 'Αγίου Ήλία 
μέχρι τοΰ οροπεδίου τοΰ δεσπόζοντος τοΰ Πογαζίου, έπί της πλευράς τοΰ 
οποίου εΰρηται ή έν λόγω έκκλησία τιμωμένη έπ’ όνόματι τοΰ 'Αγίου Σπυρί
δωνος.

Δέν καθορίζει όμως άκριβώς τό χωρίον τοΰτο, τό όποιον σώζεται μέχρι 
σήμερον μέ τό όνομα Λυθράγκωμη, όνομα δηλ. τό όποιον πρέπει νά σχετισθή 
πρός τό Έρυθρά-Κώμη.

Έν συνεχεία άναφέρεται καί εις άλλην σχετικήν παράδοσιν, σύμφωνα μέ 
τήν όποιαν «οτε ό 'Άγιος Σπυρίδων κατήρχετο είς Σαλαμίνα, ΐνα έπιβιβασθή 
δια την Λ έν Νίκαια Οικουμενικήν Σύνοδον f385 μ.Χ.) έθεσε τάς άποσκευάς 
του έπί γαίδάρου, δστις προύχώρησε, τοΰ Άγιου άκολουθοΰντος πεζή. Αιερ- 
χομένου δμως τοΰ γαϊδάρου έξωθεν χωρίου τινός, οί κάτοικοι αύτοϋ έκλεψαν 
τάς άποσκευάς τοΰ Άγιου μετά τοΰ ζώου. Κατ αλλ.ην παράδοσιν, επίσης σω- 
ζομένην, ούτοι έσφαξαν τόν γάιδαρον του. Ταΰτα ό 'Άγιος ίδών έκάλεσε τό 
χωρίον ΓΑΒΟΥΡΑΣ, δπερ καί διατηρείται έως την σήμερον».2 Τό έπεισό- 
διον όμως τοΰτο, τό όποιον πιθανώς σχετίζεται μέ τήν άντίδρασιν τών άλλων 
έπισκόπων, οί όποιοι ήσαν οπαδοί τοΰ Άρείου, «δέν έκώλυσε τόν 'Άγιον νά 
άφιχθή προ τών 11 αιρετικών έπισκόπων εις Νίκαιαν . . . άφοΰ ήπλωσε τό 
ήμισυ τοΰ έρημητικοΰ τρίβωνός του έπί τών ύδάτων καί τό έτερον ήμισυ έδε- 
σεν ώς ίστίον έπί τής βακτηρίας του.3

Σχετικήν παράδοσιν ήκουσα προ έτών πολλών άπό τόν πάππον μου Παπα- 
Χαράλαμπον ή όποια έχει ώς έξης:

Ό άγιος Σπυρίδων έπήγαινε μέ τόν ύπηρέτην του είς τήν ’Αμμόχωστον, 
διά νά εύρη πλοΐον, μέ τό όποιον νά μεταβή είς τήν Νίκαιαν διά τήν Α' Οικου
μενικήν Σύνοδον. Έταξίδευε μέ τόν ύπηρέτην του πρός τήν ’Αμμόχωστον μέ

1. Κυπριακά Χρονικά, ’Ιανουάριος 1923, τεϋχος Α', σελ. 19 κ. έξ.
2. έ. ά, σ. 11-12.
3. δ. ά.
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δύο ονους, ένα μαΰρον καί ένα λευκόν. ‘Όταν όμως διενυκτέρευσαν εις τό 
άναφερόμενον χωρίον, οί άντίπαλοί του έπίσκοποι έστειλαν κακοποιόν, ό όποι
ος έκοψε τάς κεφαλάς τών ζώων. 'Όταν όμως ό 'Άγιος άντελήφθη τούτο 
διέταξε τον ύπηρέτην νά κόλληση τάς κομμένας κεφαλάς εις τά ζώα. Αύτός 
όμως χωρίς νά προσέξη έκόλλησε την κεφαλήν τοΰ μαύρου ζώου εις τό άσπρον 
καί τοΰ άσπρου εις τό μαΰρον, οτε, ως έκ θαύματος, τά ζώα άνέλαβον τάς 
δυνάμεις των καί τοιουτοτρόπως ό 'Άγιος κατέφθασε πρώτος εις Νίκαιαν 
διά την Σύνοδον. 'Ως έκ τούτου πιστεύεται οτι εις τό θαύμα τούτο τοΰ αγίου 
Σπυρίδωνος οφείλει τό όνομά του τό χωρίον ΓΑΔΟΥΡΑΣ, τό όποιον ό Σπύρος 
Ματσούκας ώνόμασε Νέαν Σπάρτην διά τον ένθουσιασμόν, μέ τον όποιον προσ- 
έφεραν έράνους διά την μητέρα Πατρίδα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Ο Κύπρος Χρυσάνθης έχει καλλιεργήσει όλα τα είδη του γραπτού λόγου, 
—και με επιτυχία αξιοζήλευτη. Τόσο η ποίηση όσο κι ο πεζός λόγος μπορούν 
δικαιολογημένα να τον διεκδικήσουν σαν δικό τους. Στη λυρική, στη δραμα
τική και στην επικολυρική ποίηση έχει δώσει ο Χρυσάνθης έργα λαμπρά, που 
δεν υπάρχει αμφιβολία πως πολλά απ’ αυτά θ’ ανθέξουν νικηφόρα στο πέρασμα 
του χρόνου και θα ζήσουν μέσα στα γράμματα της Κύπρου σαν πρότυπα ποιη
τικής δημιουργίας και σαν πνευματικά επιτεύγματα αγαπητά. Έχει επίσης 
ασχοληθεί δημιουργικά με τον πεζό λόγο: με το διήγημα και το μυθιστόρημα, 
με μελέτες κριτικές, αισθητικές, λογοτεχνικές, λαογραφικές, επιστημονικές, 
με εκλαϊκευτικά ιατρικά άρθρα και ποικίλες άλλες έρευνες και μελέτες, με την 
παιδική λογοτεχνία και με την έκδοση περιοδικών. Η ποικιλία και η πληθώ
ρα των πνευματικών και καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων του και η πλούσια, 
δημιουργική παρουσία του μέσα στον κόσμο της λογοτεχνίας χαρακτηρίζουν 
έντονα το έργο του και τη ζωή του. Κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια ο 
Κύπρος Χρυσάνθης έχει κυριαρχήσει μέσα στην πνευματική ζωή της Κύπρου 
με την αέναη και ποικίλη και υψηλού ποιού παραγωγή του. Γι αυτό ο Χρυ
σάνθης, «ο Χρυσορρόας ποιητής της Κύπρου», ένεκα του τεράστιου ποιητικού 
έργου του, του ευρύτατου κύκλου των ενδιαφερόντων του και της μεγάλης 
πνευματικής παραγωγής του, μπορεί να θεωρηθεί, mutatis mutandis, ο Κω- 
στής Παλαμάς της Κύπρου.

Όμως, όσο πλούσια κι αν είναι η πεζογραφική παραγωγή του, η ποίηση, 
η λυρική ποίηση, είναι ο πραγματικά φυσικός πνευματικός χώρος του. Το 
καλύτερό του έργο είναι τα ποιήματά του. Από την πρώτη του εμφάνιση στα 
κυπριακά γράμματα (1935) ως σήμερα έχει δουλέψει το στίχο συστηματικά, 
αδιάλειπτα, με αγάπη και αφοσίωση, δυναμικά, πλούσια και ουσιαστικά. Η 
ποίηση είναι το κύριο πνευματικό και καλλιτεχνικό έργο του, κι ας έχει περ
πατήσει, άνω και κάτω, τις ρούγες και τα μονοπάτια του πεζού λόγου. Ο 
Κύπρος Χρυσάνθης είναι ποιητής.

♦ * *

Ο Χρυσάνθης δίνει την εντύπωση πως ο πραγματικός ποιητής μπορεί 
να γράψει ποίηση όλων των ειδών, και στην ουσία και στη μορφή όλων των 
ειδών. Ο ίδιος εύκολα και φυσικά μπορεί και γράφει για όλα τα θέματα, και 
σ’ οποιαδήποτε ποιητική μορφή. Ο όγκος και η ποικιλία του ποιητικού του 
έργου το μαρτυρούν. Ιδέες και περιεχόμενο, νοήματα και ουσία χαρακτηρί-
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ζονται επίσης από την πολλαπλότητα αυτή στο πλούσιο έργο του, που το 
αποτελούν ποιήματα ερωτικά και πατριωτικά, παραινετικά και περιγραφικά, 
ψίθυροι και μεγαλυνάρια, ύμνοι και εγκώμια. Τραγουδεί θεούς και ήρωες, 
αθλητές και αγίους, άντρες και γυναίκες και παιδιά, χαρές και λύπες, χόρτα 
και δέντρα, άνθη και αγκάθια, πράγματα και όνειρα, ταξίδια και καλλιτεχνή
ματα, βουνά και θάλασσες. Όλα, κρυφά και φανερά, προπάντων τα φανερά, 
τα απτά και συγκεκριμένα, όλα έχουν τη θέση τους στην ποίηση του Χρυσάνθη. 
Τα απτά πράγματα τα ανεβάζει στη λαμπρή, στην αθάνατη μεταφυσική τους 
υπόσταση. Ενώ, από την άλλη μεριά, κατεβάζει κάτω στη στερεά γης τις 
ιδέες, τις κάνει τριδιάστατα αντικείμενα, χεροπιαστά πράγματα που συντρο
φεύουν τη ζωή του ανθρώπου. Κι όλα τούτα τα θέματα γίνονται ποίηση ζωντα
νή, χαριτωμένη, αξιομνημόνευτη, με τεχνική ευχέρεια και νοηματική αρτιό
τητα.

Δεν μπορείς να τόνε βάλεις σε μια μόνο ποιητική σχολή το Χρυσάνθη. 
Ανήκει σ’ όλες τις σχολές: Είναι και κλασικός και ρομαντικός, συμβολικός 
και παρνασιακός, μοντέρνος και παραδοσιακός. Έγραψε ακόμη και «αντι- 
ποιήματα»! Το ίδιο και στα μέτρα και στα στροφικά σχήματα: έχει γράψει 
σε «κλασικά» παραδοσιακά μέτρα και στις «κλασικές» παραδοσιακές στιχουρ- 
γικές και στροφικές μορφές, με ομοιοκαταληξία και χωρίς ομοιοκαταληξία, 
σ’ ελεύθερο στίχο, με ρυθμό και μελωδία, αλλά κάποτε και χωρίς τα στοιχεία 
αυτά. Έγραψε επίσης ποιήματα σ’ εκκλησιαστικές λειτουργικές στροφές, 
με στιχοσύνθεση και υμνολόγηση αγιολογική: μια προσπάθεια ανανέωσης 
της Ορθόδοξης εκκλησιαστικής υμνωδίας και στο περιεχόμενο και στη μορφή.

Πηγές και θέματα χρησιμοποιεί τα πάντα, όπως ήδη είπαμε: τις κανονικές, 
συνηθισμένες πηγές της ελληνικής ποίησης, και θέματα πρωτότυπα, δικά 
του, ανθρώπους και πράγματα και καταστάσεις, άψυχα και έμψυχα, παλαιές 
και νεωτερίζουσες πηγές, τη ζωγραφική και τη μουσική, και όλο τον Κόσμο.

Ένα ιδιαίτερό του χαρακτηριστικό είναι η παραίνεση, η επιγραμματική 
συμβουλή, η σοφία και η δύναμη του σύντομου αλλά περιεκτικού και πολύ
χυμου λόγου. Οι υποθήκες του είναι υποδειγματικές. Μια επιλογή από τις 
μονόστιχες αυτές γνώμες του θ’ αποτελούσε ένα βιβλίο με χιλιάδες στίχους 
του, μεστούς από σοφία και ποίηση, από ομορφιά και υψηλά διδάγματα. Μια 
άλλη επιλογή μπορεί να γίνει από λιγόστιχα ή πολύστιχα ποιήματά του που 
αναφέρονται σε γενικά ή ειδικά θέματα, και ξεχωρίζουν για την ποιητική πλη
ρότητα και χάρη τους και για την εσωτερική, την ποιοτικήν αξία τους. Η ανθο
λόγηση αυτή σίγουρα θα χρειαστεί δυο-τρεις τόμους.

Όμως ο Χρυσάνθης είναι ο ποιητής όχι των επιλογών και ανθολογιών, 
αλλά κυρίως ολόκληρων ποιημάτων, ολοκληρωμένων θεμάτων, ποιητικών 
βιβλίων με αυτοτέλεια και αυτάρκεια. Είναι ο ποιητής που μπορεί να σταθεί 
δίπλα σου βοηθός και οδηγός και συμπαραστάτης πνευματικός, χαροποιός και

εμψυχωτής σε κάθε στροφή της ζωής.
Από μιαν άλλη άποψη αν εξετάσουμε το ποιητικό έργο του, θα ιδούμε 

πως ο γλωσσικός πλούτος του είναι αμύθητος, η εκφραστική του δύναμη αφάν
ταστη, το ύφος του φωτεινό, καθαρό, ευλύγιστο, ποικίλο. Οι εικόνες του 
ζωηρές, παραστατικός ο λόγος του, σφριγηλές, πολύχρωμες οι μεταφορές 
και οι παρομοιώσεις του. Η μελέτη του ποιητικού έργου του Χρυσάνθη από 
την άποψη της γλώσσας και του ύφους θα δώσει στον επιστήμονα γλωσσολόγο 
και στον αισθητικό, τον κριτικό της λογοτεχνίας μας, άπειρο και πολύτιμο 
υλικό για ποικίλες εργασίες των.

* * ♦

Έχει, βέβαια, δεχτεί επιδράσεις ο Χρυσάνθης. Και ποιος ποιητής δεν 
έχει επηρεαστεί από άλλους ποιητές; . . . Όταν όμως δεν είναι ζήτημα αντι
γραφής ή μίμησης τυφλής, όταν η επίδραση μετατρέπεται σε γόνιμη αναδη
μιουργία, αποτελεί στοιχείο ευεργετικό και καλοδεχούμενο για τον ποιητή 
και την τέχνη του. Κι ο Κύπριος ποιητής τις επιδράσεις που δέχτηκε τις δού
λεψε μέσα του όσο που τις αφομοίωσε, τις έκανε δικά του γνωρίσματα αξε
χώριστα, και τις παρουσίασε καινουργιωμένες μέσα στην ποίησή του σαν προ
σωπικά του στοιχεία.

Τα ποιήματά του είναι η σοβαρή δημιουργία μιας ώριμης και πλούσιας 
ποιητικής συνείδησης. Κι όταν ακόμη φαίνεται πως παίζει, πως χαμογελάει 
ειρωνικά με το θέμα του και τις περιστάσεις που το γέννησαν η ποιητική δι
εργασία γίνεται με χέρι σταθερό, με σχέδιο καθαρό και με σκοπό καθορισμένο. 
Όμως και το αντίθετο είναι αληθινό: Τα περισσότερα και καλύτερα ποιήματά 
του έχουνε θέματα σοβαρά, σπουδαία, με βάρος σημαντικό και αξία εσωτερική 
μεγάλη για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Ωστόσο, και μέσ’ απ’ αυτά αναπη
δάει ανάλαφρη και σχεδόν παιχνιδιάρα μια λάμψη χαράς και αγαλλίασης, χαράς 
φυσικής και χαράς πνευματικής. Όσο ψηλά κι αν πετάει η σκέψη του, όσο 
βαρύς κι αν είναι ο λογισμός του, όσο προμελετημένα κι αν είναι τα νοήματά 
του, έχει την ευθύτητα και το φως του απλού και καλοδουλεμένου στοχασμού 
ο ποιητικός του λόγος, τη φυσικότητα και την αυθορμησία του ξέγνοιαστου 
παιγνιδιού και της χαρούμενης καρδιάς.

Ο Κύπρος Χρυσάνθης είναι πνεύμα ανήσυχο κι αναζητητικό, φιλοπερίεργο 
και θετικό. Γι αυτό έχει μιαν ισχυρή έφεση ν’ απλωθεί παντού, όλα να τ’ αγ
γίξει, όλα να τα γνωρίσει και να τα σχολιάσει με τον ποιητικό του λόγο. Κι 
αυτό κάνει. Έτσι η ποίησή του γίνεται ποίηση ουσίας, ποίηση νοημάτων και 
θεμάτων θετικών, πολυπρόσωπη, πολύπλευρη και πολύκλαδη. Έχει πάντα 
κάτι να πει θετικό, ουσιαστικό και —γιατί όχι;— χρήσιμο. Δεν αερολογεί. 
Δεν πετάει κούφια λόγια. Μολονότι δουλεύει την τεχνική μορφή των ποιη
μάτων του στην εντέλεια, όμως δεν είναι οπαδός του δόγματος «η τέχνη για 
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την τέχνη». Τέχνη και ουσία, μορφή και περιεχόμενο, αναβλύζουν από την 
ίδια πηγή, συνδέονται αδελφικά και αρμονικά, και μαζί βαδίζουν προς τον 
ίδιο σκοπό: να εκφράσουν στην εντέλεια ένα ωραίο, ζωντανό, άξιο νόημα σ’ 
ένα σχήμα μουσικό, με μέτρο και ρυθμό και ρώμη. Κι αυτό κάνει ο Ποιητής.

* * *
Ο Χρυσάνθης είναι, ίσως, ο πιο ελληνικός από τους Κύπριους ποιητές. 

Πάρα πολλά από τα ποιήματά του έχουνε θέμα τους την Ελλάδα: την ιστορία 
και τους αγώνες της, την τέχνη και τον πολιτισμό της, τους τόπους και την 
παράδοσή της, —πρόσωπα και πράγματα ελληνικά. Αλλά το σπουδαιότερο 
είναι ότι τα θέματα αυτά τα δουλεύει με πρόθεση και διάθεση ελληνική, με 
πνεύμα και ήθος ελληνικό. Κι όχι μόνο στα ποιήματά του που αναφέρονται 
ειδικά στην Ελλάδα, αλλά και στο άλλο του έργο, σ’ όλο το ποιητικό έργο του 
παρουσιάζονται τα βασικά αυτά ελληνικά στοιχεία να διαποτίζουν και να χαρα
κτηρίζουν την ποίησή του. Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο. Λίγοι από τους 
σύγχρονους Νεοέλληνες ποιητές είναι εκείνοι που έχουν ποτιστεί τόσο βαθιά 
και γόνιμα από το αρχαίο ελληνικό πνεύμα όσο ο Χρυσάνθης. Από τα πρώτα 
του ποιήματα ως σήμερα ο Χρυσάνθης ήταν και μένει, όπως έγραφα κι άλλοτε, 
«ελληνικός στη σκέψη του, ελληνικός στα αισθήματά του, ελληνικός στο λόγο 
του, ελληνικός στη μορφή και στην ουσία της τέχνης του». Τούτο είναι ένα 
χάρισμά του αναφαίρετο.

Όμως δεν είναι σωβινιστής, δεν είναι φανατικός και κοντόθωρος, δεν 
είναι πατριδοκάπηλος. Έχει το πνεύμα του ανοιχτό για όλους τους ανθρώπους, 
για όλους τους λαούς. Η ψυχή του αναγαλλιάζει με κάθε τι άξιο που δημιούρ
γησε ο άνθρωπος όπου γης. II καρδιά του συγκινείται με τους καημούς και 
με τους δίκαιους πόθους κάθε ανθρώπου, κάθε λαού. Και με τον ποιητικό του 
λόγο συμμετέχει στους αγώνες και στις αγωνίες όλων των ανθρώπων. Θα μπο
ρούσε, λοιπόν, κι αυτός να πει μαζί με το Λατίνο ποιητή: “Homo sum; a me 
nihil humanum alienum est”. (Είμαι άνθρωπος· τίποτε ανθρώπινο μου είναι 
ξένο). Είναι Ελληνολάτρης ο Κύπριος ποιητής, όχι όμως αποτυφλωμένος σω
βινιστής.

* * *
Δεν υπάρχει θαμπάδα και σκοτάδι κι αμφιβολία στον κόσμο, στη σκέψη 

και στην τέχνη του Χρυσάνθη. Δεν υπάρχει άρνηση και δισταγμός. Το φως, 
η διαύγεια, η κατάφαση είναι το κλίμα του. Η αισιοδοξία είναι το μήνυμά του, 
η χαρά της ζωής το κίνητρο και ο σκοπός του. Κι όταν ακόμη μερικά έξω 
από τη βούλησή του γεγονότα τον αναγκάζουν να κλάψει, ο θρήνος του είναι ανά
λαφρος, συγκρατημένος, γεμάτος περίσκεψη και θάρρος, παρηγορητική διδαχή 
και δημιουργικήν ορμή. Και κάτω από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις, βλέπει να 

υποφώσκει η ελπίδα της λύτρωσης, βλέπει το καταθλιπτικό πάθος να γίνεται 
δημιουργική ενέργεια. Κι ο θάνατος ακόμη είναι συνοδός της ζωής, συνέχεια 
κ’ ετοιμασία της ζωής. Ο Κύπρος Χρυσάνθης είναι ο ποιητής που κηρύττει 
το μήνυμα της ζωής ισχυρό και πειστικό, και φέρνει αισιόδοξο το κάλεσμα 
για «το γλυκό σπίτι της ζωής πούχει χαρά και δόξα», όπως λέγει ο Σολωμός.

ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΠΡΟΥΣΗΣ
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Μέσα στο πέρασμα του χρόνου και μέσα άπο τις σελίδες της Παγκόσμιας 
Μουσικής Φιλολογίας άναρίθμητες είναι οί μουσικές συνθέσεις πού θέματα 
έχουν τον ποιητικό λόγο. ’Έτσι συνήθως γίνεται: Προηγείται ή ποιητική 
έμπνευση καί άκολουθεΐ ή μουσική δημιουργία. Καί τούτο όχι μονο στή με
λοποίηση στίχων καί στο Lied, όπου το δέσιμο τού ποιητικού λόγου μέ τήν 
μουσική είναι άναμφισβήτητο, θύστε στήν προγραμματική μουσική οπού ο 
συνθέτης έχει στο μυαλό του κάτι συγκεκριμένο καί προσπαθεί με τήν έμπνευση 
του νά τό ζωντανέψη —μέ ήχους καί ρυθμούς—. ’Αλλά καί σ’ αυτή καθ εαυτη 
τήν κλασσική μουσική ύπάρχει σχεδόν πάντα στο βάθος μιά βασική διάθεση, 
μιά κεντρική ιδέα. Δέν ύπάρχει σχεδόν κανένας συνθέτης πού νά μην εχη 
άφήσει κάποιο άριστούργημα πού είναι βασισμένο πάνω στον ποιητικό λογο. 
Σέ όλες τις έποχές της μουσικής δημιουργίας — τής κλασσικής, τής ρωμαντι- 
κής, τής προγραμματικής καί τής σύγχρονης — άπειρα είναι τα δείγματα της 
επίδρασης πού ή ποίηση είχε στήν ψυχή καί τήν έμπνευση τών κολοσσών τής 

μουσικής δημιουργίας. , , „ »
Το άντίθετο είναι το άσυνήθιστο. Νά άντλή ο ποιητης την έμπνευση του 

άπό τή μουσική δημιουργία. Νά προσπαθή νά μεταφέρη σε στίχους και να 
άποδώση ποιητικά τή μουσική έμπνευση. Καί τούτο διότι ή μουσική έμπνευση 
είναι κάτι άκαθόριστο, κάτι άπιαστο, κάτι άόρατο, πού πλανιέται γύρω μας, 
πού τό νοιώθουμε, μά πού δύσκολα μπορεί νά πιαστή καί δυσκολωτερα ακόμη 
νά έρμηνευθή μέ λόγια. Είναι κάτι πού δονεί τον καθένα άναλογα με την ψυχι
κή του διάθεση, τήν αισθηματική του άντίληψη καί τή μουσική του καλλιέρ
γεια. Συμβαίνει μάλιστα το ’ίδιο έργο νά μή μάς επηρεάζει παντα με τον ίδιο 
τρόπο. ‘Η άντίδρασή μας άντανακλά τήν ψυχική μας κατάσταση,έκείνης τής 
στιγμής πού τό άκούομε, καί φυσικό είναι νά μάς έττηρεάζει ανάλογα. Ο 
ποιητής πού καταπιάνεται μέ αύτό τό είδος τής ποίησης πρέπει να είναι προι
κισμένος μέ πολλήν εύαισθησία καί έξαιρετικη μουσική αντίληψη.

Στό σημείωμα αύτό δέν είναι δυνατό νά άπαριθμήση κανείς τούς στίχους 
έκείνου πού στάθηκαν άφορμή νά δούν τό φως άναρίθμητες μουσικές δημι
ουργίες, δείγματα άνεπανάληπτης έμπνευσης και ομορφιάς, σωσ^α διαμαντια 
μέσα στήν παγκόσμια μουσική φιλολογία, ούτε τά λιγοστά, τα^ ελάχιστα δείγ
ματα τής άντίστροφης παράταξης, τών ποιημάτων δηλαδη που εμπνευστηκαν 
άπό τις μουσικές συνθέσεις. Θά περιορισθώ σε δυο περιπτώσεις, με τις οποίες 
άσχολήθηκα περισσότερο. Μέ τον ’Εθνικό Μουσουργό Μανώλη Καλομοίρη 
καί μέ τον ποιητή Κύπρο Χρυσάνθη.

, Ολόκληρο σχεδόν τό έργο τού Καλομοίρη είναι βασισμένο στόν έλληνικό 
στίχο. Στήριξε τή μουσική του έπάνω στά διδάγματα τών μεγάλων δασκάλων 
τής μουσικής τέχνης άΜ τή διάρθρωση της χρωστούνε όχι μόνο στό λαϊκό 
τραγούδι άλλά καί πάνω στά ύποδείγματα καί τήν πνοή τών μεγάλων ήρώων 
τής Νεοελληνικής τέχνης καί πάνω άπ’ ολα καί πέρα άπ’ όλα στόν Κωστή 
Παλαμα. «'Ό,τι καλύτερο», έλεγε, «καί δ,τι άγνότερο έχω γράψει είναι τίς 
περισσότερες φορές δεμένο μέ τον Παλαμικό στίχο, μέ τήν Παλαμική ιδέα». 
Ό Καλομοίρης έβαλε σέ μουσική τίς δυο πρώτες σειρές τών 'Ιάμβων καί Ανα
παίστων, τό «Σ’ άγαπώ» καί τό «Μαγιοβότανα», δεκατέσσερα τετράστιχα 
άπό τόν Κύκλο τών τετραστίχων, δέκα τραγούδια άπό τούς Πεντασύλλαβους. 
Πέντε τραγούδια άπό τό τέταρτο βιβλίο τής Πολιτείας και Μοναξιάς: τό 
«Κάποια λογάκια» άπό τή «Μαγική Φωτιά», τρία δεκατετράστιχα, τό Έμ- 
πρός, τήν Έληά, τήν ’Άνοιξη.

Αλλά καί όταν τά έργα του δέν έξαρτώνται άμεσα άπό τούς στίχους τού 
Ποιητή, ιδεολογικά πίστευε πώς ήταν συνυφασμένα μέ τήν Παλαμική ιδέα. 
’Έτσι καί ή Συμφωνία τής λεβεντιάς καί ή Παλαμική Συμφωνία είναι Παλα
βά και ή Ρωμέίκη Σουίτα, πού τό φινάλε της είναι γραμμένο πάνω στούς 
στίχους

Στής θάλασσας επάνω τό νερό 
ένας τεχνίτης με μυαλό καί γνώσι, 
αγώνα είχε φοβερό 
παλάτι ξακουστό νά θεμελιώση.

Καί ή Συμφωνία τών 'Ανίδεων καί τών Καλών 'Ανθρώπων είναι Παλα- 
μικη, όπως Παλαμικός είναι καί ό Πρωτομάστορας μέ τό γύφτικο μοτίβο του 
πού ίσως νά μήν τό εύρισκε άν δέν ήξερε τόν Δωδεκάλογο. Παλαμικό είναι 
και το τρίπτυχό του πού έγραψε γιά νά Ορηνήση μιά μεγάλη ιδεολογική του 
λατρεία, τόν ’Ελευθέριο Βενιζέλο, καί πού ή μοίρα θέλησε νά έκτελεσθή γιά 
πρώτη φορά τήν ήμέρα τής ταφής τού ποιητή, σάν εύλαβικό μνημόσυνο τού 
συνθέτη. Γιά τή σχέση μουσικής καί ποίησης ό Καλομοίρης γράφει. α'Η μου
σική δέν είναι κατά τή γνώμη μου παρά ή εκδήλωση μιας πραγματικής ποιη
τικής διάθεσης δπως πιστεύω πώς καί κάθε ανώτερη ποιητική απόδοση πεοι- 
^χει καί μουσικά στοιχεία πού ό ποιητής αποδίδει με τόν λόγο καί τόν ρυθμό. 
Αλλα καί ό Παλαμάς έβλεπε τήν έπίδραση τής μουσικής πάνω στό στίχο καί 

έγραφε στά 1925 στόν 'Ελεύθερο Λόγο μεταξύ άλλων καί αύτά: Ό Μουσικός 
ήχος είναι σάν ενα φτερό βαλμένο στά πόδια τοϋ στίχου καθώς ή φτερούγα 
των ανέμων κάνει τόν στίχο νά λακταρίζη πιο λαπρόηχος καί πιο δροσάτος». 

ετοιο πόθο πού θά γεννιέται στή φαντασία τών ποιητών εκπληρώνουν οί 
" Ιουσουργοί βέβαια πού είναι άξιοι νά μετρηθούν μέ έκείνους. Καί σένα γράμμα 
του στον Καλομοίρη έγραφε μεταξύ άλλων. «Χαίρομαι, συγχαίρω καί εύχομαι 
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và πηγαίνης έτσι πάντα μπροστά και νά γίνης Πατέρας της "Ελληνικής Μου
σικής. Καί πιο κάτω: 'Έπειτα χάρηκα με ξεχωριστή συγκίνηση και τή δική 
μου τήν ποίηση σέ μιάν οψη της άπό τήν πιο χαρακτηριστική. Τήν ακόυσα 
προχθές και τήν είδα τήν ψυχή μου τήν ίσια, σέ δ,τι έχει ίσκιο άξιο νά ζήση, 
τήν ψυχή μου τήν πολύτροπη και τήν πολυτάραχη τήν ακόυσα και τήν είδα σάν 
στεφανωμένη άπο τή χρυσή δόξα, σάν ντυμένη πορφύρα, στεφάνι και φόρεμα 
πλεγμένο και βγαλμένο άπό τά δικά σου χέρια. "Αν δέν είναι τοΰτο δόξα και 
ανταμοιβή τής εργασίας ενός ποιητή, τί άλλο περιμένει ένας ποιητής πού δου
λεύει τήν τέχνη γιά τήν τέχνη, τί άλλο περιμένει γιά νά δικαιωθή;».

Στην περίπτωση του Κύπρου Χρυσάνθη όμως είναι ή μουσική πού εμπνέει 
το ποίημα. Είναι ό στίχος το καταστάλαγμα μιας συγκίνησης, μιας δόνησης, 
πού τον ταράζει άκούοντας το έ'ργο. Είναι ή δική του προσωπική ερμηνεία, 
δοσμένη έντονα και παραστατικά. 'Η εικόνα πού δίνει είναι άνάγλυφη και 
ζωντανή. Σ’ αύτον πού δέν ξέρει ήδη τή μουσική επιβάλλεται και τον προετοι
μάζει πώς κάπως έτσι θά αίσθανθή άν τελικά άκούση το έργο. Προβληματίζη 
πάλιν τον άλλο πού έχει ήδη τή δική του ερμηνεία μέσα στο μυαλό του. Τον 
προβληματίζη νά δεχθή ή νά άπορρίψη τήν ερμηνεία πού δίνει το ποίημα.

Έγώ δέν είμαι βέβαια το κατάλληλο πρόσωπο άπό ποιητικής πλευράς 
γιο. νά μιλήσω γιά τήν ξεχωριστή αύτή συλλογή ποιημάτων του Χρυσάνθη 
πού ολα έμπνεύσθηκαν άπο κάποια μουσική σύνθεση. Στέκομαι μόνο στο γε
γονός πώς ό Χρυσάνθης πρωτοτυπεί καί βγαίνει έξω άπό τά συνηθισμένα. 
’Αντλεί τήν έμνευσή του άπό τούς ήχους πού δόνησαν τήν ψυχή του καί έκαναν 
τήν καρδιά του νά πάλλη όμοια μέ τούς ρυθμούς της μουσικής. Δέκτηκε τήν 
έπίδραση τής μουσικής κατά ένα τρόπο ξεχωριστό πού συγκλόνισε τήν ποιητική 
του ψυχή καί τού δημιούργησε τήν άνάγκη νά ζωντανέψη μέ λόγια τό μήνυμα 
πού δέχτηκε. 'Ό,τι γράφει είναι ή δική του προσωπική έρμηνεία καί μπορεί 
νά μήν πλησιάζη καί τή δική μας σκέψη πάνω στο κάθε έργο πού τον έμπνέει. 
Διαβάζοντας τήν Συμφωνία στον αέρα τής 9ης Συμφωνίας τοϋ Μπετόβεν δέν 
βρίσκω πολλά σημεία πού θά ταίριαζαν άπόλυτα μέ τό μήνυμα πού νομίζω 
πώς θέλει νά δώση ό Μπετόβεν. 'Υπάρχουν βέβαια άλλα σημεία, οπού ό στίχος 
τού Χρυσάνθη βρίσκεται σέ άπόλυτη σχέση μέ τή σκέψη καί τή φαντασία τού 
Μπετόβεν. Δέν πιστεύω άλλωστε πώς στο βάθος ό Χρυσάνθης θέλησε νά 
άποδώση σέ στίχους άκριβώς ο,τι ό γίγας τής μουσικής άπαθανάτισε σέ ήχους. 
'Ένα είναι άναμφισβήτητα άληθινό. Τό έργο έδημιούργησε μέσα στον ποιητή 
τις σκέψεις καί τά βιώματα πού έβαλε σέ στίχους καί είναι μιά προσπάθεια 
μοναδική στο είδος της. ’Έγραψε 4 ποιητικές κινήσεις, πού ή κάθε μιά άπο- 
τελεϊται άπό 4 μέρη. Κάθε ποιητική κίνηση άντιστοιχεί μέ τίς 4 κινήσεις τής 
Συμφωνίας τού Μπετόβεν. Τήν πρώτη κίνηση ονομάζει ’Αμφιβολία, τή δεύτερη 
’Έρωτα, τήν τρίτη Πίστη καί τήν τέταρτη Παγκόσμια Χαρά. Ούδείς γνωρίζει 
άν ό Μπετόβεν σκέφτηκε νά ονομάση τίς τρεις πρώτες τουλάχιστον κινή

σεις. 'Όσον άφορά τήν τέταρτη άφού είναι γραμμένη πάνω στο γνωστό ποίη
μα τού Schiller «'Ύμνος στή Χαρά» δέν μπορεί παρά νά είναι πράγματι 
Παγκόσμια Χαρά. ’Άν δεχτούμε καί τον χαρακτηρισμό τής 2ης σάν’Έρωτα, 
έπειδή χαρακτηρίστηκε άπο πο).λούς, μένουν οί δύο κινήσεις πού μόνο ό ποιη
τής ονόμασε Αμφιβολία καί Πίστη.

Γιά τά έξη ποιήματα τών Μουσικών 'Ανασυνθέσεων έχω τίς άκόλουθες 
παρατηρήσεις νά κάμω.

Στο Prelude άρ. 20 όπου είναι άπ’ άρχής μέχρι τέλους διάχυτη ή τραγική 
άτμόσφαιρα κάποιας κηδείας, ό ποιητής βλέπει τον ήρωα νά περνά σπάζοντας 
καί τά βράχια άκόμη. Προχωρεί - προχωρεί γιά νά φθάση τέλος σέ κάποιο 
σημείο όπου σταματά καί ξεψυχά. Αύτο τό έξαίσιο πιανίσσιμο τού τέλους δίνει 
τήν στερνή άνάσα τού ήρωα πού φεύγει, χάνεται. To Prelude δίνει τήν έντύ- 
πωση κηδείας σ’ όποιον το άκούει, καί μάλιστα κηδείας ενός ήρωα πού στο 
τέλος πεθαίνει κι’ ή μνήμη του.

Γιά τήν Μαζούρκα έργον 68 άρ. 2 ομολογώ πώς ποτέ δέν σχημάτισα 
άκούοντάς την τήν έντύπωση τού κομμένου τριανταφύλλου. Στήν φαντασία 
μου έβλεπα πάντα κοπέλλες όμορφες πολύ όμορφες μέ λυγερή κορμοστασιά 
νά χορεύουν μέ χαϊδευτική προκλητικότητα καί άνικανοποίητο έρωτισμό. 
'Ωστόσο τό κομμένο τριαντάφυλλο πού καρφώνεται στ’ άγκάθι του καί πάλι 
κατεβαίνει χορεύοντας οπού τού κόβεται ή πνοή καί σκορπίζει πέρα, είναι 
το δημιούργημα τής ονειροφαντασίας τού ποιητή έμπνευσμένο άπό τήν έξαί- 
σια μουσική αύτής τής μαζούρκας. Γιατί οχι;

Συμφωνώ όμως στή Μαζούρκα έργον 68 άρ. 3 μέ τον ποιητή. Εκείνο 
το ποίημα δίνει άκριβή, άκριβεστάτη, εικόνα τής μουσικής. Ό γοργός ρυθμός 
σοΰ δίνει συνεχώς τήν έντύπωση χορευτικού οργασμού. 'Η ζωή τί άλλο μπορεί 
νάναι παρά χορός, γλέντι καί χαρά;

Τά κρεμεζιά φουστάνια, οί άσπρες κορδελλίτσες 
π' ανεμοδέρνονται σάν άσημιά ζαμπάκια, 
κουμπιά χρυσά σάν παιδικές μυτίτσες 
άστρα διαμάντια στά ποδάρια τά γοβάκια.

'Άλλο άπό λάμψη κι ομορφιά τί νάχει τάχα 
ή γλυκαμένη αύτή ζωή; Άνθους λειβάδια 
δάση χλωρά, γιαλούς φτερά μονάχα
τοϋ νοϋ καί τών ματιών και τής καρδιάς μας χάδια.

Πολύ παράξενη ή ιστορία τής άκτίδας στο Νανούρισμα. 'Όσο καί νά 
προσπαθώ δέν μπορώ νά συνταιριάσω τό ποίημα μέ τή μουσική. 'Π έντύπωση 
πού μοΰ δημιούργησε τό Νανούρισμα, όταν το πρωτάκουσα καί πού έξακο- 
λουθεϊ νά μένη ή ’ίδια, είναι μιάς φεγγαρόλουστης ήσυχης νύχτας, όπου όλα 

76 77

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



σιωπούν καί μόνο στά ήρεμα νερά της λιμνούλας μιά μικρή βαρκούλα κουνιέ
ται άνεπαίσθητα καί μέσα ένας νέος έρωτευμένος προσπαθεί νά άποκοιμήση 
τήν άγαπημένη του μέ τήν μουσική τών φιλημάτων του καί τούς κτύπους της 
καρδιάς του. Μάρτυρες τά δένδρα γύρω στή λιμνούλα, πού τά σιγολένε μεταξύ 
τους. Τήν άκτίδα έγώ τή βρίσκω σέ τούτο. Πρέπει νάχε βουτήξει σέ φεγγαρα- 
κτίδα τήν πέννα του ό Κύκνος της Πολωνίας γιά νά γράψη τις αιθέριες αύτές 
γραμμές.

Σίγουρα το πιο πετυχημένο κι’ άπό τά έξη αύτά ποιήματα, είναι τό Σκέρτ
σο άρ. 2. Τόσο πετυχημένο πού ό κάθε στίχος έχει τή δική του θέση στή μου
σική. Χορός; Χορός μέ το γερό ποδάρι, χορός μέ τό σπασμένο τό τακούνι, 
χορός μέ το λαβωμένο τό ποδάρι. ’Αποθέωση τοΰ χορού.

Κι άπ το χορό φωτιά τ ωραίο ποδάρι παίρνει 
πίσσα κι ανάβει και δαδί τις σπίθες ρίχνει 
την πυρκαγιά παντού, βουνό τή λάμψη φέρνει 
τής γής τά βάθη, τής καρδιάς τά βάθη δείχνει. 
Κι άπόσβυσε στήν κούραση. Σέ κάποιο χέρι 
(ήταν βελούδο; δεύτερη φωτιά; γιά κρήνη;) 
σε κάποιο χέρι πέφτει σάν τό πεφταστέρι 
κι άποκοιμήθηκε δπως οί χιονάτοι κρίνοι.

'Η «Μπαλάντα στόν άέρα της μεγάλης Πολωνέζας» είναι άσφαλώς έμ- 
πνευσμένη άπο τή μουσική τού μεγάλου ποιητή τοΰ πιάνου. Είδε όμως τό φώς 
— καί γι’ αύτο άλλωστε είναι γραμμένη μέ τόσο ενθουσιασμό — στις τρομερές 
έκεΐνες μέρες της Κυπριακής ’Αντίστασης όπου ή φαντασία τοΰ ποιητή είχε 
έξω άπό τήν πολεμική άτμόσφαιρα, πού δημιουργεί αύτή καθ’ έαυτή ή μουσι
κή, χειροπιαστή καί ολοζώντανη καί τήν άντίσταση τών παλληκαριών τής 
ΕΟΚΑ.

‘Η φαντασία έσμιξε μέ τήν πραγματικότητα καί έδωκε έτούτη τή μπαλ- 
λάντα πού τήν χαρακτηρίζει ο,τι άκριβώς χαρακτηρίζει καί τή μεγάλη Πολω
νέζα. ’Αγωνιστική διάθεση γιά τήν άπόκτηση τής πολυπόθητης λευτεριάς, 
άναβρασμός ψυχικός καί άγωνία τής καρδιάς πού άναμένει δικαιοσύνη καί λευ
τεριά. ‘Οραματισμός τής ειρήνης μετά τό τέλος τοΰ άγώνα, μιας ειρήνης τραγου
δημένης άπό μυριάδες στόματα, τόσο όμορφα καί τόσο άπλά, ώστε νά σκορ- 
πίζη ρίγη συγκινήσεως καί άπόλυτη χαρά στήν ψυχή. ’Αλλά γιά νά ζήση αύτό 
τό χρυσό όραμα πρέπει πρώτα νά γίνη ή έξέγερση, νά φουντώση ό άγώνας, 
νά ποτιστή ή διψασμένη γή μέ το αίμα τών ήρώων παιδιών της γιά νά θρέψη 
κατόπιν τό δέντρο τής λευτεριάς.

Τά παραπάνω ποιήματα παρμένα άπό τις ποιητικές συλλογές τοΰ Κύπρου 
Χρυσάνθη «’Αποθεώσεις καί Χορικά», — στις Μουσικές Σπουδές — «Οί ωδές 
τών ταπεινών πλασμάτων» — στή σειρά τών Μουσικών ’Ανασυνθέσεων — καί 

στο «Πάθος γιά ένα λεύτερο ούρανό», είναι ένας μικρός άριθμός άπό τις ολως 
ένδιαφέρουσες αύτές μουσικές άνασυνθέσεις όπου διάφορα έργα τών Σιούμαν, 
Μουσόρσκυ, Φωρέ, Ντέ Φάγια, Μπράμς, Γκουνώ, Μπεττόβεν, Μότζαρτ, Ντε- 
πυσσύ, Σιμπέλιους, Σιοΰπερτ, Στράους, Καλομοίρη, Καζαζόγλου καί άλλων, 
μεταφέρονται σέ στίχους, δίνοντας έτσι τήν άντίδραση πού τό κάθε ένα άπό 
τά άριστουργηματα αύτά έδημιούργησε στήν μουσικο-εύαίσθητη ψυχή τοΰ 
ποιητή.

Μάλιστα δικαιώνω άπόλυτα μιά κρίση τοΰ άκαδημαϊκοΰ Μανώλη Καλο
μοίρη γραμμένη στά «Κυπριακά Γράμματα» (τόμος 16, 1951,) γιά τις «’Ωδές 
τών ταπεινών πλασμάτων» όπου τελειώνει το σημείωμά του μέ τά έξής χαρα
κτηριστικά: «Δέν ξέρω μάλιστα αν δέν μπορούσανε νά παρακινήσουν κανένα 
μουσικό νά τις άναμελοποιήση ξαναπαίρνοντας άνάστροφα τήν έμπνευση τοΰ 
ποιητή».

ΔΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
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II ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ TOT ΙΕΧΩΒΑ

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αποτελούν θρησκευτική ομάδα Αμερικανικής 
προέλευσης. Πιστεύουν ότι ο Ιεχωβάς είναι ο μόνος αληθινός Θεός και ότι 
είναι οι μάρτυρές του στη γη. Υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ήδη 
στη δευτέρα παρουσία του επί της γης αλλά είναι αόρατος και ότι η δευτέρα 
παρουσία του θα κλιμακωθεί με τη μάχη του Αρμαγεδώνος με την οποία θα 
καταστραφεί ο διάβολος και όλοι οι μάρτυρες αυτού επί της γης. Ο Χριστός 
θα βασιλεύσει τότε χίλια χρόνια και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά θα είναι τα μόνα 
μέλη του Μεσσιανικού Βασιλείου.

Γι’ αύτο οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ονομάζονται και Χιλιαστές, επήραν 
δε το όνομα Μάρτυρες του Ιεχωβά από το 1931.

Διανέμουν διάφορα φυλλάδια που υποστηρίζουν τις θρησκευτικές πε
ποιθήσεις τους αλλά το επίσημο όργανό τους είναι το περιοδικό The Watchtower.

Ερωτάται εάν -
(α) Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ή ο Χιλιασμός είναι θρησκεία σύμφωνα με το 

Κυπριακό Σύνταγμα·

(β) επιτρέπεται ο προσηλυτισμός;
(γ) αν όχι ποία μέτρα προβλέπονται στην Κυπριακή νομοθεσία για πάταξη 

του κακού; και
(δ) ποία η νομική θέση των Μαρτύρων του Ιεχωβά εν γένει και εάν και κατά 

πόσο δεσμεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

I

Το Άρθρο 18 του Συντάγματος καθιερώνει την ελευθερία της θρησκείας.

Προβλέπει ότι-
1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας σκέψεως, συνειδήσεως 

και θρησκείας.

2. Πάσαι αι θρησκείαι, των οποίων τα δόγματα και αι ιεροτελε- 
στίαι δεν είναι μυστικαί, είναι ελεύθεροι.

3. Πάσαι αι θρησκείαι είναι ίσαι ενώπιον του νόμου.

Η παράγραφος 1 στηρίχθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της Ευρω

παϊκής Σύμβασης για προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο 
με τη σειρά του στηρίχθηκε στο άρθρο 18 της Παγκόσμιας Διακήρυξης των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η παράγραφος 2 στηρίχθηκε στο άρθρο 2 του 
Συντάγματος της Ελλάδας του 1952.

2. Η θρησκευτική ελευθερία περιλαμβάνει την ελευθερία θρησκευτικής 
συνείδησης και την ελευθερία της λατρείας. Η ελευθερία της θρησκευτικής 
συνείδησης αποτελεί το δικαίωμα του ατόμου να διατηρεί απαραβίαστη τη 
θρησκευτική του συνείδηση με την έννοια ότι μπορεί να έχει τη δυνατότητα να 
διαμορφώνει ελεύθερα τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις χωρίς καμμιά επέμ
βαση από το Κράτος.

Αλλ’ εφόσο η θρησκευτική συνείδηση είναι κάτι το ενδόμυχο και εσωτε
ρικό η θρησκευτική ελευθερία περιλαμβάνει και την ελευθερία της εξωτερί
κευσης της πεποίθησης αυτής με την μορφή συνήθως της λατρείας. Τούτο 
προβλέπεται ρητά από την παράγραφο 4 του Άρθρου 18.

3. Με την παράγραφο 2 του Άρθρου 18 διακηρύσσεται η ελευθερία 
κάθε θρησκείας που τα δόγματα και οι ιεροτελεστίες δεν είναι μυστικές. Δη
λαδή με άλλα λόγια καθιερούται η έννοια της «γνωστής» θρησκείας του άρθρου 
1 του Συντάγματος της Ελλάδας του 1952. Με τον όρο αυτό δεν εννοείται 
ανεγνωρισμένη θρησκεία αλλά θρησκεία που η δογματική διδασκαλία και η 
λατρεία δεν είναι μυστική και απόκρυφη.

(Περί όλων των ανωτέρω ίδε Τορναρίτου: Το Πολιτειακόν Δίκαιον της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία 1982, σελ. 145-148).

4. Δεν γνωρίζω επακριβώς ποιες είναι οι ιεροτελεστίες του. Αλλά εάν 
η διδασκαλία και οι ιεροτελεστίες δεν είναι μυστικές τότε θα απέκλινα στην 
άποψη ότι ο Χιλιασμός ή όπως σήμερα ονομάζεται Μάρτυρες του Ιεχωβά απο
τελεί «θρησκεία» με την έννοια του Άρθρου 18 του Συντάγματος.

Από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας της Ελλάδας 2106 
του 1975 (καταχωρισμένη στο περιοδικό Το Σύνταγμα του 1975 σελ. 894- 
896) φαίνεται ότι -

Επειδή το δόγμα των Μαρτύρων του Ιεχωβά ή Χιλιοστών αρνείται 
την θεότητα του Χριστού και την Τριαδικήν υπόστασιν του Θεού ως και 
άλλας θεμελιώδεις αρχάς της Χριστιανικής θρησκείας, δεχόμενον ορατήν, 
ειρηνικήν και ευδαίμονα βασιλείαν του Χριστού μετά των πιστών επί της 
γης προ της μελλούσης κρίσεως και διάρκειας χιλίων ή και περισσοτέρων 
ετών, αι δοξασίαι δι αύται αποτελούν μεν αίρεσιν έναντι της ανατολικής 
ορθοδόξου Χριστιανικής Θρησκείας, είναι όμως φανεροί και ευρέως γνω- 
σταί, ως περιγραφόμεναι υπό των συγγραφέων και περιεχόμεναι εις πάσης 
φύσεως έντυπα ελευθέρως κυκλοφορούντο εν Ελλάδι, εφ' όσον πληρούν 
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τας οικείας γενικώς διαγραφομένας προς τούτο υπό του Συντάγματος 
και των κειμένων νόμων προϋποθέσεις. Μάλιστα, σχετικού περιεχομένου 
έγγραφα στοιχεία έχουν ύποβληθή υπό οπαδών του ρηθέντος δόγματος 
κατά καιρούς εις το Υπουργείον της Εθνικής Παιδείας, όπερ απέστειλε 
ταύτα εν φωτοαντιγράφω εις το Συμβούλων της Επικράτειας δια του 
υπ αριθμ.......................... εγγράφου του. Αφ' ετέρου, εκ των αυτών ως
άνω εντύπων και στοιχείων προκύπτει ότι και τα αφορώντα εις την άσκη- 
σιν της λατρείας, υπό των οπαδών του εν λόγω δόγματος, είναι γνωστά 
και ουχί κρύφια, του γεγονότος ότι η λατρεία αύτη δεν ασκείται εις επι- 
σήμως λειτουργούντας ευκτήριους οίκους ή άλλους δημοσίους τόπους μη 
ασκούντος επί του προκειμένου, κατά τ ανωτέρω, επιρροήν τινα. Υπό 
τα δεδομένα ταύτα και συμφώνως προς τα εν τη ηγουμένη σκέ-φει εκτε- 
θέντα, το δόγμα των Μαρτύρων του Ιεχωβά ή Χιλιοστών πληροί τας 
προϋποθέσεις της κατά το Σύνταγμα «γνωστής θρησκείας» και αποτελεί 
ούτω δόγμα «ανεγνωρισμένον» εν τη εννοία της προδιαληφθείσης διατά- 
ξεως του άρθρου 1371 του Αστικού Κώδικας. Όθεν γάμος τελεσθείς 
μεταξύ οπαδών του ως είρηται δόγματος και κατά την προς τούτο προ- 
βλεπομένην υπ*  αυτού ιεροτελεστίαν δεν είναι ανυπόστατος και το εν 
τοιούτω γάμω συλληφθέν τέκνον είναι γνήσιον (άρθρον 1465 του Αστικού 
Κώδικος).

Σε σχέση με την απόφαση αυτή ίδε Τρωϊανού: «Πορίσματα εκ της εκκλη
σιαστικής Νομολογίας του Συμβουλίου Επικράτειας των ετών 1974-1978» 
σε Τόμο Τιμητικό του Συμβουλίου της Επικράτειας I, Αθήναι 1979, σελ. 
541-543.

Για το ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ή Χιλιαστές παρ’ όλο του ότι μπορεί 
να χαρακτηρισθούν σαν «αντιχριστιανική αίρεση» αποτελεί εν τούτοις «γνωστή 
θρησκεία» ίδε Κουμάντου: Παραδόσεις Οικογενιακού Δικαίου, τόμος Ζ Αθήναι 
1977 σελ. 71-72 και την απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιώς 488/1962 
στις σελ. 80-81.

Κατά συνέπεια και στην Κύπρο το δόγμα των Χιλιαστών αποτελεί «θρη
σκεία» με την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 18 του Συντάγμα
τος.

Η απάντηση στην παράγραφο (α) της ερώτησης πρέπει συνεπώς να είναι 
καταφατική.

II

Η παράγραφος 5 του Άρθρου 18 του Συντάγματος προβλέπει ότι -

5. Η χρήσις φυσικής ή ηθικής βίας προς τον σκοπόν όπως εξανα- 

γκασθή το άτομον να μεταβάλη την θρησκείαν αυτού ή να εμποδισθή 
όπως μεταβάλη ταύτην, απαγορεύεται.

Και η παράγραφος αυτή στηρίχθηκε στο άρθρο 1 του Συντάγματος της 
Ελλάδας του 1952 που «ομιλεί για προσηλυτισμό κατά της επικρατούσης εν 
Ελλάδι θρησκείας» χωρίς εν τούτοις να ορίζει τι είναι προσηλυτισμός. Το 
δικό μας Σύνταγμα απαγορεύει τον «προσηλυτισμό» οποίου δήποτε προσώπου 
που πρεσβεύει οποιαδήποτε θρησκεία. (Cf. Τορναρίτου: op. cit. σελ. 147).

III

Μέχρι σήμερα δεν θεσπίσθηκε οποιοσδήποτε νόμος για την εφαρμογή 
της διάταξης αυτής.

Συνεπώς ποινική κύρωση (αδιάφορο αν μπορεί να χωρήσει αστική κύρωση 
με την μορφή απαγορευτικού διατάγματος ή άλλως) δεν μπορεί να χωρήσει 
εκτός αν καλύπτεται από τις υφιστάμενες ποινικές διατάξεις.

Το άρθρο 91 του Ποινικού Κώδικα μπορεί να επικληθεί εάν «η φυσική ή 
ηθική» βία σε συγκεκριμένη περίπτωση θα εδικαιολόγουν αυτό.

IV

Καίτοι η θρησκευτική πεποίθηση ενός Μάρτυρος του Ιεχωβά δεν αποτελεί 
κώλυμα για την απόλαυση των ατομικών αστικών ή άλλων δικαιωμάτων του 
εν τούτοις δεν συνιστά δικαιολογία για τη μη υπακοή στους κειμένους νόμους 
και ενέργεια καθ’ υπέρβαση αυτών. (Cf. Μαρίνου: Η Θρησκευτική Ελευθερία, 
Αθήναι 1972, σελ. 124).

Όπως τονίσθηκε από τον Corwin (The Constitution of the United States 
of America, Washington 1964 σελ. 856) -

Religious belief cannot be pleaded as a justification for an overt act 
made criminal by the law of the land. “Laws are made for the government 
of actions, and while they cannot interfere with mere religious belief and 
opinions, they may with practices. To permit a man to excuse conduct 
in violation of law on the ground of religious belief "would be to make the 
professed doctrines of religious belief superior to the law of the land, and 
in effect to permit every citizen to become a law unto himself.

Την ίδια αρχή εφαρμόζει και το Σύνταγμά μας όταν στο Αρθρο 10.3(β) 
προβλέπει ότι η αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία δεν περιλαμβάνει «οιαν- 
δήποτε τυχόν επιβληθησομένην στρατιωτικού χαρακτηρος υπηρεσίαν η, προ
κειμένου περί των κατά συνείδησιν εναντιουμενων εις αυτήν και υπο την προϋ- 
ποθεσιν της αναγνωρίσεως αυτών υπό νόμου, υπηρεσίαν επιβαλλομενην αντί 
xrlQ στρατιωτικής υποχρεωτικής υπηρεσίας.
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Μέχρι σήμερα δεν ψηφίσθηκε τέτοιος νόμος αλλά από την όλη διάταξη 
προκύπτει ότι η επίκληση της θρησκευτικής πεποίθησης του Μάρτυρος του 
Ιεχωβά δεν απαλλάττει απόλυτα και άνευ όρων αυτόν από τη στρατιωτική 
υποχρέωση την οποία επιβάλλει ο νόμος εξ ίσου σε όλους τους πολίτες.

Το αντίθετο θα εσήμαινε παραβίαση της αρχής της ισότητας ενώπιον του 
νόμου την οποία διακηρύσσει το Άρθρο 28 του Συντάγματος και όπως έλεγε 
σε παρόμοια περίπτωση ο Αβραάμ Λίνκολν «Η ζωή και τα μέλη του ανθρω
πίνου σώματος πρέπει να τυγχάνουν προστασίας και πολλάκις εν μέλος του 
σώματος αποκόπτεται προκειμένου να διασωθή η ζωή αλλά δεν είναι πράξις 
σωφροσύνης να θυσιάσωμεν την ζωήν δια να διασώσωμεν εν μέλος του σώμα- 
τοςυ. (Πρβλ. Μαρίνου', op. cit. σελ. 179 και 180).

ΚΡΙΤΩΝ Γ. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ

ΟΙ ΑΙΣΩΠΕΙΟΙ ΜΥΘΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΠΡΟ

Ό Αίσωπος είναι παραδεδεγμένο σήμερα ότι ύπήρξε κι’ ότι εζησε τον 
6 αί. π.χ. σύμφωνα προπαντός μέ τη μαρτυρία τού 'Ηροδότου, πού λέει1 (με
ταφράζουμε): «Ήταν ή Ροδώπις άπό Θρακική γενιά μά σκλάβα τού Ίάδ- 
μονος τού Ήφαιστοπόλιος τού Σαμίου και σκλάβα μαζί μέ τον Αίσωπον τον 
μυθοπλάστη. Γιατί κι’ αύτός έγινε σκλάβος τού Ίάδμονος, όπως κατέδειξε 
πέρα άπο κεθετί άλλο τό έξης περιστατικό. "Οταν δηλαδή οί κάτοικοι τών Δελ
φών προκήρυσσαν έπανειλημμένα, βάσει μιας μαντείας, οποίος θά ήθελε, νά 
ζητήση έκδίκηση γιά τήν ψυχή τού Αίσωπου, ένώ δέν φάνηκε κανένας άλλος, 
τό παιδί τού γιοΰ τού Ίάδμονος, άλλος Ίάδμων, άνέλαβε την έκδίκηση καί 
έτσι άποδείχθηκε οτι ό Αίσωπος ήταν τού Ίάδμονος».

1. Ήροδ. 2.134, 3-4.
2. Ήσιόδ. ’Έργ. και Ήμ. 202-211.
3. Ό μύθος αύτός έχει συμπεριληφΟή στις σπουδαιότερες σύγχρονες συλλογές των 

Αίσωπείων μύθων καί βρίσκεται άριθμημένος ώς έξης: C. Halm, Fabulae Aesopicae Col
lectai, Leipzig (Teubner 1852) άρ. 9: E. Chambry, Esope, Fables, Paris (1927 καί έπανέκ- 
δοση I960) άρ. 8: A. Hausrath - H. Hunger, Corpus Fabularum Aesopicarum, Leipzig (Teu
bner 1970) άρ. 4: Β. E. Perry, Aesopica, vol. I, Urbana (1952) άρ. 4α.

4. Diehl 89 κέξ.

Κατά τήν παράδοση ό Αίσωπος πήγε κάποτε στούς Δελφούς κι’ έκεϊ 
τον δολοφόνησαν άπό φθόνο, γι’ αύτό καί ό ’Απόλλων έδωσε μαντεία γιά την 
εκδίκηση τού θανάτου του, πράγμα πού έξύψωνε πολύ τη φήμη του.

Ηαρόμοιες ήθικο-διδακτικές διηγήσεις πού άποδίδονταν στον Αίσωπο 
αναφέρονται καί πριν άπ’ αύτόν, οποις άπό τον 'Ησίοδον, πού διηγείται στον 
Πέρσην τον μύθο «τού γερακιού καί τού άηδονιοΰ.»1 2 Μ’ αύτόν τον μύθο ό 
Ησίοδος θέλει νά διδάξη στον Πέρσην πώς οί ισχυροί δέν άκούνε τά κλάματα 
καί τά παρακάλια τών άδυνάτων καί φέρνει παράδειγμα τό άηδόνι πού προσ
παθεί μάταια μέ τούς όδυρμούς καί τά παρακάλια του νά κινήση την εύσπλαχνία 
τού γερακιού καί νά λευτερωθή άπό τά νύχια του.3

’Άλλος ποιητής, ό Αρχίλοχος, πού έ'ζησε κατά ένα αιώνα πριν άπό τον 
Αίσωπον, άναφέρει τον μύθο της «άλεπούς καί τού άετού» άρχίζοντας έτσι:

Αϊνός τις ανθρώπων δδε 
ώς άρ' άλώπηξ καίετος ξυνωνίην 
έμίξαν ...4
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*0 μύθος διηγείται τον τρόπο μέ τον όποιον ή άλεπού έκδικήθηκε τον 
άετο γιά την άδικία πού της έκαμε και διδάσκει ότι όσο ψηλά κι’ αν είναι οί 
άνθρωποι μέσα στήν κοινωνία, πρέπει νά κατανοούν κι’ αύτούς πού βρίσκονται 
χαμηλά, γιατί μπορούν κι’ αύτοι νά βρουν ένα τρόπο να τούς έκδικηθοΰν.5

5. 'Ο μύθος έχει συμπεριληφθή στίς συλλογές: Halm 5, Chambry 3, Hausrath 1.
6. Άριστοφ. 'Όρνιθες 651-653.
7. Έρμογένης, Περί μύθου στοϋ Walz, Rhetores Graeci, 1.8.10
8. Θέων, Προγυμνάσματα, ένθ’ άν. 2.73.15
9. Κυριάκου Χατζηϊωάννου, Λαογραφικά Κύπρου, Λευκωσία (1984) σσ. 79-107.

10. Άριστοφ. Σφήκες 1258-1261.

Ό ’Αρχίλοχος λέγει «αίνος τις άνθρώπων» και μ’ αύτό εννοείται οτι τέ
τοιους μύθους διηγούνταν γενικά οί άνθρωποι. Τον ίδιο όμως μύθο ό ’Αριστο
φάνης τον άναφέρει ώς μύθο τού Αίσωπου λέγοντας:6

'Όρα νυν, ώς εν Αίσωπου λόγοις 
έστιν λεγόμενον δη τι, την αλώπεχ’, ώς 
φλαύρως έκοινώνησεν αίετω ποτέ.

'Ώστε μεταγενέστερα, δηλ. μετά τούς ποιητές τούς άρχαιότερους τού 
Αίσωπου, όλους τούς διδακτικούς μύθους ή τουλάχιστον τούς περισσότερους, 
τούς έβαζαν στο στόμα τού Αίσωπου κι’ ας μην ήταν δικοί του. Γιατί, όπως 
μαθαίνουμε άπο τον Έρμογένην, οί μύθοι ώνομάζονταν «άπο τών εύρόντων, 
οί μέν Κύπριοι, οί δέ Λιβυκοί, οί δέ Συβαριτικοί, πάντες δέ κοινώς Αίσώπειοι 
λέγονται, διότι τοΐς μύθοις Αίσωπος έχρήσατο προς τάς συνουσίας».7

Δηλαδή, όλοι οί τέτοιου είδους μύθοι φέρονται μέ τό όνομα τού Αίσωπου, 
γιατί αύτός χρησιμοποιούσε τούς μύθους στις συναναστροφές, ένώ στήν άρ- 
χαίαν Ελλάδα έφεραν καί άλλα ονόματα άπό τούς λαούς πού τούς έπλαθαν, 
καί πρώτους άναφέρει τούς Κυπρίους δ Έρμογένης.

Ό Θέων8 πάλι μάς πληροφορεί οτι άρχιζαν τούς μύθους μέ τά: «οΐον 
Αίσωπος εΐπεν, ή Λίβυς άνήρ ή Συβαρίτης ή Κυπρία γυνή». ’Απο τήν πληρο
φορία αύτή μαθαίνουμε πώς μυθοπλάστες ήταν οί Κύπριες γυναίκες. ’Ακόμα 
καί σήμερα τούς περισσότερους άπο τούς ογδόντα Κυπριακούς μύθους, πού 
έχω στή συλλογή μου9 τούς άκουσα άπό γυναίκες. Οί σύγχρονοι Κυπριακοί 
μύθοι άρχίζουν μέ τά: εν τζεϊνον τοϋ ... ή εν τζεϊνον τοϋ μύθου τοϋ... ή 
εν τζεϊνον τοϋ μύθου πού . . .ή εν τζεϊνον τοϋ λόου πού ... ή εν ή ιστορία τοϋ. . . 
ή εν τζεϊνον της Ιστορίας τοϋ... ή έπάθαμεν σαν τζεϊνον τοϋ. . .ή έπάθαμεν 
σαν τον . . .

Οί μύθοι λέγονταν στις συναναστροφές καί προπαντός στά συμπόσια τών 
άρχαίων, όπως μαρτυρεί ό ’Αριστοφάνης πού λέγει10 (μεταφράζουμε):

η είπες εσύ ό ίδιος κάποια διήγηση αστεία
κανένα χιουμοριστικό μϋθο Αίσωπικόν ή Συβαριτικό, 

πού έμαθες στο συμπόσιο κι ύστερα στά γέλια 
γύρισες τό θέμα.

Οί μύθοι στήν άρχαίαν Ελλάδα λέγονταν άλλοτε αίνοι, άλλοτε λόγοι, 
άλλοτε γέλοια, άλλοτε μϋθοι καί κάποτε άπόλογοι. Σήμερα στήν Κύπρο λέ
γονται άλλοτε μϋθοι, άλλοτε λόοι καί άλλοτε ιστορίες.

Οί Αίσώπειοι μύθοι ήταν πολύ δημοφιλείς όχι μονάχα άνάμεσα στο λαό 
μά καί στούς ποιητές11 καί στούς φιλοσόφους. Ό Σωκράτης είναι γνωστό 
πώς στίς τελευταίες μέρες της ζωής του μέσα στή φυλακή προσπάθησε νά βάλη 
σέ στίχους όσους μύθους τού Αισώπου γνώριζε.12 Ό Διογένης Λαέρτιος μάς 
δίδει καί τήν άρχή κάποιου μύθου τού Αίσωπου πού στιχούργησε δ Σωκράτης 
καί πού άποτελείται άπό ένα έλεγειακό δίστιχο οχι πολύ πετυχημένα (ού πάνυ 
έπιτετευγμένως, όπως λέει δ ίδιος δ Διογένης) τό έξής:

Αίσωπός ποτ έλεζε Κορίνθιον άστυ νέμουσι 
μή κρίνειν αρετήν λαοδίκω σοφίηΑ3

Δηλαδή, νά μή κρίνουν τήν άρετή μέ τή σοφία λαϊκών δικαστηρίων, όπως 
είχε κριθή καί δ ίδιος. Άπό ό,τι ξέρω δ μύθος αύτός δέν περιλαμβάνεται σέ 
καμιά τών σημερινών συλλογών. Ώς πρώτη συλλογή μύθων στήν άρχαίαν 
Ελλάδα θεωρείται αύτή πού έκαμε δ Δημήτριος δ Φαληρεύς, μαθητής τού 
Θεοφράστου, τό 300 π.Χ. μέ τίτλο ΑΙσωπείων Λόγων Συναγωγαί.

Πώς πλάθονταν οί μύθοι μάς δίνει μιάν ίδέα δ Σωκράτης.14 'Όταν δ 
δεσμοφύλακας έλυσε τά δεσμά τού Σωκράτη, τότες κάθισε πάνω στο κρεβάτι 
του καί τρίβοντας καλά μέ τό χέρι του τό σκέλος του, είπε (μεταφράζουμε): 
«Τί παράξενο πού φαίνεται πώς είναι, φίλοι μου, αύτό πού οί άνθρωποι ονο
μάζουν εύχάριστο. Τί θαυμάσια πού είναι φτιαγμένο άπό φυσικού του μ’ αύτό, 
πού θεωρείται άντίθετό του, δηλ. τό δυσάρεστο, κατά τό οτι μαζί καί τά δυο 
αύτά νά μή θέλουν συγχρόνως νά παρουσιάζωνται στον άνθρωπο, ένώ, αν 
κανείς κυνηγά τό ένα καί τό πιάνη, σχεδόν ν’ άναγκάζεται πάντα νά πιάνη καί 
τό άλλο, σάν νά ήταν δεμένα τά δυό τους άπό μιά κορφή. Καί μοΰ φαίνεται, 
είπε, αν τά έβαζε αύτά στο νού του δ Αίσωπος, θά έφκιανε μύθο, πώς δ θεός θέ
λοντας νά τά συμφιλίωση πού μάλλωναν, έπειδή δέν μπορούσε, ένωσε μαζί τις 
κορφές τους καί γι’ αύτό, σ’ έκείνον πού παρουσιάζεται τό ένα, άκλουθά ύστε
ρα καί τ’ άλλο».

Βέβαια δ μύθος, έτσι όπως βγαίνει άπό τον Σωκράτη, δέν άνηκει στούς

11. Μονάχα ό 'Όμηρος δέν έχει τέτοιους μύθους.
12. Πλάτ. Φαίδων 61a-61b
13. Διογ. Λαέρτιος, 2.42
14. Πλάτ. Φαίδ. 60b-60c.
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ήθικο-διδακτικούς άλλα στούς αίτιολογικούς, μά τέτοιοι μύθοι ύπάρχουν 
πολλοί στις συλλογές τών Αίσωπείων μύθων. Αύστηρά όμως μιλώντας Αίσώ- 
πειοι μύθοι είναι οί καθαυτό διδακτικοί, άπο τή διήγηση τών οποίων ξεπηδά 
πάντα ένα ηθικό δίδαγμα, δπως είναι οί πιο πάνω μύθοι πού άναφέραμε.

Πολλές φορές δμως καί άπο τούς αίτιολογικούς μύθους βγαίνει ηθικό 
δίδαγμα, δπως είναι ό μύθος «τού 'ίππου καί τού έλάφου», πού, κατά τή μαρτυ
ρία τού ’Αριστοτέλη,15 ό Στησίχορος διηγήθηκε στούς Ίμεραίους, δταν δ Φά- 
λαρις ζήτησε άπ’ αύτούς νά τού δώσουν φρουρά. Τότε ό Στησίχορος γιά νά 
τούς άποτρέψη, άντί άλλου ρητορικού σχήματος, τούς διηγήθηκε αύτον τον 
μύθο (μεταφράζουμε άπο τον ’Αριστοτέλη): «Ό ίππος είχε μόνος του στήν 
κατοχή του ένα λιβάδι, μά ήλθε ένας έλαφος καί τού κατέστρεφε το χόρτο. 
’Επειδή ήθελε νά έκδικηθή τον έλαφον, παρακαλοΰσε κάποιον άνθρωπο, άν 
μπορούσε νά έκδικηθή μαζί του τον έλαφον, κι’ αύτος τού είπε, άν πιάση χαλι
νάρι κι’ άνεβή κι’ ό ίδιος πάνω του κρατώντας άκόντια. ’Αφού συμφώνησε 
δμως κι’ άνέβηκε πάνω του ό άνθρωπος, άντί νά τού δώση εκδίκηση, έγινε ό 
ίδιος σκλάβος τού άνθρώπου».

15. Άριστοτ. ‘Ρητορική 1393b
16. Ίδ. ύποση μείωση άρ. 9

‘Ο μύθος είναι αίτιολογικός γιατί αιτιολογεί πώς ό άνθρωπος μπόρεσε 
νά καβαλλικέψη το άλογο καί νά το κάμη σκλάβο του, μά άπο τήν άλλη βγαίνει 
τό ήθικό δίδαγμα δτι κι’ οί 'Ιμεραίοι το ίδιο πάθημα τού ίππου θά πάθουν, 
άν δώσουν φρουρά στον Φάλαριν.

'Η συλλογή τών Κυπριακών Μύθων πού είχα καταρτίσει καί έκδώσει 
άποτελείται μόνο άπό διδακτικούς μύθους. Μερικοί είναι παραλλαγές τών 
Αίσωπείων άλλά οί περισσότεροι είναι πρωτότυποι καί έξυπνα εύρήματα τών 
άνθρώπων τού λαού μας. 'Η πρώτη συλλογή μου μέ τίτλο Κυπριακοί Μύθοι 
(Λευκωσία 1948, μέ μιά μακρά Εισαγωγή είκοσιέξη σελίδων καί μέ άπόδοση 
στήν Κοινή Νεοελληνική τών διαλεκτικών κειμένων τών μύθων καί Λεξιλόγιον 
τών διαλεκτικών λέξεων) άποτελούνταν άπό πενηνταοκτώ μύθους. Σ’ αύτούς 
πρόσθεσα άλλους είκοσιδύο άργότερα κι’ έτσι έγιναν ογδόντα, πού έκδόθηκαν 
σάν μέρος τών Λαογραφικών Κύπρου.16 Τώρα προσθέτουμε έδώ άλλους δύο 
πού γιά πρώτη φορά δημοσιεύονται. Τούς άριθμούμε συνέχεια μέ τούς προη
γούμενους.

81. 'Έν τζεΐνον τού παπά μέ το κάπνισμαν.

'Ένας γέρος έπηρεν τήβ βονιτζήν του στο λατζινάριν τού παπά γιά νά 
τήμ παραστήση. Τό λατζινάριν δ,τι τζι*  άν έπαθεν έν άππηαν της βονιτζής 
τού γέρου. 'Ο παπάς φωνάζει της παπαδκιάς του:

«Παπαδκιά, φέρ’ τόσ σϊερκάν τζαί τούτος δ,τι τζι’ άν έπαθεν, έπόκατσεν».

Φέρνει τοσ σϊερκάν ή παπαδκιά . . . τίποτε.
«’Έπκιασέν τους τ’ άμμάτιν άλώπως», λαλεί ό παπάς. «Φέρ’ το καπνι- 

στήριν νά τούς καπνίσουμεν» λαλεί της παπαδκιάς του.
Πολοάται τζι’ δ γέρος τζαί λαλεί του, «άν ήτουμ μέ τό κάπνισμαν, παπά 

μου, ή γερόντισσά μου καπνίζει με έφτά βολές τήν ήμέραν».
Τζαί πού τότε έμεινεν δ λόος «έν τζεΐνον τού παπά μέ τδ κάπνισμαν» 

άμαγ κανένας έγ καταφέρνει μιάδ δουλειάν τζαί πάσκουν οί άλλοι νά τόγ κά
μουν νά τήγ καταφέρη μέ κάτι ψευτοπράματα.

[Ερμηνευτικά: βονιτζή εθναι ή γαϊδάρα. Λατζινάριν είναι δ γάιδαρος 
δ επιβήτορας. Νά τήμ παραστήση = νά τή στήση κοντά στδν έπιβήτορα γιά 
νά βατευτη. Άππηαν = πηδούσε πάνω της γιά νά τή βατέψη. Σΐερκάς = 
ψαρής. Έπόκατσεν = κουράστηκε καί τά παράτησε. Άλώπως = ώς φαίνε
ται, ίσως.]

82. 'Έν τζεΐνον τού βού τζαί τού γαδάρου.

Ό βοΰς έπαραπονιέτουν τού γαδάρου δτι τδ ζέγνουν εις τ’ άμάξιν τζαί 
πού τ’ άμάξιν εις τ’ άλετρον ούλλη μέρα τζαί σκοτώννεται πού τήμ ποστασιάν. 
'Ο γάδαρος έσκέφτην τζαί λαλεί του: «Ξέρεις είντα νά κάμης νά μέσ σε καστη- 
ορούν; Πόψε πού ’ν νά σοΰ βάλουν τ’ άσερον νά μέν τδ φάης τζι’ έν νά νομίσουν 
πώς είσαι άρωστος τζι’ έν νά σ’ άφήκουν νά πνάσης».

Πού τδ πωρνόν, πάει δ ζευκαλάτης νά πκιάση τδβ βούν νά τδν-ι-ζέξη, 
θωρεί ... δ βοΰς έν έφαεν τ’ άσερον! «Όλάν» λαλεί της γυναίκας του «δ 
βοΰς μας έν έφαεν τ’ άσερον τζι’ έν άρωστος άλώπως. Νά ζέξουμεν τδγ γά- 
δαρον ώστι νά γιάνη δ βοΰς».

’Έτσ’ ήτουν. Έζέξαν τδγ γάδαρον.
Τήν νύχταν, πού ’ρταν πού τδ ζευκάριν, δ γάδαρος ήτουσ σκοτωμένος 

πού τήμ ποστασιάν. Ρωτά τον ό βοΰς είντα ’μ πού είπαν τ’ άφεντικά τους γιά 
τήν άρώσκιαν του, δ γάδαρος —λαλεί σου, νά τδφ φοϊτσιάσουμεν, μέμ πά τζαί 
συνέχου κάμνει τδν άρωστον— λαλεί του: «Είπαν, άμ πάης έτσι τζι’ έν τρώς 
τ’ άσερον, έν νά σέ σσάξουν».

’Έτσι ό βοΰς έφοήθην τζι’ άρκίνησεν τζι’ έτρωεν τζι’ έγλύτωσεν δ γάδα- 
ρος.

(Ό μΰθος διδάσκει πώς δσοι άνθρωποι παρασύρουν άλλους μέ τις κακές 
συμβουλές τους σέ πονηρές πράξεις, στδ τέλος τδ κακό ξεσπά πάνω τους).

[Ερμηνευτικά: Ποστασιά = κούραση. Καστηορώ = βασανίζω. Νά 
πνάσης = νά ξεκουραστης. Πωρνον = πρωινόν, πρωί. Τό ζευκάριν = τδ 
όργωμα. Συνέχου = συνεχώς. Νά σέ σσάζουν = νά σέ σφάξουν.]

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
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ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ 
ΣΤΟ «ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ» ΤΟΥ ΒΟΚΚΑΚΙΟΥ

Ό Τζιοβάννι Μποκκάτσιο, τδ άστραφτερδ αύτδ πνεύμα τού ιταλικού 
«τρετσέντο», σύγχρονος τού Πετράρχη καί λίγο μεταγενέστερος τού Ντάντε, 
ύπήρξε δ μεγάλος διηγηματογράφος της έποχής του καί μαζί ό μεγαλύτερος 
πεζογράφος τού Μεσαίωνα. Άπδ τά είκοσι έργα του, τδ άριστούργημά του 
Τό Δεκαήμερο, γραμμένο άνάμεσα στά 1348 ώς 1353, άποτελεϊ την πνευμα
τική κορύφωση τού 14ου αιώνα πού είχε άρχίσει μέ τη Θεία Κωμωδία τού 
Ντάντε.

Ό Ντάντε ύπηρξε ή τελευταία φωνή τού θρησκευτικού Μεσαίωνα. Ό 
Βοκκάκιος, στδ κατώφλι μιας καινούριας έποχής, εύαγγελίστηκε μιάν άλλη 
άντίληψη της ζωής, καθολοκληρίαν στραμμένης στά άνθρώπινα καί γήινα 
ένδιαφέροντα. Εξέφραζε έτσι μιάν τολμηρή πρόκληση άπέναντι στδν μεσαιω
νικόν άσκητισμό. Γιά τούτο καί τδ Δεκαήμερο χαρακτηρίστηκε ώς ή «’Αν
θρώπινη Κωμωδία», ή κωμωδία τής ζωής. Έδώ ή άτμόσφαιρα καί οί ήρωες 
είναι παρμένοι άπδ τή συγκεκριμένη καθημερινότητα τού άνθρώπου άπογυ- 
μνωμένου άπδ τήν επιθυμία τού ούρανοΰ καί παρουσιασμένου μέσα στήν έκ- 
χειλίζουσα φιληδονία του, προοιωνίζοντας έτσι τήν εποχή τού ’Ανθρωπισμού.

♦ ♦ ♦

'Όπως είναι γνωστό, τδ Δεκαήμερο τδ άποτελούν έκατδ — σύντομες ή 
εκτενείς — διηγήσεις πού τις κάνουν μέσα σέ δέκα μέρες δέκα πρόσωπα, 
έφτά νεαρές γυναίκες «συνετές καί έντιμες» καί τρεις νέοι «χαριτωμένοι καί 
ενάρετοι». Οι δέκα αύτοί φλωρεντινοί νέοι καί νέες συναντιούνται συμπτω- 
ματικά στήν έκκλησία τής Σάντα Μαρία Νοβέλλα τδν καιρό τής μεγάλης 
έπιδημίας τής πανούκλας κι άποφασίζουν ν’ άπομακρυνθοΰν γιά δυδ βδομάδες 
άπδ τήν άρρώστια, μεταβαίνοντας σέ μιάν έξοχική έπαυλη δυδ περίπου μίλια 
έξω άπδ τή Φλωρεντία. Γιά νά περνά ή ώρα άφηγούνται τις εύχάριστες ιστο
ρίες.

* * *

Μολονότι μερικές άπδ τις 100 ιστορίες τού Δεκαήμερου καθρεφτίζουν 
παλιότερες εποχές, δ κόσμος πού, πανοραμικά, παρελαύνει μέσα σ’ αύτές 
είναι σχεδόν άποκλειστικά δ κόσμος τής έποχής τού συγγραφέα. Ό κόσμος 
αύτδς μέ τήν κοινωνική του διαστρωμάτωση, τή γεωγραφική καί εθνολογική 
του κατανομή, τούς ήθικούς του προσανατολισμούς, τις άρετές καί τις άδυνα- 

μίες του, παρουσιάζεται άμέριμνος καί εύθυμος, έπιπόλαιος καί άδιανόητος. 
Κύριός του δέν είναι ή εύσέβεια, δ Θεός. Κύριός του είναι ή Τύχη, τά άστατα 
περιστατικά τής ζωής, ή άπρόβλεπτη συρροή επεισοδίων, ένας γήινος «άπδ 
μηχανής θεός».

Σ’ αύτδν τδν φυσικό κόσμο κινείται μιά κοινωνία έξυπνη, καλλιεργημένη 
καί κομψή στις άνώτερες τάξεις της, άξεστη καί χοντρή στά πληβεία της 
στρώματα, άλλά καί στά δυό της έπίπεδα κυνική, πονηρή καί φιλήδονη. Σέ 
μιά τέτοια κοινωνία άποθεώνονται ή έξυτενάδα, ή πολυμάθεια καί ή καπατσο- 
σύνη, καί γελοιοποιούνται ή άγνοια, ή άφέλεια, ή εύπιστία καί ή πρόληψη.

* * *

Ό κόσμος αύτδς τού Δεκαήμερου δέν περιοριζόταν μόνο στδ χώρο τής 
’Ιταλίας. Απλωνόταν καί στδ χώρο τής ’Ανατολής καί πρώτα στις έλληνικές 
περιοχές: στά Εφτάνησα, τδν Μωριά, τήν ’Αθήνα, τά νησιά τού Αιγαίου, 
τή Ρόδο, τήν Κρήτη, καί τήν Κύπρο, πού έπανέρχονται συχνά μέσα στις Ιστο
ρίες τού Δεκαήμερου' ιδιαίτερα ή Κύπρος — σέ έφτά άπδ τις 100 ιστορίες.

Τά τρία μεγάλα νησιά, ή Κρήτη, ή Ρόδος καί ή Κύπρος, συνεχίζοντας νά 
παίζουν άδιάκοπα τδν ιστορικό ρόλο πού τούς καθόρισε ή γεωγραφική τους 
θέση, άποτελούσαν στά χρόνια αύτά προέκταση τού ίπποτικοΰ μεσαιωνικού 
κόσμου τής Δύσης, μπολιασμένου πάνω στήν τοπική έλληνική παράδοση. 
Κάτω άπδ τήν έξουσία τών Δυτικών, μέ ισχυρές βενετσιάνικες, γενοβέζικες, 
μαλτέζικες ή άλλες παροικίες, βρίσκονταν στο επίκεντρο τής σύγκρουσης τών 
συμφερόντων τών δυνάμεων τής Δύσης καί τής μουσουλμανικής ’Ανατολής. 
’Έμποροι τής Εύρώπης, τής ’Ασίας καί τής ’Αφρικής, σταυροφόροι, τυχο
διώκτες, προσκυνητές εύσεβείς ή ύποκριτές, βασιλιάδες καί αύλικοί, μηχα- 
νορράφοι, τροβαδούροι, πλούσιοι φεουδάρχες καί έξαθλιωμένοι δουλοπάροικοι, 
άνθρωποι μορφωμένοι καί άξεστοι, καλόγηροι άγαθοί καί πονηροί, ιππότες, 
κάστρα, έρωτες, άπάτες, γενναιοφροσύνες, άγαθά άπδ όλη τή γή, συνθέτανε 
τδν κόσμο τών τριών νησιών. Τδ έμπόριό τους, οί ναυτικοί τους, οί σχέσεις 
τους μέ τά άλλα μέρη, οί άφεντάδες τους, οί ξένοι εύγενείς καί δ ντόπιος λαός 
τους, ή φύση τους, ό πλούτος ή ή φτώχια τους, βρίσκουν τή θέση τους στις 
ιστορίες τού Δεκαήμερου.

* » ♦
‘Η Ρόδος έμφανίζεται σέ τρείς άπδ τις ιστορίες τού Βοκκάκιου. Σέ δυδ 

απ’ αύτές σέ άμεση σχέση μέ τήν Κύπρο.
'Η πρώτη είναι ή έβδομη ιστορία τής δεύτερης μέρας καί έχει τδν τίτλο 

«Οί χίλιες και μιά νύχτες τής Άλατιελ». Στήν ιστορία αύτή δ σουλτάνος 
τής Βαβυλώνας άρραβωνιάζει τήν κόρη του Άλατιέλ μέ τδν βασιλιά τού Γκάρ- 
μπο (Μαρόκου) καί τού τή στέλλει γιά τδ γάμο. 'Ένα ναυάγιο καί ποικίλες 
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περιπέτειες την φέρνουν, μέσα σέ τέσσερα χρόνια, στά χέρια οκτώ άντρων 
σέ διάφορες πόλεις καί χώρες. Τέλος έπιστρέφει στόν πατέρα της, τάχα παρ
θένα, καί παντρεύεται τόν βασιλιά τοΰ Γκάρμπο κατά τά συμφωνημένα.

Ό έκτος στη σειρά άντρας της Άλατιέλ ήταν ό βασιλιάς τών Τούρκων 
Όσμπέκ. Σέ κάποιον πόλεμό του μέ τόν βασιλιά της Καππαδοκίας, πού τόν 
είχε ύποκινήσει ό αύτοκράτορας τοΰ Βυζαντίου, άφησε τήν Άλατιέλ στή 
Σμύρνη, στή φύλαξη ενός ύποτακτικοΰ του πού λεγόταν Άντίοχος. Αύτός, 
μολονότι οχι στην πρώτη πιά νεότητα, έρωτεύτηκε τήν ’Αλατιέλ, πού κι αύτή 
δέν τόν άπόρριψε. Επειδή στόν πόλεμο μέ τόν βασιλιά της Καππαδοκίας ό 
τοΰρκος βασιλιάς σκοτώθηκε, ό Άντίοχος πήρε μεγάλο μέρος τοΰ θησαυρού 
του καί μέ τήν Άλατιέλ έφυγαν κρυφά καί κατέφυγαν στή Ρόδο. Εκεί ό 
Άντίοχος άρρώστησε βαριά καί βρισκόταν στά τελευταία του. ’Έτυχε νά 
βρεθεί κοντά του ένας στενός του φίλος, ένας κυπριώτης έμπορος άπο τήν 
Πάφο, στόν όποιο ό Άντίοχος άποφάσισε νά παραχωρήσει όλα του τά άγαθά 
μαζί μέ τήν Άλατιέλ.

Σύμφωνα μέ τήν άφήγηση τοΰ Βοκκάκιου ό κυπριώτης έμπορος βρισκό
ταν στο Ρόδο γιά νά κανονίσει διάφορες έμπορικές δουλιές του, πράγμα πολύ 
φυσικό, αν άναλογιστοΰμε τή γεωγραφική θέση της Πάφου σέ σχέση μέ τή 
Ρόδο καί τό σημαντικό ρόλο τοΰ λιμανιού της στά χρόνια εκείνα. Στή συνέ
χεια ό κυπριώτης έμπορος έπιστρέφει στήν Πάφο μέ ένα καταλάνικο καράβι 
πού βρισκόταν στο λιμάνι της Ρόδου, παίρνοντας μαζί του καί τήν Άλατιέλ, 
πού ή άφιξή της στήν Κύπρο θάταν καί ή άρχή τοΰ τέλους τών περιπετειών 
της.

‘Η δεύτερη άναφορά στη Ρόδο γίνεται στο τέλος της τρίτης ιστορίας της 
τέταρτης μέρας τοΰ Δεκαήμερου καί κάτω άπό τόν τίτλο α Ερωτικές παρα- 
φροσύνες». Στήν περίπτωση αύτή γίνεται μόνο άπλή άναφορά τού νησιού, 
στο όποιο καταλήγουν οί ήρωες καί οί ήρωίδες της ιστορίας πού διαδραματί
ζεται κυρίως στήν Κρήτη.

Πιο δραματική καί περιπετειώδης είναι ή τρίτη περίπτωση πού βρίσκεται 
στήν πρώτη ιστορία της πέμπτης ημέρας τοΰ Δεκαήμερου κι έχει τόν τίτλο 
α Ερωτική ’Εκπαίδευση». Στήν ιστορία αύτή ένας κύπριος νέος, γιος τοΰ 
άρχοντα Αρίστιππου, παρά την έξωτερική του ομορφιά καί παράστημα, έδει
χνε ηλίθιος κι άνεπίδεκτος όποιασδήποτε καλλιέργειας. Τό όνομά του ήταν 
Κίμων κι ό πατέρας του, δυστυχισμένος γιά τήν κατάσταση τοΰ παιδιοΰ του, 
τόν έστειλε νά ζεΐ άνάμεσα στούς άξεστους καλλιεργητές τών χωραφιών του. 
Μιά μέρα ό νέος, περπατώντας στο δάσος, είδε νά κοιμάται κοντά σέ μιά 
κρήνη μιά κοπέλα έξαίσιας ομορφιάς. 'Η συνάντηση αύτή ξύπνησε ξαφνικά 
μέσα του μιά συγκίνηση, μιάν έρωτική άναστάτωση. Άπο τή στιγμή εκείνη 
άρχισε νά ένδιαφέρεται γιά τήν έμφάνισή του, τά γράμματα, τή μουσική, τήν 
ιππασία καί τήν τέχνη τοΰ πολέμου, καί πριν περάσουν τέσσερα χρόνια είχε 

γίνει, κατά τόν Βοκκάκιο, ό πιο άρχοντικός, ό πιο εύγενικός κι ό πιο άξιος 
άπό τούς νέους της Κύπρου.

Στο μεταξύ είχε πολλές φορές ζητήσει σέ γάμο τήν κοπέλα, πού λεγόταν 
’Ιφιγένεια, ό πατέρας της όμως άρνιόταν γιατί τήν είχε ύποσχεθεί σ’ έναν 
άριστοκράτη Ρόδιο πού λεγόταν Πασιμών. Γιά τούτο, όταν το ροδίτικο 
καράβι έφτασε στήν Κύπρο κι άναχώρησε μεταφέροντας τήν ’Ιφιγένεια 
στο μνηστήρα της, δ Κίμων άρμάτωσε μυστικά ένα άλλο καράβι καί μέ τή 
συνέργεια φίλων του κυνήγησε τό ροδίτικο, τό πρόφτασε κι άπήγαγε τήν ’Ιφι
γένεια. Δηλώνοντας πώς ούτε ή αρπαγή ούτε αίσθημα μίσους άλλά μόνο δ 
’Έρωτας τόν έσπρωξε νά έπιτεθεΐ στο πλοίο, τό άφησε ελεύθερο καί άπείρα- 
χτο νά γυρίσει στή Ρόδο, ενώ δ ίδιος άποφάσισε νά τραβήξει γιά τήν Κρήτη, 
όπου θάταν πιδ άσφαλής, γιατί έκεϊ καί ό ίδιος καί όλοι σχεδόν οί σύντροφοί 
του «είχαν παλιούς καί καινούριους συγγενικούς δεσμούς».

Καθώς όμως σέ λίγο έπεσε ή νύχτα, μιά φοβερή τρικυμία τούς παρέσυρε 
ναυαγούς σέ μιάν άκτή της Ρόδου, οπού λίγο πιδ πριν είχε καταφύγει καί τό 
ροδίτικο καράβι. Τό πρωί οί κυπριώτες άναγνωρίζονται άπό τούς ροδίτες 
ναύτες καί μέ τή βοήθεια χωρικών πού έτρεξαν στήν άκρογιαλιά καθώς καί 
ένός στρατιωτικού άποσπάσματος συλλαμβάνονται καί φυλακίζονται άπό τον 
Λυσίμαχο, «πού ήταν έκείνη τή χρονιά πρώτος άρχοντας της Ρόδου». Παρά 
τήν άγωγή πού δ Πασιμών κατάθεσε στή Γερουσία τοΰ νησιού άπαιτώντας 
τά κεφάλια τους, οί κύπριοι γλύτωσαν τή ζωή τους χάρη στή συμπεριφορά 
τους προς τό ροδίτικο καράβι, καί καταδικάστηκαν σέ ισόβια.

Στδ μεταξύ τήν ’Ιφιγένεια τήν ύποδέχτηκαν πολλές άριστοκράτισσες 
κυράδες της Ρόδου καί τή φιλοξένησαν ώς τήν ημέρα τοΰ γάμου πού δ Πασι
μών ήθελε νά γίνει τό ταχύτερο. Τόν ίδιο καιρό δ άδελφός τοΰ Πασιμώντα 
Όρμίσδας ήταν έρωτευμένος μέ μιά ροδίτισσα κοπέλα, την Κασάντρα καί, 
μολονότι είχε άντίζηλό του τόν ίδιο τόν άρχοντα της Ρόδου Λυσίμαχο, κέρδισε 
τήν κοπέλα κι οί γάμοι τών δυο άδερφιών δρίστηκαν γιά τήν ίδια μέρα.

Ό άρχοντας Λυσίμαχος, σπρωγμένος άπό τόν έρωτά του, άποφασίζει 
νά άπαγάγει τήν Κασάντρα. Γιά ένα τέτοιο εγχείρημα κρίνει κατώτερο καί 
πιστότερο συνεργάτη τόν φυλακισμένο Κίμωνα πού τόν καλεΐ κρυφά καί συμ
φωνούν τήν άρπαγή τών δυο κοριτσιών τήν ημέρα τοΰ γάμου τους. Τό εγχεί
ρημα ύττηρξε αιματηρό, στή συμπλοκή σκοτώθηκαν οί δυδ γαμπροί, ένώ οί 
άπαγωγείς, μέ τις δυο κοπέλες, κατέφυγαν στήν Κρήτη, όπου έγιναν οί διπλοί 
γάμοι.

«Αύτδ τό έγχείρημα — κλείνει τήν ιστορία δ Βοκκάκιος— προκάλεσε 
γιά πολύν καιρό μεγάλη άναταραχή καί σύγχυση στήν Κύπρο καί στή Ρόδο. 
Τέλος, μέ τή μεσολάβηση φίλων καί συγγενών ήρέμησε ή κατάσταση, κι ύστερα 
άπό ένα διάστημα πού είχαν μείνει εξορία, δ Κίμων καί ή ’Ιφιγένεια ξαναγύ- 
ρισαν στήν Κύπρο, κι δ Λυσίμαχος μέ τήν Κασάντρα στή Ρόδο».
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*Η Ρόδος, όπως βγαίνει μέσα άπό τις ιστορίες του Δεκαήμερου ήταν 
ένα άπό τά σταυροδρόμια της Μεσογείου, άνάμεσα στήν ’Ανατολή και τή Δύση, 
τον Βορρά και τό Νότο. Φυγάδες άπό τη Σμύρνη καταφεύγουν στό νησί, κύ- 
πριοι έ'μποροι φτάνουν έκεϊ γιά έμπορικές τους ύποθέσεις, κι εμπορικά καρά
βια άπό άλλα μέρη μακρινά, όπως άπό τήν άπόμακρη Καταλωνία, πιάνουν 
στό λιμάνι της. Τό νησί έχει Γερουσία κι έναλλασσόμενο ετήσιο άρχοντα, 
οί ϊντρικες όμως δουλεύουν πάντα σ’ ολα τά κοινωνικά στρώματα.

'Ωστόσο, ένώ καί στη Ρόδο καί στήν Κύπρο ζοΰν πολυάριθμοι δυτικοί κι 
ή έξουσία βρίσκεται στά χέρια τους, ό Βοκκάκιος χρησιμοποιεί ήρωες μέ 
ονόματα έλληνικά: ’Αντίγονος, ’Αρίστιππος, Κίμων, ’Ιφιγένεια γιά τήν Κύ
προ· Πασιμών, Λυσίμαχος, Κασάντρα γιά τή Ρόδο. Στοιχείο πού καταδει
κνύει κι αύτό την καθολική συνείδηση κι έκείνης της έποχής γιά τήν έλληνι- 
κότητα καί τών δυο νησιών μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗ

Συνήθως η επιτυχία του προγραμματισμού αναπτύξεως στην Κύπρο ταυ
τίζεται με την πρόοδο αναφορικά με την επίλυση ή αντιμετώπιση οικονομικών 
προβλημάτων, την επιτάχυνση του ρυθμού αναπτύξεως, τη διατήρηση συνθη
κών πλήρους απασχολήσεως, την περιφρούρηση της εσωτερικής και εξωτερι
κής αξίας του νομίσματος, την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών 
κλπ. ή την εκτέλεση διαφόρων έργων υποδομής. Από της απόψεως αυτής 
μάλιστα έφτασαν πολλοί στο σημείο να μιλούν για «μικρά οικονομικά θαύμα
τα» τόσο πριν, αλλά ιδιαίτερα μετά την Τουρκική εισβολή του 1974. Κι όμως 
ο προγραμματισμός κι η προσπάθεια αναπτύξεως στην Κύπρο είχαν και έχουν 
πιο πλατιούς σκοπούς και επιδιώξεις που είναι λιγότερο φανεροί και έτυχαν 
λιγότερης δημοσιότητας, ίσως γιατί τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο χειρο
πιαστά ή γιατί δεν είναι αρκετά ικανοποιητικά ακόμα. Είναι πάνω σ’ αυτές 
τις άλλες διαστάσεις της αναπτύξεως που Οα συγκεντρωθώ περισσότερο στη 
σύντομη αυτή εισήγηση, που κατ’ ανάγκη θάναι εκλεκτική.

Αμέσως μετά την Ανεξαρτησία το 1960, η Κυβέρνηση της νεαρής Κυ
πριακής Δημοκρατίας υιοθέτησε επίσημα τον ενδεικτικό προγραμματισμό 
σαν μέσο προωθήσεως κατά ορθολογιστικό τρόπο της αναπτύξεως της Χώρας. 
Ιδρύθηκε ο Μηχανισμός Προγραμματισμού, με την Κεντρική Επιτροπή Προ
γραμματισμού στην κορυφή, που προεδρεύεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, τις δυο Επιτροπές Προγραμματισμού, η μια για θέματα Πολι
τικής και η άλλη για θέματα Προϋπολογισμού, που προεδρεύονται από τον 
Υπουργό Οικονομικών ή στην απουσία του από το Γενικό Διευθυντή του Γρα
φείου Προγραμματισμού και το Γραφείο Προγραμματισμού, που είναι ανε
ξάρτητη υπηρεσία και αποτελεί τον οικονομικό και εκτελεστικό/διοικητικό 
βραχίονα της Κεντρικής Επιτροπής και των δυο Επιτροπών Προγραμματι
σμού. Η ξεχωριστή τοποθέτηση, από πλευράς διοικητικής ιεραρχίας, του Μη
χανισμού Προγραμματισμού, αποτελεί το μέτρο της σημασίας που δόθηκε 
σ’ αυτό από την Κυβέρνηση.

Επιπρόσθετα καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι οργανωμένες τάξεις του 
λαού, με διάφορες μορφές κατά καιρούς, να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος 
του Μηχανισμού Προγραμματισμού μέσα στα πλαίσια ενός δημοκρατικού 
διαλόγου με τις παραγωγικές τάξεις και το λαό γενικότερα. Έτσι κατά την 
ετοιμασία των τριών Πενταετών Σχεδίων Αναπτύξεως πριν από την εισβολή
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διορίστηκαν Συμβουλευτικές Επιτροπές για διάφορα σημαντικά θέματα ή 
τομείς δραστηριότητας (Γεωργία, Βιομηχανία, Χρηματοδότηση, Παιδεία, 
Υγεία κλπ.) στις οποίες, εκτός από την Κυβέρνηση, εκπροσωπήθηκαν οι αντί
στοιχες ενδιαφερόμενες οργανώσεις όπως και ειδικοί από τον ιδιωτικό τομέα. 
Μετά την τραγωδία που έπληξε την Κύπρο με την εισβολή, η Κυβέρνηση έκαμε 
και πάλι χρήση του θεσμού των Συμβουλευτικών Επιτροπών και ίδρυσε από 
τον Αύγουστο κιόλας του 1974 την Οικονομική Συμβουλευτική Επιτροπή, 
στην οποία αντιπροσωπεύονται επίσης οι συντεχνίες, οι εργοδοτικές οργανώ
σεις και ιδιώτες υπό την προσωπική τους ιδιότητα και την οποία η Κυβέρνηση 
συμβουλεύτηκε σε όλες τις ενέργειες της για την επαναδραστηριοποίηση της 
οικονομίας. Στά διάφορα Υπουργεία λειτούργησαν και λειτουργούν Συμβου
λευτικές Επιτροπές, οι οποίες επίσης συμβουλεύουν την Κυβέρνηση πάνω σε 
διάφορα μέτρα και προγράμματα κατά την εποχή της εφαρμογής τους.

'Ηθελα από την αρχή να τονίσω τη μεγάλη σημασία που δίδει η Κυβέρ
νηση από τη μια μεριά στην προγραμματισμένη ανάπτυξη και από την άλλη 
στη συμμετοχή των εκπροσώπων του λαού στον προγραμματισμό και την 
εφαρμογή των σχεδίων αναπτύξεως. Πιστεύω ότι τα δυο αυτά στοιχεία βοή
θησαν πολύ στην επιτυχία του προγραμματισμού στην Κύπρο.

Τα Πενταετή Σχέδια Αναπτύξεως, που ήταν η βάση του προγραμματι
σμού πριν από την εισβολή, όπως και τα Έκτακτα Σχέδια Οικονομικής Δρά- 
σεως, που τα αντικατέστησαν μετά την εισβολή, έχουν μια κλιμακωτή ωρί- 
μανση μαζί με τον αύξοντα αριθμό τους. Το Πρώτο Πενταετές Σχέδιο, 1962- 
1966, όπως και το Πρώτο Έκτακτο Σχέδιο Οικονομικής Δράσεως, 1975— 
1976, ήταν σχέδια ανασυγκροτήσεως και επιβιώσεως. Παρόλο που δεν παρα- 
μελήθηκαν άλλες πτυχές της αναπτύξεως, ήταν και στα δυο εμφανής η συγκέν
τρωση του ενδιαφέροντος στην οικονομική ανάπτυξη ή επαναδραστηριοποίηση. 
Τα επόμενα όμως Σχέδια εκάλυψαν σταδιακά και σε περισσότερη έκταση τις 
διάφορες διαστάσεις της αναπτύξεως. Σταδιακά επεξετάΟηκαν για να καλύ- 
ψουν άλλες πτυχές της αναπτύξεως όπως την κοινωνική, την περιφερειακή, 
τη χωροταξική, τη διοικητική, τη νομική κλπ. Δυστυχώς με την απότομη 
ανακοπή της προόδου προς τα μπρος από την Τουρκική εισβολή, ανακόπηκε 
και η τελειοποίηση των Πενταετών Σχεδίων ώστε να καλύψουν όλες τις ση
μαντικές διαστάσεις της αναπτύξεως και στη λεπτομέρεια που Οα ενδείκνυτο. 
Η ίδια τακτική ακολουθείται και τώρα με τα Έκτακτα Σχέδια Οικονομικής 
Δράσεως, βέβαια κάτω από πολύ διαφορετικές και πολύ πιο δύσκολες συνθή
κες.

Από την αρχή η ανάπτυξη στην Κύπρο τοποθετήθηκε σε ευρύτερα πλαίσια 
και οι διάφορες πτυχές της προωθήθηκαν με κάποια προτεραιότητα μεταξύ 
τους. Προς το τέλος της περιόδου 1960-1974 και όταν πια είχε σε ορισμένο 
βαθμό κερδηθεί ο αγώνας της οικονομικής προόδου, βρισκόντουσαν σε εξέλιξη 

διάφορα προγράμματα και δραστηριότητες που προωθούσαν σε σημαντικό 
βαθμό πια και τις άλλες εκφάνσεις της αναπτύξεως. Βέβαια ούτε τότε ούτε 
και τώρα είχαμε ένα συγκεκριμένο πρότυπο δημοκρατικής και φιλελευθέρας 
κοινωνίας προς το οποίο θα ετείναμε. Βάση ήταν πάντα η ανάπτυξη του αν
θρώπου, η απελευθέρωση των πολιτών από τις καθημερινές έγνοιες διαβιώ- 
σεως και συντηρήσεως, η συντήρηση και βελτίωση των δημοκρατικών θεσμών 
και μεθόδων και γενικά η δημιουργία τέτοιων πλαισίων μέσα στα οποία εξε
λικτικά και με βάση ένα ενδεικτικό και δημοκρατικό προγραμματισμό η κοινω
νία από μόνη της θα έφθανε σε τελειότερες μορφές.

Η οικονομική πρόοδος ποτέ δεν υπήρξε αυτοσκοπός στα Σχέδια Αναπτύ
ξεως. Πριν από την εισβολά τα Πενταετή Σχέδια εκτός από την επίτευξη 
ενός ψηλού ρυθμού αναπτύξεως και την προώθηση υγιών διαρθρωτικών αλλα
γών στην οικονομία, που θα διασφάλιζαν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
απρόσκοπτη οικονομική ανέλιξη, έδιδαν ιδιαίτερη σημασία στην κοινωνική 
ανάπτυξη δηλαδή την επενέργεια βελτιώσεων σε τομείς άλλους από τη μεγι
στοποίηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.

Η ανάπτυξη που επιδιώκετο ελάμβανε και λαμβάνει υπόψη τα βασικά χα
ρακτηριστικά και τις πατροπαράδοτες αξίες του λαού. Η οικονομική ανάπτυξη, 
που ακολουθήθηκε, απέβλεπε ταυτόχρονα στη διατήρηση των βασικών αξιών 
της Κυπριακής κοινωνίας, όπως π.χ. η φιλοξενία, η αλληλεγγύη, το ενδιαφέ
ρον για το συνάνθρωπο κλπ. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πολλά παραδείγμα
τα από τα Πενταετή Σχέδια, στα οποία φαίνεται καθαρά η ενσυνείδητη προσπά
θεια που καταβλήθηκε για να αναπτυχθεί ο τόπος με βάση ένα δικό του πρό
τυπο, που να διασφαλίζει ραγδαία οικονομική άνοδο και διατήρηση της κοινω
νικής του ταυτότητας. Επίκεντρο των προσπαθειών αυτών ήταν η συντήρηση 
του ενδιαφέροντος του ατόμου για το κοινωνικό σύνολο, η ενδυνάμωση του 
αισθήματος της συμμετοχής και της φιλαλληλίας προς το συνάνθρωπο του με 
την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε διάφορες κοινωνικές δραστηριό
τητες.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της προσπάθειας για ανάπτυξη ήταν και η 
αποφυγή συγκεντρώσεως εισοδήματος και πλούτου στα χέρια ολίγων μόνο 
οικογενειών ή ανθρώπων. Το πρότυπο οικονομικής αναπτύξεως με ταυτόχρονη 
ανακατανομή των καρπών της αναπτύξεως που απασχολεί πρόσφατα διεθνώς 
πολλούς αναπτυξιακούς οικονομολόγους και που θεωρείται το ενδεδειγμένο 
μέσο ολοκληρωμένης αναπτύξεως, είχε υιοθετηθεί, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 
σαν βάση αναπτύξεως. Για το σκοπό αυτό ενισχύθηκαν διάφορες μορφές 
οικονομικής οργανώσεως όπως το Συνεργατικό Κίνημα, οι Δημόσιες Εται
ρείες με μετοχές, οι κοινοτικές επιχειρήσεις, χωρίς βέβαια τούτο να σημαίνει 
οτι η υγιής ιδιωτική πρωτοβουλία δεν έτυχε ενισχύσεως και κάθε δυνατής 
διευκολύνσεως. Άλλα μέσα ήταν τα δημοσιονομικά μέτρα καθώς και η ενδυ
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νάμωση, επέκταση και βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών όπως των Δημο
σίων Υπηρεσιών Υγείας, της Παιδείας, των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της 
περιθάλψεως ειδικών ομάδων και τάξεων του λαού, που δυσπραγούσαν. Ειδική 
έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο μέσω του εκπαι
δευτικού συστήματος όσο και μέσω διαφόρων επί μέρους προγραμμάτων βιο
μηχανικής και άλλης καταρτίσεως και επιμορφώσεως. Ενδεικτικά αναφέρω 
τις διευκολύνσεις για γυμνασιακές και μεταγυμνασιακές σπουδές που παρα
σχέθηκαν ώστε η έλλειψη οικονομικών μέσων να μη παρεμποδίσει τη μόρφω
ση των παιδιούν, τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαιδεύσεως και την ίδρυση 
μεταγυμνασιακών ινστιτούτων εκπαιδεύσεως και επιμορφώσεως όπως το Κέν
τρο Παραγωγικότητος, το Ινστιτούτο Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τε
χνών και το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο.

Αλλά κι η περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη δεν παραμελήθηκε. Η 
εκτέλεση διαφόρων έργων υποδομής εκάλυπτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
τις διάφορες περιοχές της Κύπρου. Στα προγράμματα αυτά μπορούν να εντα
χθούν τα οδικά έργα, τα έργα βελτιώσεως των συνθηκών διαβιώσεως στα χω
ριά, όπως και άλλα παραγωγικά έργα, άνκαι η εκτέλεση τούτων ελάμβανε 
σοβαρά υπόψη την ταχύτητα με την οποία θα αποκομίζονταν οφέλη και απο
δόσεις. Μάλιστα για να γίνει πιο ορθολογιστική η ανάπτυξη στο χώρο και για 
να δημιουργηθούν οι σωστές συνθήκες διαβιώσεως από πλευράς περιβάλλοντος 
εισήχθηκε ο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος του 1972 και έγιναν 
διάφορα χωροταξικά σχέδια (το Χωροταξικό Σχέδιο για τη Νήσο, Χωροτα
ξικά Σχέδια για τις κυριότερες πόλεις, σχέδια για περιοχές με ιδιαίτερη σημα
σία). Η σωστή χωροταξική ανάπτυξη θα είχε επίσης ευεργετικές επιπτώσεις 
από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος και έτσι θα προλαμβάνετο η μόλυνση και 
καταστροφή τούτου στο μέλλον. Βέβαια και χωρίς την ύπαρξη αυτής της νομο
θεσίας λήφθηκε σειρά μέτρων, π.χ. για το διαχωρισμό των διαφόρων μορφών 
οικονομικής δραστηριότητας από τις κατοικήσιμες περιοχές με την εισαγωγή 
πολεοδομικών ζωνών, τη δημιουργία βιομηχανικών περιοχών κλπ.

Θα μπορούσα να αναφερθώ επίσης σε διάφορα άλλα προγράμματα τα 
οποία με επιμέλεια προωθήθηκαν για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Πολλή 
προσπάθεια και σημαντικούς πόρους απορρόφησε η πολιτιστική ανάπτυξη, 
η ανάπτυξη και συντήρηση της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς κλπ. Όμως 
θάθελα να σταθώ για λίγο στο θέμα της διοικητικής αναδιοργανώσεως και το 
θέμα του εκσυγχρονισμού της Κυπριακής Νομοθεσίας.

'Ανκαι η αποικιοκρατία άφησε στην Κύπρο μια αρκετά καλή Δημόσια 
Υπηρεσία, όμως, τα νέα καθήκοντα τα οποία αναλάμβανε μετά την Ανεξαρτη
σία σήμαιναν ότι έπρεπε να αλλάξει από πλευράς δομής και από πλευράς ενδια
φέροντος, δηλαδή έπρεπε να γίνει περισσότερο αναπτυξιακή. Βέβαια η διοι
κητική αναδιοργάνωση είτε αυτή αφορά τη δομή της Υπηρεσίας είτε τις διαδι
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κασίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί είναι ένα συνεχές έργο. Όμως μετά 
πάροδο ολίγων μόνο χρόνων από της Ανεξαρτησίας αναλήφθηκε ένα τεράστιο 
έργο πλήρους αναδιοργανώσεως της Υπηρεσίας. Πολλές από τις εισηγήσεις 
των κλιμακίων αναδιοργανώσεως έχουν ήδη υιοθετηθεί, ενώ άλλες βρίσκονται 
ακόμα στο στάδιο των διαβουλεύσεων με την οργάνωση των Δημοσίων Υπαλ
λήλων. Εκείνο που πρέπει και θέλω να τονίσω είναι ότι η Δημόσια Υπηρεσία 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη της Νήσου πριν από την 
εισβολή όσο και στην επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας μετά τα τεράστια 
πλήγματα που επέφερε η Τουρκική εισβολή. Όταν άλλοι θεσμοί κοινωνικής 
οργανώσεως κατέρρευσαν ή βρισκόντουσαν σε αναγκαστική ή άλλη αδράνεια 
τις φοβερές εκείνες μέρες, η Δημόσια Υπηρεσία ήταν εκείνη που συγκράτησε 
την κατάσταση από πάρα πέρα πτώση και με ευσυνείδητη εργασία, Ουσίες και 
αυτοπεποίθηση εμάζεψε σιγά-σιγά να νήματα που αποκόπησαν και επανασύν
δεσε το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα σε ένα λειτουργικό και πάλι σύνολο.

Εκτός από την προσοχή η οποία δόθηκε και δίδεται στο διοικητικό εκ
συγχρονισμό, δόθηκε και δίδεται έμφαση επίσης στον εκσυγχρονισμό της Κυ
πριακής Νομοθεσίας. Η απονομή της δικαιοσύνης στάθηκε πάντα ψηλά στην 
Κύπρο. Όμως, όπως ήταν φυσικό, σε ένα νεοσύστατο κράτος σύντομα θα πα
ρουσιαζόντουσαν προβλήματα και ελλείψεις νομοθετικές είτε γιατί πολλοί 
νόμοι ήταν κατάλοιπα προηγούμενων καθεστώτων είτε γιατί έπρεπε να συμ
πληρωθούν τα κενά. Με την ενίσχυση των διαφόρων νομικών υπηρεσιών και 
με τη δημιουργία της Υπηρεσίας Αναθεωρήσεως και Ενοποιήσεως της Κυπρι
ακής Νομοθεσίας το 1971 ουσιαστικά αναλήφθηκε ένα γενικό πρόγραμμα εκ- 
συγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου ώστε αυτό να βοηθήσει στην προσπά
θεια αναπτύξεως κι όχι να αποτελέσει εμπόδιο και ανασχετικό παράγοντα.

Την οικονομική πρόοδο προς τα εμπρός (η οποία παρενθετικά αναφέρω 
ότι ήταν σημαντική — υπολογίζεται πως ο ρυθμός αναπτύξεως μεταξύ 1960 
και 1974 ήταν πάνω από 7% το χρόνο, στα περισσότερα χρόνια της περιόδου 
υπήρχαν συνθήκες υπερπλήρους απασχολήσεως, οι τιμές αυξάνονταν με πολύ 
χαμηλό ρυθμό, ενώ προχωρούσε κανονικά η αναδιάρθρωση της οικονομίας) 
όπως επίσης και τις προσπάθειες, που σκιαγράφησα πολύ σύντομα πιο πάνω, 
όσον αφορά τις άλλες διαστάσεις της αναπτύξεως, ήλθε να ανακόψει απότομα 
και ανελέητα η Τουρκική επιδρομή. Οι συνέπειες της εισβολής στον οικονομικό 
τομέα είναι γνωστές (περίπου 40% του Κυπριακού εδάφους καταλήφθηκε από 
ξένα στρατεύματα, 70% της παραγωγής και των οικονομικών πόρων περιήλθαν 
κάτω από Τουρκική κατοχή, επενδύσεις και φυσικός πλούτος αξίας £2.5 δισε
κατομμυρίων ευρίσκονται στην Τουρκοκρατούμενη περιοχή και η όλη οικονο
μία της Νήσου και το οικονομικό σύστημα πλήγηκαν καίρια). Επιπλέον 40% 
του Ελληνοκυπριακού πληθυσμού προσφυγοποιήθηκε. Χαρακτηριστικά επί
σης αναφέρω ότι αμέσως μετά την εισβολή η ανεργία ανέβηκε στα 38% του 

101

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



οικονομικά ενεργού πληθυσμού, αρκετοί δε είναι εκείνοι που έφυγαν στο εξω
τερικό για προσωρινή απασχόληση και επιβίωση. Η επιτυχία στην επαναδρα- 
στηριοποίηση της οικονομίας και στην απάμβλυνση πολλών προβλημάτων των 
εκτοπισμένων είναι επίσης γνωστή και αποτέλεσε αντικείμενο πολλών συζητή
σεων και αρθρογραφίας διεθνώς. Συνοπτικά θα μπορούσα να αναφέρω πως η 
επιτυχία στον οικονομικό τομέα οφείλεται στην αποφασιστική στάση της Κυ- 
βερνήσεως να μην ενδώσει στα τετελεσμένα γεγονότα, στη συνεργασία που 
επέδειξαν τόσο οι εργοδοτικές όσο και οι συντεχνιακές οργανώσεις και ο λαός 
γενικότερα, ορισμένα εξωγενή γεγονότα (περιλαμβανομένης της βοήθειας που 
παρασχέθηκε κυρίως από την Ελλάδα και από άλλες χώρες, διεθνείς οργανι
σμούς και την ομογένεια) και στο σωστό και έγκαιρο προγραμματισμό της 
επαναδραστηριοποιήσεως. Βέβαια, όπως Οα αναφέρω και πιο κάτω, οι δυσμε
νείς συνέπειες της Τουρκικής εισβολής ήταν τόσο τρομακτικές που δεν ήταν 
δυνατό να εξαλειφθούν μέσα σε λίγα χρόνια ούτε είναι δυνατό να εξαλειφθούν 
όλες αν η κατάσταση παραμείνει όπως έχει σήμερα.

Αμέσως μετά την πρώτη εισβολή αλλά και μετά το δεύτερο γύρο της 
εισβολής, οπότε ολοκληρώθηκε η κατάληψη του βόρειου τμήματος της Κύ
πρου, το Γραφείο Προγραμματισμού σε συνεργασία με τα διάφορα ενδιαφερό- 
μενα Υπουργεία ανέλαβε εκστρατεία αναζωογονήσεως της οικονομικής δρα
στηριότητας, που είχε κατέλθει σε επικίνδυνα επίπεδα αποδιοργανώσεως και 
αδράνειας. Πολύ σύντομα υπήρχε έτοιμο Έκτακτο Σχέδιο Οικονομικής Δρά- 
σεως για τα έτη 1975-76 (τα δυο τελευταία χρόνια του Τρίτου Πενταετούς 
Σχεδίου Αναπτύξεως, 1972-76, το οποίο δεν ίσχυε πια) με βάση το οποίο 
εγένετο ο συντονισμός της όλης δραστηριότητας ανασυγκροτήσεως και ανοικο- 
δομήσεως. Η ύπαρξη του Σχεδίου αυτού, που για διάφορους λόγους δημο
σιεύτηκε πολύ αργότερα σαν Πρώτο Έκτακτο Σχέδιο, βοήθησε σημαντικά 
στην αποσαφήνιση των αναλαμβανομένων ενεργειών σε μια περίοδο που κάθε 
ενέργεια είχε τεράστια ψυχολογική, συναισθηματική και πολιτική σημασία. 
Η οικονομική επαναδραστηριοποίηση και πάλι δεν θεωρήθηκε σαν αυτοσκοπός. 
Αν σε περιόδους ειρήνης η μεγέθυνση του εθνικού προϊόντος εθεωρείτο το μέσο 
για την επίτευξη άλλων πιο ευγενών σκοπών, στην περίοδο μετά την εισβολή 
όπου η επιβίωση των Ελλήνων Κυπρίων στον τόπο αυτό διακυβεύετο, η οικο
νομική ανάπτυξη δεν μπορούσε παρά να τεθεί στην υπηρεσία του αγώνα για 
ελευθερία και δικαιοσύνη. Άνκαι δεν είναι εμφανής η συσχέτιση των πιο πάνω 
επιδιώξεων, υπάρχουν μάλιστα πολλοί που πιστεύουν πως η οικονομική πρό
οδος περιέπεσε ήδη σε αυτοσκοπό, όμως πολλά έχουν γίνει προς την κατεύθυν
ση αυτή και πολλά αναμένεται, βέβαια, να γίνουν.

Πιστεύω ότι η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η Κυβέρνηση και οι Υπη
ρεσίες για την επίλυση δυο βασικών προβλημάτων που δημιούργησε η εισβολή, 
του προβλήματος της ανεργίας και του προβλήματος της ανακουφίσεως και

περιθάλψεως των προσφύγων, υπήρξε σωτήρια για τον τόπο. Δεν μπορώ να 
ισχυρισθώ ότι η απασχόληση του εργατικού δυναμικού υπήρξε η πιο ενδεδειγ- 
μένη ή η πιο παραγωγική, όμως, το γεγονός ότι από 38% το Σεπτέμβριο του 
1974 το ποσοστό ανεργίας κατέβηκε στα 24.5% το Δεκέμβριο του ίδιου χρό
νου, 8.2% το τέλος του 1976 και 2% το τέλος του 1978 δεν μπορεί παρά να 
έχει προσφέρει πολύ μεγάλη υπηρεσία στην υπόθεση της Κύπρου τόσο από 
της πλευράς παραμονής του πληθυσμού στον τόπο του όσο και από της πλευράς 
τονώσεως του ηθικού και της αξιοπρέπειας του λαού, συναισθήματα απαραί
τητα για ένα μακροχρόνιο αγώνα. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για την αντιμε
τώπιση των προβλημάτων των προσφύγων. Αμέσως μετά την εισβολή ιδρύ
θηκε ειδική υπηρεσία για τους εκτοπισθέντες και παθόντες που κινήθηκε γρή
γορα και έξω από τα συνήθη γραφειοκρατικά πλαίσια της Κυβερνητικής μη
χανής και βοήθησε πολύ στην απάβλυνση των προσφυγικών προβλημάτων, 
που στην αρχή ήταν προβλήματα διατροφής, ενδύσεως, πρόχειρης στεγάσεως 
και περιφρουρήσεως της υγείας στους καταυλισμούς και στη συνέχεια προβλή
ματα απασχολήσεως, δραστηριοποιήσεως, στεγάσεως, εκπαιδεύσεως, ιατρο
φαρμακευτικής περιθάλψεως κλπ. II άμεση και συγκεντρωμένη Κυβερνητική 
συμπαράσταση στους πρόσφυγες και οι θυσίες που ανέλαβε ο υπόλοιπος πλη
θυσμός (π.χ. περικοπή μέχρι 25% των μισθών των εργοδοτουμένων και ανά
λογη έκτακτη εισφορά των εργοδοτών) δεν μπορεί παρά νάχει ενδυναμώσει 
το αίσθημα της αλληλεγγύης και νάχει απαμβλύνει τουλάχιστο το αρνητικό 
συναίσθημα του διαχωρισμού του πληθυσμού στους τυχερούς και τους άτυ
χους.

Μια πολύ σοβαρή συνέπεια της εισβολής και του εκτοπισμού ήταν η δια
σάλευση της κοινωνικο-οικονομικής τάξης πραγμάτων που επικρατούσε πριν 
από την εισβολή. Μέσω πολλών χρόνων και με τα διάφορα κοινωνικά συστή
ματα του τόπου (προίκα, κληρονομιά, ιδιοκτησία) το κοινωνικο-οικονομικό 
σύστημα της Κύπρου κατέληξε να διακρίνεται από μια πολλαπλότητα ιδιο
κτησίας και αποκομίσεως εισοδήματος για τα διάφορα νοικοκυριά. Έτσι δη- 
μιουργήθηκε μια σχετικά δίκαιη κατανομή του πλούτου και του εισοδήματος 
μεταξύ των διαφόρων νοικοκυριών πράγμα το οποίο αντανακλάτο στο σχετικά 
Ψηλό βιοτικό επίπεδο, την ηρεμία με την οποία αντιμετώπιζαν οι διάφορες 
τάξεις τα προβλήματά τους και την εκτεταμένη υποστήριξη προς το υφιστά
μενο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. Η Τουρκική εισβολή επέφερε σοβαρό 
πλήγμα στο αρμονικό αυτό σύστημα με τη βίαιη εκτόπιση τόσο μεγάλου πο
σοστού πληθυσμού και την αποξένωση του από τις περιουσίες του.

Έτσι στον προγραμματισμό επαναδραστηριοποιήσεως της οικονομίας 
ενδιέφερε τόσο η ταχύτητα, με την οποία θα γινόταν, όσο και η μορφή, που Οα 
έπαιρνε. Ένας κυνικός οικονομολόγος θα έλεγε ίσως ότι ήταν ευκαιρία η οι
κονομία να ανασυσταθεί πάνω σε πιο υγιείς διαρθρωτικά βάσεις. Π.χ. η ελεύ- 
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θέρη γη που υπήρξε με τη μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων από τις ελεύθερες 
περιοχές στις Τουρκοκρατούμενες περιοχές της Νήσου θάπρεπε να χρησιμο
ποιηθεί για τη μεγέθυνση των γεωργικών κλήρων και τη δημιουργία πιο βιώ
σιμων μονάδων. Το ίδιο θα μπορούσε να ισχυρισθεί και στην περίπτωση όλων 
των άλλων τομέων. Η απώλεια πολλών επιχειρηματικών μονάδων, που κατά 
κανόνα ήταν μικρού μεγέθους, έπρεπε να θεωρηθεί σαν η απαρχή για τη μεγέ
θυνση των υφιστάμενων αντίστοιχων μονάδων στις ελεύθερες περιοχές για 
πάρα πέρα ανάπτυξη και κάλυψη του παραγωγικού κενού που δημιουργήθηκε. 
Ας σημειωθεί παρενθετικά ότι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμε
τώπιζε πάντα η Κυπριακή οικονομία ήταν και το μικρό μέγεθος των παραγω
γικών μονάδων.

Όμως η Κυβέρνηση δεν ακολούθησε αυστηρά οικονομικά κριτήρια στην 
προσπάθεια για επαναδραστηριοποίηση. Άνκαι θεωρήθηκε επικίνδυνο στην 
αρχή να γίνουν τέτοιες διευθετήσεις, που πιθανό να εκλαμβάνονταν από τους 
εκτοπισμένους ότι εσήμαιναν εγκατάλειψη της ιδέας επανόδου τους στις περι
οχές τους, η φιλοσοφία του προγραμματισμού της επαναδραστηριοποιήσεως 
στηρίχθηκε πολύ στην επανασύνδεση των ανθρώπων με τα μέσα και τους πό
ρους παραγωγής σε μια σχέση αυτοεργοδοτήσεως και αναβιώσεως ή αναπα
ραγωγής έστω σε μικρογραφία της προηγούμενης τάξης πραγμάτων. Συγκε
κριμένα όλες οι παραγωγικές τάξεις βοηθήθηκαν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 
να ξαναφτιάξουν τις γεωργικές τους μονάδες, τις βιομηχανίες, τα μικρά εργα
στήρια τους ή να δραστηριοποιηθούν στα άλλα ελεύθερα επαγγέλματα που 
εξασκούσαν προηγούμενα. Τα επίπεδα κλίμακας παραγωγής μειώθηκαν, 
όπως μειωμένοι ήταν και οι πόροι που κατανεμήθηκαν σε κάθε μια περίπτωση, 
για να δημιουργηθεί έτσι χώρος και περιθώρια για την παροχή βοήθειας σε 
πολύ μεγαλύτερο αριθμό προσώπων. Βέβαια οι διευθετήσεις που έγιναν έχουν 
σε μεγάλο βαθμό την έννοια της προσωρινότητας. Όμως οι διευθετήσεις 
αυτές έδωσαν πρόσθετο αίσθημα αξιοπρέπειας, ασφάλειας και προπαντός ρί
ζωσαν τον κόσμο στον τόπο τούτο. Επιπλέον αποτράπηκε ή καλύτερα τέ
θηκαν οι βάσεις για να αποτραπεί η πόλωση από πλευράς ιδιοκτησίας και η 
μετατροπή της κοινωνίας σε δυο τάξεις ανθρώπων, σε κείνους που τάχασαν 
και σε κείνους που δεν τάχασαν, πράγμα το οποίο θα είχε ως συνέπεια τη δη- 
ουργία πρόσθετων αρνητικών συναισθημάτούν όπως της ματαιότητας, της 
απαισιοδοξίας, της αδιαφορίας, της μη συμμετοχής κλπ.

Όπως ανέφερα πιο πάνω, τα προβλήματα που δημιούργησε η Τουρκική 
εισβολή οικονομικά και κοινωνικά δεν έχουν επιλυθεί ακόμα παρά τη σημαντι
κή πρόοδο που έγινε. Τα πλήγματα της Τουρκικής εισβολής ήταν τόσο μεγάλα 
που από την αρχή εφαίνετο ότι θα περνούσαν πάρα πολλά χρόνια για να αντι- 
μετωπισθούν και επιλυθούν, άνκαι είναι αμφισβητήσιμο κατά πόσο τούτο 
είναι εφικτό χωρίς την ύπαρξη ενιαίας οικονομίας και πάλι. Έχουμε ήδη εφαρ

μόσει δυο δίχρονα Έκτακτα Σχέδια Οικονομικής Δράσεως και εφαρμόζουμε 
τώρα το Τρίτο Έκτακτο Σχέδιο που θα καλύψει την περίοδο 1979-81. Ήδη 
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιμές το 1978 επανήλθε στα επί
πεδα του 1973, οι ετήσιες πάγιες επενδύσεις ευρίσκονται στα 92% εκείνων 
του 1973, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στα 114% και οι εισαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών στα 113% εκείνων του 1973. Οι εξαγωγές (φ.ο.π.) σε 
τρέχουσες τιμές το 1978 ήταν υπερδιπλάσιες των αντίστοιχων του 1973 και οι 
εισαγωγές (σ.ι.φ.) αυξημένες κατά 80%, οι περιηγητές πολυήμερης διαμονής 
ανήλθαν σε 217,000 το 1978 έναντι 264,000 το 1973, ενώ το 1978 επικρά
τησαν συνθήκες πλήρους απασχολήσεως του εργατικού δυναμικού και οι λια
νικές τιμές αυξάνονταν κατά ετήσιο ρυθμό 7.4%. Από τα σύντομα αυτά στοι
χεία φαίνεται καθαρά η πρόοδος που επιτεύχθηκε στην αναπλήρωση και ανά
κτηση σημαντικού μέρους της παραγωγής και των πηγών εισοδήματος και 
ξένου συναλλάγματος που απολέσθηκαν λόγω της εισβολής.

Με την εκπνοή του Δεύτερου Έκτακτου Σχεδίου το 1978, η διαδικασία 
της επαναδραστηριοποιήσεως ουσιαστικά έχει λήξει και μπήκαμε σε μια νέα 
περίοδο όπου η προσπάθεια είναι τώρα η σταθεροποίηση των αποτελεσμάτων 
της επαναδραστηριοποιήσεως, η αναδιάρθρωση και εξυγίανση της οικονομίας 
και η περαιτέρω ανάπτυξη μέσω κυρίως της αυξήσεως της παραγωγικότητας. 
Στην προσπάθειά μας αυτή αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά προβλήματα που 
ανάγονται κυρίως στις συνέπειες της Τουρκικής εισβολής και σε μικρότερο 
βαθμό στη μορφή της επαναδραστηριοποιήσεως και σε εξωγενείς παράγοντες.

Οι συνέπειες της Τουρκικής εισβολής μπορούν να ανευρεθούν σε κάθε 
πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας τόσο στην πλευρά της παραγωγής 
όσο και στην πλευρά της ζητήσεως και επηρεάζουν δυσμενώς την άμεση στα
θερότητα της οικονομίας και τις δυνατότητες μελλοντικής αναπτύξεως. Οι 
πλουτοπαραγωγικοί πόροι, περιλαμβανομένου του εργατικού δυναμικού, είναι 
τώρα περιορισμένοι, ενώ υπάρχει ακόμα τεράστιο πρόβλημα αναπληρώσεως 
των επενδύσεων που καταλήφθηκαν από τα Τουρκικά στρατεύματα, καθώς 
και αναπληρώσεως όλων εκείνων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών για 
τα 40% των εκτοπισμένων νοικοκυριών που σιγά-σιγά ανασυντάσσονται. 
Προβλήματα που ανάγονται στην υπερθέρμανση της οικονομίας μπορούν να 

. συσχετισθούν με τα αποτελέσματα της Τουρκικής εισβολής. Η εισβολή ευ- 
θύνεται σε μεγάλο βαθμό για την τάση για αυξημένες εισαγωγές κεφαλαιου
χικών, ενδιάμεσων και καταναλωτικών αγαθών, τη μείωση των εγχώριων 
αποταμιεύσεων, την άνοδο του γενικού επιπέδου των τιμών, που επηρεάζει 
ταυτόχρονα και τις δυνατότητες αυξήσεως των εξαγωγών, την ελλειμματικό- 
τητα των κρατικών προϋπολογισμών, το εμπορικό έλλειμμα, την υπερβολική 
πίεση για αύξηση μισθών και ημερομισθίων και άλλων εισοδημάτων, που 
επιδρούν αυξητικά στο κόστος παραγωγής κλπ. Το διευρυνόμενο έλλειμμα στο 
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ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και οι περιορισμένοι αδρανείς συντελεστές 
παραγωγής δεν επιτρέπουν την προώθηση ψηλών ρυθμών αναπτύξεως, π.χ. 
πέραν του 5% ετήσια. Επίσης λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών που επε- 
βλήθηκαν στην οικονομία στηριζόμεθα τώρα περισσότερο παρά προηγουμένως 
σε τομείς με λιγότερη προστιθέμενη αξία και χαμηλότερο ποσοστό κερδαι- 
νόμενου καθαρού ξένου συναλλάγματος και σε πιο μικρές μονάδες παραγωγής 
γενικά. Οι κοινωνικές δαπάνες για τους εκτοπισμένους και δυσπραγούντες 
βρίσκονται σε μεγάλα ύψη, πράγμα το οποίο αφαιρεί πολύτιμους πόρους από 
παραγωγικές επενδύσεις. Αφήνω κατά μέρος το ότι σαν χώρα αναγκαζόμεθα 
από τα πράγματα να σπαταλούμε πόρους για επενδύσεις που κάτω από ομαλές 
συνθήκες δεν χρειαζόμεθα (νέα αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμους, κατοικίες, σχο
λεία κλπ.).

Η μορφή επαναδραστηριοποιήσεως, όπως εξήγησα πιο πάνω, ήταν σύν
θετη υπό την έννοια προωθήσεως της επιτεύξεως πολλών επιδιώξεων ταυτό
χρονα. Παρόλο που η οικονομική βιωσιμότητα των διαφόρων ενεργειών και 
προγραμμάτων ελαμβάνετο σοβαρά υπόψη, όμως δεν ήταν το μοναδικό κριτή
ριο. Τώρα πρέπει να αναληφθεί σχετική διορθωτική εργασία, χωρίς όμως να 
καταστρατηγηθούν οι βασικές κοινωνικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε 
η επαναδραστηριοποίηση. Θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι για πιο ορθολογι
στική χρήση των παραγωγικών πόρων, ιδιαίτερα του εργατικού δυναμικού, 
για τη μεγέθυνση των οικονομικών μονάδων ή των διάφορων δραστηριοτή
των, για τη βελτίωση της οργανώσεως της παραγωγής, όπως επίσης θα πρέ
πει να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα ώστε οι καρποί αναπτύξεως να κατανε- 
μηθούν πιο δίκαια μεταξύ του λαού και η ανάπτυξη να αποτελέσει πράγματι 
υπόβαθρο του αγώνα της Κύπρου.

Τέλος στις πολλές άλλες προστέθηκαν πρόσφατα και εξωγενείς δυσκο
λίες, όπως η τελευταία ενεργειακή κρίση, οι περιορισμοί που επιβάλλει η 
ΕΟΚ κλπ.

Το Τρίτο Έκτακτο Σχέδιο Οικονομικής Δράσεως αποσκοπεί στο να αντι
μετωπίσει θετικά τις πιο πάνω δυσκολίες που αφορούν τόσο τις αποσταθερο
ποιητικές τάσεις όσο και τους περιοριστικούς παράγοντες αναπτύξεως. Επί
σης το Σχέδιο διαλαμβάνει μέτρα και προγράμματα κοινωνικά κατά τρόπο 
πιο αναλυτικό από τα προηγούμενα. Και πάλι έμφαση δίδεται στον τομέα αυτό 
στην περαιτέρω απάμβλυνση των προβλημάτων των προσφύγων, τη βελτίωση 
και επέκταση των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών, τη δικαιότερη κατα
νομή του εισοδήματος μεταξύ εισοδηματικών τάξεων και γεωγραφικών περιο
χών, τη βελτίωση του περιβάλλοντος κλπ.

Πιστεύω πως κι’ η νέα φάση των δυσκολιών της Κυπριακής οικονομίας 
θα ξεπεραστεί. Αν μάλιστα υπάρξει σύντομα δίκαιη λύση του Κυπριακού προ
βλήματος που θα διαλαμβάνει επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους 

και θα διαφυλάττει το ενιαίο της οικονομίας και ενιαία οικονομική πολιτική, 
τότε το μέλλον θάναι ρόδινο για όλους τους κατοίκους. Στο μεταξύ όμως και 
επειδή ίσως θα χρειασθεί καιρός για μια τέτοια λύση θα πρέπει ο προγραμμα
τισμός οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως να ενταχθεί σ’ ένα σχέδιο ευρύ
τερης δράσεως, που να αποβλέπει στην τόνωση του ηθικού του λαού για δη
μιουργική κινητοποίηση, τη δημιουργία της αναγκαίας ψυχολογικής υποδο
μής μεταξύ του λαού, την απάλειψη όλων των αρνητικών συναισθημάτων (ανασ
φάλειας και ηττοπάθειας, αδικίας, αδιαφορίας, απαισιοδοξίας κλπ.) και τη 
θωράκιση του λαού με αγωνιστική διάθεση, καρτερία, αντοχή και γενικά μ’ 
όλες τις αρετές, που είναι αναγκαίες για ένα αγώνα επιβιώσεως στον τόπο 
τούτο.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΤ
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ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ: ΚΑΛΛΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μια πρόσθετη μαρτυρία για τον πρωτεϊσμό και τη θαυμαστή συνθετική 
δύναμη του Κύπρου Χρυσάνθη αποτελεί η συλλογή του Καλλιγράμματα, έκδοση 
«Πνευματικής Κύπρου», Λευκωσία 1969. Τα Καλλιγράμματα είναι μια πρω
τότυπη έκπληξη στην ασταμάτητη ποιητική δημιουργία του Κ. Χρυσάνθη, 
γιατί σ’ αυτά ξεφεύγει για λίγο από το συνηθισμένο τρόπο γραφής και δοκι
μάζει τις ικανότητές του σε μια νέα μορφή ποίησης που είναι περισσότερο 
γνωστή ως συγκεκριμένη ποίηση (concrete poetry). Το κύριο χαρακτηριστικό 
της ποίησης αυτής είναι ότι η γλώσσα χρησιμοποιείται βασικά σαν υλικό παρά 
σαν φορέας νοημάτων και η διάταξη στην επιφάνεια του χαρτιού παίρνει μεγα
λύτερη σημασία από τη σύνταξη.

Τα Καλλιγράμματα πήραν την ονομασία τους από τα σχηματοποιημένα 
ποιήματα του Guillaume Apollinaire («λυρικά ιδεογράμματα» τα ονόμασε 
πρώτα ο ίδιος) στην έκδοσή του «Καλλιγράμματα» 1918. Όταν ο Apollinaire 
σχηματοποιεί τους στίχους του ποικιλότροπα για να παραστήσει μια γραβά
τα, ένα ρολόϊ, ένα στέμμα, ένα λουλούδι, ένα μαντολίνο, ένα περίστροφο, την 
πρόσοψη της Παναγίας των Παρισίων, μια βρύση, τον Πύργο του Eiffel ή 
μια νεροποντή κ.λ.π., διατηρεί συνήθως μια ακέραια λυρική ποιότητα στη 
μορφή. Σε σχετικό άρθρο της Princeton Encyclopedia αναφέρεται χαρακτη
ριστικά ότι τα καλλιγράμματα παραμένουν ουσιαστικά μια δεξιοτεχνία, μια 
ορατή ιδέα, ένα είδος εναρμόνισης στίχων και συμβόλων.1

1. Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, edited by Alex Preminger, Enlarged 
Edition, 1974, Princeton University Press, p. 922.

2. Μαρίας Παττίχη, «Τεχνολογία και Λογοτεχνία», Πνευματική Κύπρος, Χρονιά
ΙΑ' (Φλεβάρης-Μάρτης 1971) Αρ. 125-126, σ. 142.

Παρόλο που αναγνωρίζεται η προσωπική συμβολή του Apollinaire στη 
σχηματοποιημένη ποίηση πρέπει να αναφέρουμε, ότι τα πρώτα ποιήματα του 
είδους αυτού ήταν μερικά Αλεξανδρινά «τεχνοπαίγνια» τα οποία αποδίδονται 
στο Σιμμία το Ρόδιο, καθώς και στο Θεόκριτο και το Δωσιάδη. Οι Λατίνοι 
συνέχισαν το είδος αυτό της ποίησης, στο οποίο έδωσαν το όνομα Carmina 
figurata. Νεότεροι εκπρόσωποι του είδους είναι ο Rabelais ο G. Herbert 
ο Mallarmé, ο Comringer κ. ά. Τη σύγχρονη Ελλάδα εκπροσωπεί ο Πότης 
(Παναγιώτης) Ψαλτήρας (1893-1946). Σήμερα, όπως παρατηρεί η Μαρία 
Παττίχη, η χρησιμοποίηση των τυπογραφικών στοιχείων καθώς και της 
σχηματοποιημένης ομάδας λέξεων έχει εμπορικοποιηθεί στις διάφορες αφίσσες.1 2

Ο Κ. Χρυσάνθης στην «Απολογία των Καλλιγραμμάτων του» επισημαίνει 
ότι συχνά η συναναστροφή σε οικειώνει και συχνά σε πείθει για μια πιο επι
τυχή δοκιμή. Πιθανό και η σημερινή μανία της «πρωτοτυπίας και έκπληξης» 
να σου γεννά τη διάθεση να τολμήσεις.3 Π τεχνική που χρησιμοποίησε ο Κ. 
Χρυσάνθης στα σχηματογραφικά του ποιήματα διαφέρει από την κλασική 
τεχνική, δηλ. την ανισοσυλλαβία και ποικιλομετρία των στίχων έτσι που να 
απεικονίσουν ένα σχήμα. Καθώς ο ίδιος ο ποιητής εξηγεί, πήρε πραγματικά 
επιγράμματά του ή επιγραμματικούς στίχους του και τους έδωσε ελεύθερη 
μορφή στη σελίδα ακολουθώντας τις τυπογραφικές δυνατότητες.4 Γίνεται 
αντιληπτό ότι η συμβολή του τυπογράφου-στοιχειοθέτη Γ. Περσιάνη στά
θηκε αποφασιστική, γιατί χάρις στη βοήθεια και υπομονή του έμπειρου τυ
πογράφου κατορθώθηκε να ολοκληρωθεί το θαυμαστό τούτο έργο.

Ο ποιητής παραδέχεται ότι είναι αναμφισβήτητο, όπως δα συμβαίνει και 
με τον κλασικό τρόπο γραφής, μερικά καλλιγράμματα να μη βρίσκονται σε 
επιθυμητό επίπεδο. Αλλά αν υπάρχει πραγματικός ποιητικός λόγος και ανά
γκη δε βλέπει γιατί να μη δοκιμαστούν ποικίλες μορφές δοσίματος έξω από τα 
αυστηρώς παραδεγμένα.5

♦ * *

Στα Καλλιγράμματα οι λέξεις και οι στίχοι πέρα απο τη συμβολική τοπο
θέτησή τους είναι δοσμένοι με μια πλέρια επιγραμματικότατα κι ενα βάθος 
ελλειπτικό έτσι που να μεστώνουν σε νόημα και σημασία. Ολα τα θέματα, 
χωρίς να αποτελούν άβυσσο στοχασμών, είναι ωραία, ζωντανα, παντα ενδια
φέροντα, κοινά, ποτέ όμως κοινότοπα. Τα 40 επιγράμματα της συλλογής, 
τα οποία εκτείνονται από ένα μέχρι πέντε στίχους, διακρινονται σε τρεις ομά
δες: α) Ιστορικά—πατριωτικά (Επίγραμμα στο Μεσολόγγι, στον Κυριάκο 
Μάτση, στις Κύπριες κ.ά.). β) Λυρικά (Σ’ αγαπώ, Εαρινός έρωτας, Ί α φι
λία, Γα μάτια σου, 'Ανοιξη, Στη Σαλαμίνα, Στην αμμουδιά κ. α). γ) Κοινω
νικά, γνωμικά, συμβολικά, κριτικά (Π εφημερίδα, Σήμερα, Μνήμες, Αντί
θεση, Η γνώση, Η ελπίδα, Η τύψη, Τεμαχισμός, Ιδεες, Πετροβο>.ημα, Πα
ραίνεση, Το στάχυ, Προειδοποίηση κ. ά.).

Πατριδολάτρης και Ελληνολάτρης καθώς είναι ο ποιητης, τοποθετεί 
ευθυς εζαρχής, ως προμετωπίδα της συλλογής του, την Ελληνική σημαία στον 
ιστό της, την οποία προσφέρει ως αντίδωρο στον Ελληνα πρεσβυ Μενελαο 
Αλεξανδράκη. Τον επόμενο χρόνο η σημαία για τον ποιητη θα είναι μεσιστια

και « απολογία των Καλλιγραμματων3. Κύπρου Χρυσάνθη, «Σχηματοποιη 1 122-123, σ. 38.
μου», Πνευματική Κύπρος, Χρονιά ΙΑ' (Νιόβρης-Δεκέβρης ) Ρ

4. Χρυσάνθη, σ. 38.
5. Χρυσάνθη, σ. 38.
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από την αναχώρηση του πρέσβυ από την Κύπρο:

Μεσίστια Οα καλύψουν την ψυχή μας νέφη . . .
Όπου κι αν πας η Κύπρος Οα μυρίζει μέσ τα μάτια σου . . .6 7

6. Κύπρου Χρυσάνθη, «Αποχαιρετιστήριο στον πρέσβυ κ. Μεν. Αλεξανδρίκη», 
Πνευματική Κύπρος, Χρονιά ΙΑ' (Νιόβρης-Δεκέβρης 1970) Αρ. 122-123, σ. 25.

7. Κύπρου Χρυσάνθη, Πέρα απ' την Ελλάδα ο ήλιος (έκδοση Πνευματικής Κύπρου,
Λευκωσία 1977).

Αρκετά περιεκτικό είναι το συμβολικό επίγραμμα που απευθύνεται στις 
Κύπριες: Το γάλα σας να θρέφει μόνο Ελλάδες, όπου οι λέξεις κυκλικά τοπο
θετημένες δίνουν το σχήμα του στήθους από το οποίο ρέει γάλα. Ο ποιητής 
διατρανώνει την πίστη του σε μια Ελλάδα σαν όραμα ηθικό, σαν αίσθηση βίου, 
σαν προτροπή αρετής. Στο ποίημα «Φαέθων» υπάρχει μόνο μια λέξη, η λέξη 
φως, που με την ακτινωτή δεκαπλή επανάληψή της σχηματίζει τον ήλιο με τις 
ακτίνες του. Το φως παίρνει κεντρικό ρόλο στην ποίηση αλλά και στη ζωή 
του ποιητή, ο οποίος αναζητεί περισσότερο φως. Στην ποιητική συλλογή Πέρα 
απ' την Ελλάδα ο ήλιος το φως επανέρχεται διαρκώς:

Όπου κι αν πας σε κυνηγά το φως» (Γύρω από την Ακρόπολη III)
Εδώ το φως απογυμνώνει, 
εδώ το φως βυθόμετρά . . . 
σ’ ευδαιμονεί το φώς και σ' εμψυχώνει» (Δελφικοί Διάλογοι VI) 
«Παραληρώ από φως\» (Δελφικοί Διάλογοι VIII).Ί

Δίπλα, από το αρχαιολατρικό πνεύμα που ξεκινά από την Ελληνική μυθο
λογία ο ποιητής συνταιριάζει το επικό πνεύμα που αντλείται από την Ελληνική 
και Κυπριακή πραγματικότητα. Στο Μεσολόγγι ο σταυρός απόκτησε νόημα 
δεύτερο, ενώ ο Κυριάκος Μάτσης, σύμβολο θυσίας, στεφάνωσε στο Δίκωμο 
την αρετή. Στη Σπαρτιατική επίκληση στους Έλληνες της Κύπρου η ταν η 
επί τας και με το ανάποδο κοιμούνται, άραγε εκφράζει ο ποιητής προφητικά 
τους φόβους του για καιρούς χαλεπούς που θα ακολουθήσουν για την Κύπρο;

Ο λυρισμός του Κ. Χρυσάνθη, στοιχείο απαραίτητο και σύμφυτο με την 
ποίησή του, εκπροσωπείται στα Καλλιγράμματα με διαλεχτά σε σύλληψη και 
παράσταση επιγράμματα. Πολύ εκφραστικός στέκεται ο ποιητής μέσα στον 
τόσο αγαπημένο για τους λυρικούς χώρο του, όπου εικόνες που καθρεφτίζουν 
τη φυσική και ανθρώπινη ζωή παρελαύνουν τόσο όμορφα μπροστά στα μάτια 
μας. Πρώτο τραγούδι της σειράς το Σ' αγαπώ συνθεμένο σε ένα πεντάγραμ
μο σε κλίμακα ανιούσα. Ο Εαρινός έρωτας ένα υποβλητικό τραγούδι, καθώς 
είναι τυπωμένο κλιμακωτά, δίνει την εντύπωση σπαρτών που τα δέρνει γλυκά 
ο άνεμος όπως ο έρωτας την ψυχή του ποιητή. Άλλα δείγματα λυρικών τρα- 

γουδιών-επιγραμμάτων είναι Τα φιλιά όπου στην άκρη τους γιαλίζει σαν το 
δάκρυ τα όσα δεν έδωσε φιλιά, Τα μάτια σου το μέγα πάθος, Η άνοιξη όπου 
ανθίζουν τα βιολιά, Στη Σαλαμίνα με το κύμα γεμάτο από μηρούς κ. ά.

Ο Κ. Χρυσάνθης τραγουδά όλες τις πλευρές της ζωής. Σε μια ευρύτερη 
κατηγορία ανήκουν ποικίλα επιγράμματα όπως κοινωνικά, γνωμικά, συμβο
λικά, κριτικά. Με την Εφημερίδα, που μιλά για το πεζό σπαθί της κάθε μέρας 
που με σκίζει, δίνεται η αληθινή εντύπωση της εφημερίδας. Στο Σήμερα, με 
τη φράση με τυραννά το παρελθόν, ανάποδα τυπωμένη, έχουμε την εντύπωση 
του περασμένου. Οι μνήμες πολεμούν τον ποιητή με Αργίτικα κοντάρια, ενώ 
στο Φθινόπωρο όπου φυλλορροούν τα φύλλα, ο ποιητής μετράει τα χρόνια του 
ζυγά-μονά. Διερωτάται κανείς γιατί «Ο ποιητής» κατάστρεψε τη ζωή του 
γράφοντας στίχους. II αγχόνη που μας θυμίζει τη θυσία των αγωνιστών της 
Κύπρου στον αγώνα του 55-59, σχηματίζει με το στίχο, τους Θεούς γιατί 
τους κρεμάσαμε, ένα βρόχο. Στην τύψη με τις φράσεις, είχεν η τύψη ένα σπαθί 
για τη συνείδηση τώρα το σπάσαμε κομμάτια, δίνεται το σχήμα του σπαθιού 
και του σπασίματος σε κομμάτια. Πολύ χαρακτηριστικά για τον πλούσιο 
συμβολισμό τους είναι τα επιγράμματα Η γνώση, Το περιστέρι, Η ελπίδα, 
Ο τεμαχισμός, Οι ιδέες, Το πετροβόλημα, Το στάχυ, Προειδοποίηση, άνθρω
πος εδώ, κίνδυνος-θάνατος.

* ♦ ♦

Π κριτική των Καλ,λιγραμμάτων του Κ. Χρυσάνθη ήταν πολύ πλούσια 
και αρκετά κολακευτική. Από τα πολλά σχόλια γνωστων κριτικών απο την 
Ελλάδα και την Κύπρο μεταφέρουμε αποσπασματα μονο για να δείξουμε τη 
σημασία και την αξία των Καλλιγ ραμμάτων. Το σχόλιο του Δ. Ζαδέ ότι κι 
σν ακόμα δε γνωρίζαμε καθόλου τον Κ. Χρυσάνθη σαν ποιητη και μονο απ τα 
βε τόση συμπύκνωση Καλλιγράμματά του θα τον χειροκροτούσαμε σαν άξιο 
yia τούτο τον τίτλο, γιατί δε λείπει απ' αυτά καμία απ τις αρετες εκείνες που 
να τον καταξιώνουν, απηχεί τις απόψεις σχεδόν όλων των κριτικών των Καλ- 
Αγραμμάτων.8

Ο ίδιος πάλι ο Δ. Ζαδές χαρακτηρίζει τα Καλλιγραμματα του Κ. Χρυ
σάνθη σαν αληθινές χρυσές ψηφίδες ενός ποιητικού μωσαϊκού. Η εναργεια 
τθυς, οι ποιητικές (που γίνονται εδώ και σχηματικές) εικόνες, η λιτότητα, η 
συνεκδοχή κι’ άλλα πολλά χαρίσματα δίνουν μια περισσή χάρη κι αισθητική 
αζία στα λιγόλογα τούτα ποιήματα.9

θ Γ. Χατζηκωστής γράφει μεταξύ άλλων: Πρόκειται στην πραγματικό-

8. Δημοσθένη Ζαδέ, «Κύπρου Χρυσάνθη: Καλλιγραμματα Ποίημα.α», Σμ . 
Ιουλιος-Αύγουστος 1973) αρ. 59-60, σ. 179.

9. Δ. Ζαδέ, «Σμύρνα»
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τητα για ένα στιχουργικό παιγνίδι, όπως είναι η Ακροστιχίδα ή τα Αλφαβη
τάρια. Με τα Καλιγράμματα γίνεται μια νέα εισβολή της εικόνας, μιας ιδιαί
τερης μορφής εικόνας, στην ποίηση. Εκείνο που στα παλαιότερα ποιητικά 
έργα επιχειρούσε να μας δώσει η παρήχηση, η μιμητική αρμονία ή η περιγρα
φική εικόνα, το παίρνουμε τώρα από τις συσπειρώσεις των γραμμάτων και τις 
τοποθετήσεις των στίχων, που συνθέτουν μια καινούρια εικαστική έκφραση 
της ποιητικής ιδέας.10 11

10. Γ. Χατζηκωστή, «Κύπρου Χρυσάνθη, Καλλιγράμματα», Ελεύθερο Βήμα, 15 
Σεπτεμβρίου 1969.

11. Μαρίας Παττίχη, «Η νέα ποίηση και τα Καλλιγράμματα του Κύπρου Χρυσάνθη», 
Ελευθερία, 9 Σεπτεμβρίου 1969.

12. Δ. Π. Κωστελένου, «Κύπρου Χρυσάνθη: Καλλιγράμματα», Νέα Πολιτεία, 
7 Οκτωβρίου 1969.

13. Κώστα Σερέζη, «Κύπρου Χρυσάνθη, Καλλιγράμματα», Ο Φιλελεύθερος, 17
Σεπτεμβρίου 1969.

Η Μαρία Παττίχη, μετά από μια σύντομη αναφορά στα γνωρίσματα και 
τις τάσεις της νεότερης ποίησης, παρατηρεί για τα Καλλιγράμματα: Ο Κ. 
Χρυσάνθης κατόρθωσε να δώσει καλούς στίχους σε εντυπωσιακά σχήματα· 
κατόρθωσε να δέσει το λόγο με την παράσταση. Πέτυχε να προεκτείνει τους 
επιγραμματικούς του στίχους εικαστικά. Κι’ αυτό όχι σε βάρος της ποίησης. 
Η νέα και σε νέα ποιητική μορφή συλλογή του ακούραστου εργάτη της Λογο
τεχνίας Κ. Χρυσάνθη ήταν ευχάριστη και εντυπωσιακή.11

Από το Δ.Π. Κωστελένο το επόμενο σχόλιο: Ο Κύπρος Χρυσάνθης επι
χειρεί με τη μικρή πλακέτα του να μας εκπλήξει και εν πολλοίς το πετυχαίνει. 
Το ποίημα —και τα 40 ποιήματα της πλακέτας— περιγράφονται πρώτα, 
σχηματοποιούνται, κι’ η συγκίνηση, η ποιητική αίσθηση βγαίνει τόσο μέσ’ 
απ’ το νόημα της φράσης, όσο και μέσ’ απ’ το σχήμα της. Ο Κ. Χρυσάνθης 
αν δεν ήξερε νάναι ποιητής δε θα μπορούσε να συλλάβει κι’ αυτό το μυστικό 
νόημα που κρύβει το εύρημά του: αυτή την ανάγκη να βοηθήσει ώστε ο στίχος 
του να εισχωρήσει πιο πολύ μέσα μας, όσο πιο πολύ γίνεται, να μας τον κατα
στήσει κυριολεκτικά χειροπιαστό.12

Ο Κώστας Σερέζης χαρακτηρίζοντας τη συλλογή σαν μια ιδιότυπη έκδοση, 
παρατηρεί ότι το ιδιότυπο της συλλογής οφείλεται στο γεγονός ότι η στοιχειο- 
Οέτηση των στίχων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει σχηματικά κάτι από 
την εντύπωση που προσφέρει το ποίημα. Αισθητικά και σαν σύνολο, από 
άποψη εκτυπωτική, τα Καλλιγράμματα είναι μια έκδοση κομψή και συμπαθη
τική.13

Ακολουθούν τα σχόλια του Κ. Χατζηστεφάνου: Τη συλλογή αυτή χαρα
κτηρίζουν δυο, κύριες, κατά τη γνώμη μου αρετές: η συμπύκνωση κάποιου 
σοβαρού νοήματος σε λίγους μέσα στίχους κι’ η πετυχεμένη σχηματική παρά- 

στάση, με ανάλογη διάταξη των γραμμάτων ή των λέξεων, του κύριου νοήματος 
ή μιας βασικής ιδέας του ποιήματος. Και τα δυο αυτά γνωρίσματα θα μπορού
σαν να συναρτηθούν προς ένα τρίτο: ότι χρειάζεται κάποια προσπάθεια, σ’ ορι
σμένες περιπτώσεις, για να συλλάβει κανείς το νόημα. Έχει έτσι ο μελετητής 
τη χαρά της ανακάλυψης, του ότι βρήκε κάτι ο ίδιος και πέρ*  απ’ αυτό του πα
ρέχεται η ευχέρεια της επέκτασης η προέκτασης ορισμένων ποιημάτων, όπως 
στη συμβολική ποίηση, χωρίς να είναι αυστηρά συμβολική.14

Διαβάζουμε τέλος την κριτική του Α. Χρυσοχού: Τα Καλλιγράμματα, 
καινούρια ποιητική συλλογή του Κ. Χρυσάνθη στο είδος της αποτελεί μια 
προσφορά μοναδική στην τοπική ποίηση. Τα ποιήματα της συλλογής έχουν 
χαρακτήρα επιγραμμικό. Λακωνικά, γυμνά από κάθε καλλιλογικό στοιχείο, 
δομούνται από μια φράση, μια πρόταση. Το λεκτικό είδωλο που οδηγεί και 
μεταφέρει στον κόσμο της νοσταλγίας και της ανάμνησης έχει σχεδόν καταργη- 
Οεί. Τη θέση του έχει πάρει η οπτική εικόνα, το σύμβολο που σχηματίζεται 
με την τοποθέτηση των γραμμάτων ή λέξεων στην κατάλληλη θέση πάνω στη 
σελίδα. Γενικά η συλλογή ανοίγει νέους δρόμους για έρευνα και πειραματισμό.15

* * ♦

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Κ. Χρυσάνθης είναι μια δυναμική μορφή 
των Κυπριακών γραμμάτων, μια μορφή πρωτεϊκή. Ποίηση, διήγημα, θέατρο, 
κριτική έχουν βαρύτητα και πνευματικότητα στο κέντρο των ενδιαφερόντων 
του. Τα γνήσια λυρικά στοιχεία συνταιριάστηκαν με το ιδανικό της πατρίδας 
και της ελευθερίας, την ομορφιά και τη χάρη της ζωής, τα ανθρωπιστικά 
ιδεώδη, τις έγνοιες του ανθρώπου και μας έδωσαν μια ποίηση γεμάτη ζωντά-

Ζυμό της ζωής.
Οι στίχοι απλοί, λιτοί οδηγούν στην ιδέα και το αίσθημα. Ακόμα και τα 

ταπεινά πράγματα παίρνουν νόημα και ομορφιά και γίνονται σημαντικά 
και ωραία, γεννούν συναισθήματα, σκέψεις, προβληματισμούς.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΕΛΛΑΣ

14. Κώστα Χατζηστεφάνου, «Κύπρου Χρυσάνθη, Καλλιγράμματα», Πνευματική 
Κύπρος, Χρονιά IB', 1972, σ. 291. ,

!5· Α. Χρυσοχού, «Κύπρου Χρυσάνθη, Καλλιγράμματα», Πνευματική Κύπρος, 
Χρονιά I', 1969, σ. 22.

113112

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Ο ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τόν Κύπρο Χρυσάνθη, τον γιατρό και πνευματικό άνθρωπο, ελάχιστοι 
είναι πού δέν ξέρουν, είτε προσωπικά μέ τη μιά ή την άλλη ιδιότητα, είτε μέσα 
άπό τό έργο του, πού έχει καλύψει όλα τά είδη τοΰ λόγου.

Πολλοί τόν ξέρουν έπίσης σάν έκδοτη τοΰ περιοδικού Πνευματική Κύπρος 
και άλλων έκδόσεων, ένώ ή παρουσία του είναι διάχυτη στον κοινωνικό και 

πνευματικό μας χώρο.
Μαθήτριά του στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, συνεργάτης του άμέσως μετά 

την άποφοίτησή μου στον έπαγγελματικο χώρο μου, θά έπιχειρήσω νά παρου
σιάσω στό σημείωμα τοΰτο τόν δημοσιογράφο Κύπρο Χρυσάνθη.

Στην έντυπη δημοσιογραφία τον θυμάμαι, μέ τά χειρόγραφα στό χέρι, 
στό γραφείο και στό τυπογραφείο, πάντα στην ώρα του — ή συνέπειά του μάς 
κατέπλησσε όλους και τό έρώτημα ήταν πάντα: πότε τά προλαβαίνει ολα; 
Ό ίδιος μάς είχε δώσει μονολεκτικά την άπάντηση: «Πρόγραμμα».

Σάν φίλη του ξέρω πώς αύτο τό «πρόγραμμα» τό τηρά άκόμη καί σήμερα 
μέ τήν ίδια εύλαβική, θά έλεγα, σχολαστικότητα.

Στή Ραδιοφωνία και τήν Τηλεόραση στήν «Ραδιοτηλεοπτική Δημοσιο
γραφία» ή εικόνα είναι ή ίδια. Ό γιατρός, έτσι τόν προσφωνοΰν οί συνεργάτες 
του, είναι εκεί, στό γραφείο ή στό στούντιο, στήν ώρα του και πάντα έτοιμος 

γιά κάτι καινούριο.
Στό άφιέρωμα αύτό πρός τόν δάσκαλο, τόν συνεργάτη, τον φίλο, θά ήταν 

ούτοπία νά ισχυριστώ ότι καλύπτω άπόλυτα τό θέμα μου. Προσπάθεια είναι 
νά δοθεί μιά εικόνα, νά γίνει μιά καταγραφή.

Ό Κύπρος Χρυσάνθης άρχισε νά δημοσιογραφεί άπό μαθητής και «πιστο
ποιείται» στή δημοσιογραφική του ταυτότητα, ήμερομηνίας 17 Λύγούστου 
1932 οτι είναι «δεόντως άνεγνωρισμένος ώς συντάκτης και τακτικός άνταπο- 
κριτής της έφημερίδος Ό Παρατηρητής, έκδιδομένης έν Λεμεσώ Κύπρου». 
‘Η έφημερίδα ήταν πολιτική καί φιλολογική, εβδομαδιαία, μέ καθημερινές 
έκδόσεις παραρτημάτων και τά γραφεία τυπογραφεία της ήταν στήν οδό Μακε

δονίας.
Τή δημοσιογραφική ταυτότητα τοΰ Κύπρου Χρυσάνθη ύπογράφει ό ιδιο

κτήτης — διευθυντής της έφημερίδας Πάνος Α. Φασουλιώτης. Ό Χρυσάνθης 
ήταν τότε δεκαεπτά χρόνων. Στον Παρατηρητή δημοσίευσε μόνο λογοτεχνικά 
κείμενα καί λίγες άνταποκρίσεις άπό τή Λευκωσία.

’Αργότερα φοιτητής της ’Ιατρικής στήν ’Αθήνα, ό Κύπρος Χρυσάνθης 

γίνεται ό ειδικός άνταποκριτής τοΰ Κυπριακού Τύπου καί μέ τήν ταυτότητά 
του ζητείται άπό κάθε αρμόδιο νά τοΰ παρέχεται κάθε νόμιμο μέσο γιά τήν 
άσκηση τών καθηκόντων του. 'Η ταυτότητα αύτή ύπογράφεται άπό τόν Εύτ. 
’Ιωαννίδη καί έχει ήμερομηνία 30 ’Ιουνίου, 1939. Έκτος άπο τόν Κυπριακό 
Τύπο ό Χρυσάνθης έστελλε κείμενά του στό περιοδικό Κυπριακά Γράμματα, 
πού είχε μοναδική θέση στήν τότε πνευματική ζωή τοΰ τόπου.

Μέ τήν επιστροφή του στήν Κύπρο ό Χρυσάνθης παρουσιάζεται στον 
Τύπο μέ έκλαϊκευμένα άρθρα ιατρικού περιεχομένου, στήν έφημερίδα 'Εσπερι
νή.

Παράλληλα γίνεται έπιστημονικός άνταποκριτής, στήν Κύπρο, τού 'Αρ
χείου Ιατρικών 'Επιστημών, ένός δεκαπενθήμερου ιατρικού περιοδικού πού 
ιδρυτής καί διευθυντής του ήταν ό Καθηγητής Κωστής Χαριτάκης. Καλώντας 
τόν νέο έπιστήμονα νά γίνει ό άνταποκριτής τοΰ περιοδικού στήν Κύπρο ό Χα- 
ριτάκης έγραφε, σέ έπιστολή του, ήμερομηνίας 23 ’Ιανουάριου 1948:-

«Βασιζόμενος εις τήν τακτικήν καί πολύτιμον συνεργασίαν σας εις το Άρ- 
χείον 'Ιατρικών 'Επιστημών καί τήν προθυμίαν καί άγάπην μέ τήν οποίαν 
άμέσως άπαρχής περιεβάλατε τοΰτο, έχω τήν τιμήν νά σάς παρακαλέσω νά 
δεχθήτε τήν ποθητήν δι*  ήμάς ύπηρεσίαν τοΰ έπιστημονικού άνταποκριτοΰ έν 
Κύπρω. ’Επίσης δέ καί τήν καθόλου άντιπροσωπείαν πρός έγγραφήν συνδρο
μητών καί σύνδεσιν έν γένει μεθ’ ήμών ένδιαφερομένων άναγνωστών ή άλλων 
προσώπων.

Νομίζω οτι ή όλη αύτή σύνδεσίς σας μετά τοΰ τόσον άγαπητού εις ύμάς 
περιοδικού θά έξυπηρετήση οχι μόνον τούς σκοπούς τούτου, άλλά καί τούς 
ύγειονομικούς έν γένει της άγαπητής Κύπρου».

Τό 1951, μιά ταυτότητα ήμερομηνίας 11 Αύγούστου, μάς πληροφορεί 
ότι ό κ. Χρυσάνθης είναι έκπρόσωπος τοΰ συντακτικού προσωπικού της έφη
μερίδας 'Έθνος στήν Εύρώπη, καί τόν Σεπτέμβρη τοΰ ίδιου χρόνου καθορίζε
ται σάν έξουσιοδοτημένος άνταποκριτής της έφημερίδας.

’Από τή δεκαετία τοΰ 50 ώς σήμερα ό γιατρός καί ποιητής, όπως καθιε
ρώθηκε, είναι πάρα πολύ παρών, τόσο στον ήμερήσιο, οσο καί τόν περιοδικό 
τύπο καί μετά τήν άνεξαρτησία της Κύπρου είναι μόνιμα παρών καί στή Ρα
διοτηλεοπτική δημοσιογραφία, στό Ραδιόφωνο καί τήν Τηλεόραση.

‘Η πληθωρική αύτή παρουσία γίνεται έπώνυμα, άλλά καί μέ ψευδώνυμα 
η μέ τόν τίτλο τού «ειδικού συνεργάτη».

Κ. Ληδραίος, Κ. Τεμέσης, Λάμπρος Κ. Ρήγας, καί Κύπρος Φωτεινός 
είναι τά πιδ γνωστά άπο τά ψευδώνυμα πού χρησιμοποίησε ό Κύπρος Χρυ
σάνθης. Δικά του ψευδώνυμα είναι καί τά: Κ. Στεφάνου, Στέφανος Λυράρης, 
Νήσος Κτώρου, Φώτης Κυπρίδης, Κούλης Μάγος καί Κ. Διομήδης.

Μ’ αύτά τά ψευδώνυμα, μέ τήν έπωνυμία του, καί σάν «ειδικός συνεργά
της» ό Κύπρος Χρυσάνθης άσχολήθηκε μέ κάθε είδος τής «ύλης» τής έντυπης 
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δημοσιογραφίας, έκτος άπο την πολιτική άρθρογραφία και τδ ρεπορτάζ, τών 
οποίων, δμως, στοιχεία συναντούμε άφθονα σέ πολλά κείμενά του μέ ιδιαίτερα 
έντονη χρήση τους στο χρονογράφημα.

'Η χρήση τών ψευδωνύμων, μάς λέγει δ ίδιος, δέν είχε σκοπό κάποια κά
λυψη, ούτε έγινε γιά έπίθεση ή διαπόμπευση άτόμων ή έργων. Τή χρήση τους 
έπέβαλλαν περισσότερο λόγοι δημοσιογραφικοί. Π.χ. στήν έφημερίδα Κυπρι
ακή έγραφε χρονογράφημα και λογοτεχνική στήλη μέτό ψευδώνυμο Κ. Ληδραΐ- 
ος, ένώ τήν ίδια έποχή ύπόγραφε τδ χρονογράφημα στδ 'Έθνος μέ τδ ψευδώ
νυμο Κ. Τεμέσης.

Στδ περιοδικό Τάΐμς οφ Σάυπρους — Καιροί της Κύπρου στδ ίδιο τεύχος 
δημοσίευε νουβέλλα μέ τδ ψευδώνυμο Κ. Φωτεινός, παιδικά θέματα μέ τδ 
Λάμπρος Κ. Ρήγας, λογοτεχνία μέ τδ Κ. Ληδραΐος, διηγήματα ή ιατρικά 
άρθρα μέ τδ πραγματικό του όνομα, άλλα κείμενα μέ τδ Κ. Τεμέσης και τά 
λίγα άστυνομικά του μέ τδ Φώτης Κυπρίδης.

’Έτσι, χωρίς νά είναι «συντάκτης» στδν Τύπο δ Χρυσάνθης είναι παρών 
σ’ αύτδν έντονα καί μέ πολύ άξιόλογη προσφορά. ’Επίσης, χωρίς νά είναι 
έπαγγελματικά «έκδοτης», έχει αύτή τήν ιδιότητα γιά τις έκδόσεις της Φιλο
λογικής Κύπρου τού ΕΠΟΚ (βραβείο ’Ακαδημίας Αθηνών) της Πνευματικής 
Κύπρου (’Έπαινος της ’Ακαδημίας ’Αθηνών) καί άλλων έκδόσεων. Γιά τις 
έκδόσεις αύτές καί τή συμβολή τους στήν Κυπριακή Γραμματολογία δέν άσχο- 
λοΰμαι, γιατί σκοπός μου είναι ή παρουσίαση τού Κύπρου Χρυσάνθη, όπως 
δημιουργήθηκε στδν χώρο της δημοσιογραφίας.

Καί έπειδή πιστεύω οτι τδ Χρονογράφημα είναι τδ είδος, μέσα άπδ τδ 
όποιο δ δημοσιογράφος μπορεί ν’ άγγίζει άπεριόριστη ποικιλία καταστάσεων, 
άπδ τις έθνικές μέχρι τις κοινωνικές καί νά δώσει ένα περίγραμμα της Κοινω
νιολογικής δομής τής έποχής κατά τήν δποία γράφει, καί νά άφήσει κάποιο 
μήνυμα, θά σταθώ ιδιαίτερα σέ μερικά άπδ τά Χρονογραφήματα τού Χρυσάνθη.

Μ’ αύτδ τδ είδος ό Χρυσάνθης άσχολήθηκε σέ τρεις φάσεις.
Μέ τίτλο «’Απόψεις» καί μέ ψευδώνυμο Κ. Τεμέσης έγραφε στήν ήμερή- 

σια έφημερίδα 'Έθνος άπδ τδ 1954 μέχρι τδ 1956 τρεις φορές τή βδομάδα.
Μέ τδ ψευδώνυμο Κ. Ληδραΐος έγραψε στήν έβδομαδιαία Κυπριακή στήν 

περίοδο 1953-55 καί τδ 1957 καί μέ τίτλο «Τδ χρονογράφημά μας» καί ψευ
δώνυμο Κ. Φωτεινός έγραψε στδν 'Αγώνα τδ 1964.

'Η πρώτη φάση τής ένασχόλησης τού Κ. Τεμέση μέ τδ Χρονογράφημα 
συμπίπτει μέ μιά άπότομη κοινωνιολογική μεταβολή στά κυπριακά δεδομένα. 
Είναι ή έποχή πού ή κοινωνία άστικοποιεΐται, άλλά καί έπαναστατεΐ ένάντια 
στδν άποικιακδ ζυγό.

'Η εύημερία είναι άρκετά έντονη, σέ σχέση μέ προηγούμενες έποχές, 
καί δ οικονομικός πλούτος απλώνεται ολοένα σέ περισσότερα στρώματα.

‘Η πνευματική άνέλιξη είναι έπίσης πολύ γοργή, ή νεολαία πυκνώνει τις 

τάξεις τής Μέσης Παιδείας καί, σέ πολύ καλό γιά τά κυπριακά μέτρα ποσοστό, 
προχωρεί στά Πανεπιστήμια. "Ομως ή οικονομική άνεση καί ή γνώση δέν 
συνυπάρχουν πάντα, καί σέ μερικές περιπτώσεις άτυχεΐς προσπάθειες νά το- 
νισθούν ταυτόχρονα καί τά δύο, άποτελούν πρόκληση, όπως στδ χρονογράφημα 
«Καπάκια καί Βιβλιοθήκες».

«— Όμβρέλλα εις την γωνίαν, άρα βρέχει. Βιβλιοθήκη στον τοίχο, 
άρα μόρφωση.

Εννοείτε προτιμώ τις αδειανές βιβλιοθήκες, ή τις γεμάτες Καζα
μίες, ημερολόγια, παλαιοντολογικά συναξάρια κλπ. παρά τις βαρυφορτω- 
μένες μέ διεθνή φιλολογία, τέχνη και επιστήμη, όταν οί ένοικοι μήτε τά 
ελληνικά τους δέν τά ξέρουν.

— Σκεφθεΐτε πώς σέ μιά βιβλιοθήκη νεοπλούτου βρήκα μιά σειρά 
βιβλίων γραμμένων στήν Εσπεράντο. Τοϋ λέω: «Πώς, έχετε καί στήν 
'Εσπεράντο βιβλία»;

'Απάντησε: «’Αμέ! Εμπορικές σχέσεις, βλέπετε, και μας τά 
στέλλουν». Τοϋ λέω: «'Από ποιο μέρος',» 'Απάντηση: «Παράξενο. 
Γραμματισμένος άνθρωπος καί δέν ξέρετε άπό ποΰ\ 'Από το κράτος πού 
μιλιέται. Τήν 'Εσπερία, ευλογημένε. » Κι εγώ έμεινα αποσβολωμένος 
άπό τή γεωγραφική μου άγνοια».

Πολλά τά «άσυμβίβαστα» στήν κοινωνία τής δεκαετίας τού 50. Διαβά
ζουμε στδ χρονογράφημα: Τδ «μεράκι».

«Ένας σοβαρός κύριος, μέ τήν παροιμιώδη του άγογη έμφάνιση 
καί τούς λακωνικούς του χαρακτηρισμούς μοΰ έδειξε μιά μέρα ένα νέο, 
πού περνούσε, καί μοΰ είπε:

— Κρίμα στήν επιστήμη του. Μάς τρελλ.αίνει τή νύκτα μέ μουσική.
— Βάζει δυνατά τό ραδιόφωνο',
— 'Όχι! Παίζει βιολί.
— Καί τό παίζει τουλάχιστο;
— 'Ώ! πρέπει νάμαστε δίκαιοι. Είναι βιρτουόζος.
— Καί τί τό κακό;
— Γι' αυτόν κακό! Νά κοιτάξει τήν επιστήμη του καί τό επάγγελμά 

του. Αυτό είναι χάσιμον ώρας καί διάσπαση προσοχής.
Ό σοβαρός κύριος αναστέναξε, ώς νά λ.υπόταν τά λ,εφτά πού ξοδευ

τήκανε γιά τις σπουδές τοϋ νέου. Σηκώθηκε μέ άργό επίσημο ύφος καί 
μπήκε μέσα στο καφενείο.

— Νά παίξουμε λίγο ποκεράκι, μοΰ είπε».

Τδ χρονογράφημα, φυσικά, δέν τελειώνει έδώ.
Ο Τεμέσης μονολογεί, γιά νά πει ότι πολλοί έπιστήμονες έχουν «μερά
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κια» μέ τδ βιβλίο, τδν στίχο, τδν άθλητισμό, τη μουσική, τη ζωγραφική, τίς 
διάφορες συλλογές, κι αύτά τά «μεράκια» ύπηρετουν φανατικά δίνοντάς μας 
σ’ ένα άτομο ένα έπιστήμονα και ένα καλλιτέχνη ή δ,τι άλλο.

Οί καθημερινές στιγμές, τά άνθρώπινα συναισθήματα, οί συνήθειες τών 
άνθρώπων και τά κατά καιρούς κοινωνικά φαινόμενα, είναι άπδ τά θέματα του 
Κ. Τεμέση, του Κ. Ληδραίου και του Κ. Φωτεινού στά χρονογραφρήματά του 
στδ 'Έθνος, την Κυπριακή και τδν ’Αγώνα.

Οί άντιλήψεις και οί άντιδράσεις τής τότε κοινωνίας πρδς τδ ντύσιμο, γιά 
παράδειγμα, φαίνονται στδ χρονογράφημα «Τδ γυμνόστηθο και τδ παντελόνι» 

(’Αγώνας, 1964).
— Τοϋτο τό έρμο τό παντελόνι τό φοράμε εμείς οί άντρες χίλια χρό

νια και προκοπή δέν είδαμε. Τί προκοπή εσείς θά δείτε;
— Δέν είναι τό παντελόνι που κάνει τον άντρα».

Σέ άλλο χρονογράφημα, μέ θέμα τά βαμμένα μαλλιά ύστερα άπδ έπικρί- 
σεις ύποκύπτουμε στδν «γυναικείο καλλωπισμό», μιά πάγια πραγματικότητα.

‘Η ματαιοδοξία τού άνθρώπου, έξ άλλου, δίνεται πολύ ομορφα στήν 
«‘Ιστορία μιας επιγραφής». ’Αφού κλήθηκαν ολοι οί ειδήμονες διαβάστηκε 
τελικά ό γρίφος «ΕΠΙΣΤΑ-ΔΗΜΣΑ-ΚΩΘΩ»: τΗταν: «Επιστασία Δη
μοσθένη Σάββα, Κωνσταντίνου Θωμά».

Καί δ τρόπος πού δίνουμε ονόματα στά παιδιά, ύπηρετώντας τις δικές 
μας έπιθυμίες, οικογενειακή παράδοση ή ο,τι άλλο, και ύστερα τά προσφω
νούμε κομμένα, καυτηριάζεται έντονα, γιατί, δπως λέει δ Κ. Τεμέσης «ή άγγε- 
λικότητα τών παιδιών δέν λαμβάνεται ύπόψη στις συζητήσεις».

Μέ τδ παιδί καταπιάνεται πολύ δ Κ. Χρυσάνθης σέ δλο τδ πνευματικό 
έργο του καί οί άντινομίες πού δημιουργοΰνται π.χ. μέ τά παιδιά πού παίζουν 
στδν κήπο καί έκεϊνα πού έχουν σάν μόνο χώρο τδν δρόμο τής φτωχογειτονιάς 
«καταστρέφουν, τονίζει, τή χαρά».

Μέ κέντρο πάλι τδ παιδί ξεχωρίζουμε τδ χρονογράφημα «Βιταμίνες δια
νοητικής ύγείας» οπού ή ιδιότητα τού πνευματικού άνθρώπου, τού γιατρού 
καί τού δημοσιογράφου, πού έχει καθήκον νά σχολιάσει καί νά ύποδείξει, συν
ταιριάζονται. Δίνουμε, λέει μόνο βιταμίνες σωματικής άνάπτυξης. Μά τδ 
παιδί χρειάζεται άγάπη, έγκριση, άσφάλεια, προστασία, άνεξαρτησία καί 
πίστη στδ ήθικδ πρότυπο καί τις άξιες.

«‘Η άξιοπρέπεια αύτού πού έργάζεται», ένα πάντα έπίκαιρο θέμα δίνεται 
άπδ τδν Κ. Φωτεινό ÇΑγώνας 1964) μέ τήν ιστορία τού νέου που πουλεί —γιά 
νά επιβιώσει— βιβλία πρδς δύο σελίνια τδ ένα. Ό φιλάνθρωπος κύριος τού 
δίνει πέντε καί παίρνει ένα βιβλίο, λέγοντας: Κράτησέ τα. ’Όχι, άπαντά δ 
«πωλητής» πάρτε καί τδ άλλο βιβλίο πού άπόμεινε, καί ένα σελίνι.

— Ό άνθρωπος πού δουλεύει, καταλήγει δ Κ. Φωτεινός, έχει άξιοπρέ-

πεια, πού μέ κανένα τρόπο δέν πρέπει κανείς νά πληγώνει.
«Ό τιμάριθμος τών νεκρών», ή αύξηση στήν τιμή τής τελευταίας κατοι

κίας, γιά νά συμβαδίζει μέ τή γενική άνοδο τού κόστους ζωής δίνει στδν Κ. 
Τεμέση τήν εύκαιρία νά ψέξει τήν έμπορικοποίηση πού είχε εισβάλει παντού 
στή δεκαετία τού ’50. ’Ανάλογο στόχο έχει καί τδ χρονογράφημα «‘Η δυνα
στεία τών άριθμών».

«Οί τίτλοι» πού δίνουμε στούς άνθρώπους, ή συζήτησή τους στδ καφενείο 
— έκεί πού λύονται ολα τά προβλήματα τών Ρωμιών, προκαλεί τδν άπλδ άνθρω
πο γιά νά μάς δώσει τδ άγνδ αισθητήριο καί τή συνέπεια τού λαού, σέ άντιπα- 
ράθεση μέ έκείνο πού έχει σάν κίνητρο τδν «ύπολογισμδ διά τής κολακείας».

«— Πωπώ, τί ματαιόδοξοι που είμαστε. Λέμε τον Θεό "Αγιο, τους 
άγιους αγίους ή όσιους ή όσιο μάρτυρες καί λέμε και τους άνθρώπους πα- 
ναγιωτάτους, πανοσιολογιώτατους, και πάει συνέχεια. Αμαρτία, αμαρ
τία. ’Ένδοξος είναι ό στρατηλάτης και ενδοξότατος ό κατέχων προσω
ρινά μιά θεσούλα. Πωπώ;»

Οί «άποκαλύψεις» πού κάνουν οί έφημερίδες, ιδιαίτερα σέ δρισμένες 
στήλες τους, όπως «Τά πρδ τριακονταετίας» προκαλούν ποικίλες καί άναπάν- 
τεχες καταστάσεις καί δίνουν κάποια μέτρα τής έποχής. Ό Κ. Τεμέσης στέ
κεται στήν άντίδραση ένδς ώριμου άντρα πού δ γνωστός δημοσιογράφος Βίας 
Μαρκίδης, μέ τή στήλη αύτή, τού χάλασε τις προοπτικές άποκατάστασης.

«Τέλειωσε τό Πανεπιστήμιο πριν 30 χρόνια καί εικοσιδύο τουλά
χιστον = 52, δηλαδή (τότε) στο χείλος τοϋ τάφου, άποφάνθηκε ό πεν- 
θερός, πού ήταν ένα χρόνο μικρότερος.

Τό αποτέλεσμα ήταν μοιραίο.
Κρίθηκε παρήλιξ καί ακατάλληλος ώς προς τά οικογενειακά καθή

κοντα καί, δπως λέει ό ίδιος, «περιουσία» ôèv έχω γιά νά υπολογίζουν επί 
τοϋ θανάτου μου, ό όποιος θά προμήθευε πλούσια προίκα στήν χήρα μου, 
επίδοξο νύμφη δευτέρου γάμου».
Τό χρονογράφημα είναι συχνά πολιτική θέση ή σχόλιο καί ή περίοδος 

τού 1955-59 ήταν πρόσφορη καί πολύ μάλιστα, σ’ αύτδ τδν τομέα.
Μέ άφορμή πού δ τότε έκπρόσωπος τής Τουρκίας στδν ΟΗΕ άποκάλεσε 

τούς Κυπρίους «νόθους» δ Κ. Τεμέσης διαλογικά άναφέρει:

— Αυτό δέν είναι τίποτε. ΟΙ Κλαζομένιοι συνήθως ασχημονούν. 
Έξ άλλου οι Τούρκοι στερούνται μακρόχρονης πολιτικής καί τάκτ. Ώς 
λαός μπορούν νάχουν άλλα χαρίσματα, δπως π.χ. τήν εξυπνάδα τής ουδε
τερότητας. ’Αλλά διπλωματικότητα δεν έχουν. "Οταν ακόμα ήταν στις 
δόξες τους, τον διπλωματικό κλάδο τον είχαν αναθέσει στούς Ρωμηούς. 
Αλλά οί "Αγγλοι;
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— Χίλιες φορές μάς λένε «'Ελληνόφωνους Κυπρίους» ενώ παρα
κάτω λένε 'Αρμενίους, Μαρωνίτες, 'Άγγλους . . . Μέ την κρυφή ελπίδα 
της δημιουργίας στην Κύπρο μιας ξεχωριστής επιτόπιας ράτσας».

Στο ίδιο πλέγμα ενδεικτικά άναφέρω καί το χρονογράφημα «Συγκυριαρ

χία».
αΕίναι κάμποσος καιρός, γράφει ό Τεμέσης, πού οί 'Άγγλοι πολιτι

κοί, πολιτευόμενοι καί, κατά τή γνώμη τους, αρχηγοί τοΰ 'Έθνους ή κα
λοί γνώστες τών διεθνών συνθηκών, ασχολούνται μονοπωλιακώς μέ τό 
πολιτικό . . . χρονογράφημα. Φαίνεται πώς όταν ή πολιτική κουραστεί 
επιδίδεται σέ ξεκουραστικούς αστεϊσμούς.

Αύτή τήν εντύπωση δίνει ό συρφετός τών επιστολών, άρθρων, γνω
μών κ.λ.π. όλων αυτών πού άσχολοϋνται μέ τό Κυπριακό.

— Τά άρθρα περί συγκυριαρχίας στήν Κύπρο δείχνουν ότι ό άρθρο- 
γράφος αστεΐζεται πολύ χαριτωμένα. Θά κάνουμε, λέει, τούς Κυπρίους 
ύπήκοους 'Άγγλους καί ύπήκοους "Έλληνες. 'Έτσι κλείουμε τό αισθη
ματικό μέρος. Έπί πλέον αυξάνουμε τήν οικονομική ευκολία κινήσεως.

— Τότε γιατί νά μή γίνει τριπλή κυριαρχία; λέει κάποιος, παλιός 
μικρασιάτης. 'Έτσι θάχουμε καί τουρκική υπηκοότητα καί θά μπορούμε 
νά πηγαίνουμε καί στήν Ανατολή, νά δούμε τί γίνηκαν εκείνα τά κτήμα

τά μας.Αυτά, καταλήγει ό κ. Τεμέσης, όταν ένα άρθρο δημιουργεί σέ βάρος 

του συνεχείς αστεϊσμούς μέ βάση τή βάση του».

Αύτά γράφονταν πριν τριάντα τόσα χρόνια όταν ή Κύπρος άγωνιζόταν 
γιά έλευθερία καί ένωση της με την Ελλάδα. Κανένας, φοβούμαι, δέν έβλε

πε ούτε σάν εφιάλτη, το σημερινό δράμα μας.
Στάθηκα ιδιαίτερα στην παρουσία τοΰ Χρυσάνθη σάν χρονογράφου έφη- 

μερίδων γιά τούς λόγους πού πιστεύω στο είδος αύτό της ύλης, καί γιά τη ση
μασία πού άποδίδω στην προσφορά του.

Καί θά τελειώσω μέ μιά άναφορά στον συνταιριασμο του Μύθου καί της 
ιστορικής πραγματικότητας, πού κάμνει ό Κ. Φωτεινός σέ χρονογράφημά του 

στον Αγώνα, το 1964,
«'Η Ρήγαινα είναι ή ψυχή της Κύπρου. ‘Η συντηρητικότητα, ύψιστη 

άρετή σ’ ένα καταδυναστευμένο τόπο, είναι σωτηρία, είναι δ μόνιμος τρόπος 
παθητικής άντίστασης ένος ύπόδουλου. Μέ τή συντηρητικότητα μένουμε «έλεύ- 

θεροι πολιορκημένοι».
Στάσεις, μηνύματα, θέσεις, άλλά καί ιστορικές καί κοινωνικές πληροφο

ρίες βγαίνουν άνετα άπό τά χρονογραφήματα τοΰ Χρυσάνθη, πού τον τοποθε

τούν έντονα στον δημοσιογραφικό χώρο.

Στον χώρο αύτό δ Χρυσάνθης είναι έπίσης έντονα παρών στις Φιλολογικές 
Στήλες, όπως μέ τίτλο «Πρόσωπα καί ’Ιδέες» στην έβδομαδιαία Κυπριακή 
καί μέ τίτλο, στήν ’ίδια εφημερίδα, «Έβδομαδιαία Πνευματική Επιθεώρηση» 
τό 1957.

Στό περιοδικό Τάϊμς όφ Σάυπρους — Καιροί τής Κύπρου, δ Χρυσάνθης 
έχει τή στήλη «Λογοτεχνικά Χρονικά» μέ τό ψευδώνυμο Κ. Ληδραίος, ένώ 
στό περιοδικό Κυπριακοί Καιροί, πού άπό τό τεύχος 100 ήταν συνέχεια τοΰ 
πρώτου, παρουσιάζεται καί δ Χρυσάνθης στη σελίδα «Πνευματική καί Καλλι
τεχνική κίνηση».

Άλλά καί στον τομέα τών συνεντεύξεων δέν ύστέρησε δ Χρυσάνθης. Κι’ 
εδώ, γιά τήν ιδιότητα τού δημοσιογράφου ένδιαφέρει κυρίως τό ότι πήρε συν
εντεύξεις άπό προσωπικότητες, όπως ο Γ. Σεφερης κ.ά. Επίσης έδωσε ο 
ίδιος συνεντεύξεις τόσο σέ εφημερίδες και περιοδικά, όσο και στο ραδιόφωνό 
καί τήν τηλεόραση πάνω σέ ιατρικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα.

Στήν κριτική παρουσίαση βιβλίων δ Χρυσάνθης συναντάται στις εφημερί
δες Φιλελεύθερος, Αγών, Σημερινή καί στό περιοδικό Πνευματική Κύπρος, 
ενώ παρουσιάζεται καί μέ επιφυλλίδες στον Φιλελεύθερο, όπως για τον Παντε
λή Πρεβελάκη, τδν I. Μ. Παναγιωτόπουλο καί τον ’Ίωνα Δραγούμη καί στή 
Σημερινή, όπως γιά τδν Έγγονόπουλο, τον Πέτρο Χάρη και άλλους.

Μέ τήν ιδιότητα τοΰ γιατροΰ, έξ άλλου, δημοσιογραφεΐ μέ άρθρα εκλαϊ
κευμένης ύγιεινής καί ιατρικής στις εφημερίδες Εσπερινή, Νέος Κυπριακός 
Φύλαξ, 'Έθνος, Φωνή τών Αγροτών, Αγωνιστής καί Αγών, όπως καί στά 
περιοδικά "Π χαρά τών παιδιών, Καιροί τής Κυπρου, Κυπριακοί Καιροί, Υγεία 
(τού 1960) ΟΙκογένεια καί Σχολείο καί "Υγεία (τοΰ Υπουργείου Υγείας).

’Ανάμεσα στον δημοσιογραφικό κοσμο και ζωντας πολύ με τους ανθρώ
πους τοΰ Τύπου, δ Χρυσάνθης άσχολήθηκε άκόμα καί μέ τήν Ιστορία τής 
Τυπογραφίας στήν Κύπρο καί μέ δμιλία του στο άνοιγμά έκθεσης βιβλίου τοΰ 
Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου, η οποία τυπώθηκε το 1956, μάς 

δίνει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, σέ συνάρτηση με την πολίτικη κίνηση του 
τόπου, τήν έπίδραση τοΰ Τύπου στή διαμόρφωση τής κοινής γνώμης καί γιά 
το κοινωνιολογικό ύπόβαθρο, στήν πορεία και την εςελιςη τής τυπογραφίας 
σ αύτή τήν έλληνική γωνιά.

’Απαρατήρητη δέν μπορεί, όμως, νά μείνει και η προσφορά τοΰ Χρυσάνθη 
σαν εκδότη, στον χώρο κυρίως τοΰ περιοδικού τυπου.

*Η Χαρά τών Παιδιών, ή Αυρική Κύπρος, η Φιλολογική Κύπρος και η 
Πνευματική Κύπρος είναι λίγο, πολύ, ή απόλυτα, έργο τοΰ ακούραστου πνευ
ματικού εργάτη καί έντονη είναι έπίσης η παρουσία του στη Φιλολογική Πάφο 
και στά Κυπριακά Γράμματα.

Τό Βραβείο τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών στή Φιλολογική Κύπρο καί δ έπαι
νος πού άπονεμήθηκε στήν Πνευματική Κύπρο άπό τδν Ναδ τοΰ Πνεύματος
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του Ελληνισμού δέν χρειάζεται άνάλυση. ’Αποτελούν την καταξίωση της 
προσπάθειας, πρωταγωνιστής καί συνεχιστής της οποίας γιά δεκαετίες τώρα 
εϊναι ό Κύπρος Χρυσάνθης.

Αύτού τού πνευματικού άνθρώπου, μέ έκτίμηση καί άγάπη, προσπάθησα 
νά σκιαγραφήσω τή δημοσιογραφική ταυτότητα σ’ αύτό τό σημείωμα.

ΜΑΓΟΥΛΑ ΒΙΟΛΑΡΗ - ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ Ο ΣΧΟΑΙΑΤΡΟΣ

Είναι γεγονός πως όταν κανείς αναφερθεί στον Κύπρο Χρυσάνθη οι περισ
σότεροι συνομιλητές τον γνωρίζουν σαν λογοτέχνη και γιατρό. Το λογοτεχνικό 
του έργο είναι πλατιά γνωστό τόσο στον τόπο μας όσο και στον Ελλαδικό χώρο 
και η προσφορά του αυτή έχει επανειλημμένα αναγνωριστεί και επίσημα. Σαν 
γιατρός και παιδίατρος είναι γνωστός ανά το Παγκύπριο, είναι όμως επίσης 
γνωστός, και κυρίως στον μαθητόκοσμο, για τη μακροχρόνια υπηρεσία του σαν 
σχολίατρος. Όμως αυτός ο τελευταίος τομέας δραστηριότητας του πολύ λίγο 
έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης ή ακόμη πλατείας γνώσης αναμεσα στο 
κοινό, τους διανοούμενους και επιστήμονες της χωράς μας. Ακόμη πιο ση
μαντικό είναι το γεγονός πως η πραγματική προσφορά του στη Σχολιατρικη 
πολύ λίγο έχει εκτιμηθεί και πολύ λίγη ιατρική επιστημονική προσοχή έχει 
δοθεί στο μεγάλο έργο που έχει επιτελέσει και ειδικότερα στις επιστημονικές 
του εργασίες που πηγάζουν από την πολυετή δουλειά του στη Σχολιατρικη.

Για τούτο είναι όχι μόνο με μεγάλο ενδιαφέρον που γράφω αυτό το σημεί
ωμα αλλά και ικανοποίηση ότι μου δίνεται το προνομιο να γράψω για μια 
πτυχή της ζωής του Κύπρου Χρυσάνθη που είναι λιγότερο γνωστή από τις 
άλλες. Είναι επίσης σημαντικό πως η συγγραφή αυτου του σημειώματος συμ
πίπτει με τα εβδομηντάχρονά του αλλά και με την αφυπηρέτηση του απο τη 
Σχολιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.

Θάτανε ίσως σκόπιμο προτού καταπιαστώ με το έργο του σχολιατρου 
Κυπρου Χρυσάνθη, να αναφέρω πως η επαγγελματική γνωριμία μας είναι 
σχετικά πρόσφατη, παρόλο που σαν μαθητης του Παγκυπρίου Γυμνάσιου στις 
αΡχές της δεκαετίας του εξήντα τον γνώρισα σαν καθηγητη του μαθήματος

1 γιεινής. Αυτή η βραχύτητα του χρόνου γνωριμίας μας δεν μπορώ να πω 
πως στάθηκε εμπόδιο στο να αντιληφθώ τη σημασία και το μεγεθος της προσ
φοράς του έργου του στις Σχολιατρικές Υπηρεσίες του τοπου μας. Αντίθετα 
μούδωσε το πλεονέκτημα, όπως συμβαίνει πάντοτε ανάμεσα σε διαφορετικές 
γενιές, να βρω έτοιμη μια κληρονομιά, που στην περίπτωση του Κυπρου Χρυ
σάνθη μπορεί να χαρακτηριστεί θησαυρός.

Π σκιαγράφηση και μόνο της προσωπικότητας του σχολιατρου Κυπρου 
Χρυσάνθη και η έκθεση του έργου του μέσα στο στενό χώρο ενός σημειώματος 
δεν μπορεί να θεωρηθεί εύκολο τόλμημα, πρόθεση μου όμως είναι να δωσω 
σύντομη και κατά το δυνατό συνοπτική εικόνα του έργου του.

Θα μπορούσα να διακρίνω τρεις κύριες μορφές μέσα απο το έργο που 
επιτελεσε ο Κύπρος Χρυσάνθης σαν σχολίατρος. Τη μορφή του χτίστη, τη
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μορφή του απλού εργάτη και εκείνη του ερευνητή. Αν και ο Κύπρος Χρυσάν
θης είναι ίσως ο μόνος Κύπριος γιατρός που έχει υπηρετήσει σαν σχολίατρος 
ασταμάτητα για σαρανταδυό ολόκληρα χρόνια και είναι ο χτίστης της Σχολι- 
ατρικής Υπηρεσίας στον τόπο μας, ιστορικά το θεμελίωμα της Σχολιατρικής 
άρχισε ουσιαστικά το 1938 όταν οι Σχολικές Εφορείες άρχισαν να διορίζουν 
γιατρούς για την εξέταση των μαθητών. Αυτή η ιστορική πραγματικότητα 
δε μειώνει καθόλου το ρόλο του χτίστη που τόσο αποτελεσματικά επιτέλεσε 
για μισό σχεδόν αιώνα. Και τούτο, γιατί, αν και δεν ήταν ο ιδρυτής της σχο- 
λιατρικής στην Κύπρο, άρχισε να χτίζει πριν σαρανταδυό χρόνια πάνω σε μια 
υποτυπώδη υπηρεσία που τότε είχε σαν μόνο σκοπό την ιατρική εξέταση των 
μαθητών. Σ’ ένα άρθρο του Θεόκλητου Σοφοκλέους που δημοσιεύτηκε το 
1947 στο Δελτίο Σχολικής Υγιεινής και Αντιλήψεως διαβάζουμε τα ακόλουθα 
για τον Κύπρο Χρυσάνθη:

Από του έτους τούτου ^1943^ διορίζεται ως καθηγητής της Υγιεινής 
και σχολικός ιατρός δια τα παθολογικά ο κ. Κ. Χρυσάνθης, όστις ειδικόν 
ενδιαφέρον επέδειξε δια την σχολικήν υγιεινήν και ανέλαβε, τρόπον τινά, 
την όλην οργάνωσιν της σχολιατρικής υπηρεσίας του σχολείου εν συνεννο- 
ήσει και συνεργασία μετά του Γυμνασιάρχου και των άλλων ιατρών του 
σχολείου.

Ο κ. Χρυσάνθης παραλλήλως προς την διδασκαλίαν του μαθήματος 
της Υγιεινής διενήργησε ποικίλας διαλέξεις προς τους μαθητάς και τας 
μαθήτριας και τους γονείς των επί σχετικών προς την υγιεινήν ζητη
μάτων . . .

Κατά το επόμενον έτος εσυστηματοποιήθησαν και εβελτιώθησαν 
έτι μάλλον αι σχολιατρικαί υπηρεσίαι δια της τακτικωτέρας πρωτίστως 
τηρήσεως των ατομικών δελτίων υγιεινής των μαθητών και μαθητριών, 
ένθα αναγράφεται το πόρισμα της ιατρικής εξετάσεως του μαθητου υφ*  
εκάστου των ειδικών ιατρών.

Ίσως το πιο πάνω απόσπασμα να είναι αρκετά πειστικό για να μας δείξει 
πως ο τότε νεαρός γιατρός άρχισε να χτίζει σωστά και ολοκληρωμένα τη σχο- 
λιατρική υπηρεσία. Μετά από τέτοιο ξεκίνημα βρίσκουμε τον Κύπρο Χρυ
σάνθη να προΐσταται των Σχολιατρικών Υπηρεσιών της Σχολικής Εφορείας 
των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας τη χρονιά του 1948. Έκτοτε θα 
συνεχίσει να αγωνίζεται για τη δημιουργία μιας ενιαίας σχολιατρικής υπηρε
σίας που θα καλύπτει όλα τα εκπαιδευτήρια και όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 
του τόπου μας. Παρόλη την πρόοδο που συνεχίζει να επιτελεί ο ίδιος και οι 
συνεργάτες του σ’ αυτή του την προσπάθεια, τα σοβαρά πολιτικά γεγονότα 
του 63-64, του 67 και το πραξικόπημα και η Τούρκικη Εισβολή του 74, στέ
κονται εμπόδια στην υλοποίηση του ονείρου του. Το 1976, αν και ακόμη ο 

τόπος δεν έχει συνέλθει από το πλήγμα του 74, το Υπουργείο Υγείας αναλαμ
βάνει την ευθύνη της Σχολιατρικής Υπηρεσίας για όλη την Κύπρο και όπως 
είχε για πολλά χρόνια σχεδιάσει ο Κύπρος Χρυσάνθης. Ο ίδιος γράφει με φα
νερή ικανοποίηση αλλά και μετριοφροσύνη, σε ένα άρθρο του για την Ιστορία 
της Σχολιατρικής Υπηρεσίας στην Κύπρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
Υγεία το Μάιο του 1979:

Ωστόσον, οφείλουμε να θίξουμε μερικά σημεία, χωρίς να φοβηθούμε 
ερμηνείες ακατατόπιστων. Πρώτον οι Εφορείες Ελληνικών Εκπαιδευ
τηρίων Αευκωσίας ιδιαίτερα κοιτάζανε το θέμα της σχολιατρικής υπηρε
σίας. Δεύτερον η υπεύθυνη πια ανάληψη του θεσμού από το Κράτος ώστε 
αυτός να λειτουργήσει συστηματικά σε όλη την Κύπρο οφείλεται στις 
προσπάθειες του ιατρού Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα ΜικελΔ.ίδη, που ως 
Υπουργός Παιδείας τον ξεκίνησε και τώρα τον πραγματοποίησε.

Ο χτίστης σχολίατρος δεν ήταν μόνο ο πρωτομάστορας που ήθελε απλά 
να ηγείται της μεγάλης δουλειάς που είχε μποροστά του, ήτανε ταυτόχρονα 
και ο ακούραστος απλός εργάτης που ακατάπαυστα πρόσφερε τις στοιχειώ
δεις εκείνες υπηρεσίες που αποτελούν τα βασικά συστατικά της σχολιατρικής. 
Ιατρική εξέταση μαθητών, διαλέξεις στα σχολεία για επίκαιρα θέματα υγιει- 
νγ]ζ> σχεδιασμός και τήρηση ατομικών δελτίων υγείας για τους μαθητές, επί
βλεψη στο έργο αλλά και συνεργασία στο έργο των επισκεπτριών αδελφών που 
ασχολούνται με τη σχολιατρική, παρουσία του σε μαθητικούς αθλητικούς 
αγώνες για προσφορά πρώτων βοηθειών, είναι λίγα απ’ όσα ο Κύπρος Χρυ
σάνθης προσέφερνε μέσα στα καθημερινά του καθήκοντα σαν σχολίατρος. 
Λυτό που είναι αξιοσημείωτο, είναι το γεγονός πως ο Κύπρος Χρυσάνθης 
ουδέποτε εργοδοτήθηκε με πλήρη απασχόληση και πλήρεις απολαβές είτε από 
τιζ Σχολικές Εφορείες είτε από το Κράτος. Κι όμως έβρισκε πάντοτε το χρόνο 
να εκτελεί τα καθήκοντά του στο ακέραιο. Είμαι στην ευχάριστη θέση να δώ
σω προσωπική μαρτυρία για τη δουλειά του σαν απλού εργάτη της σχολιατρι- 
κζίζ· Συνεργαστήκαμε σε αρκετές περιπτώσεις τα τελευταία δυο χρονιά κι

• αυτο που με εντυπώσιασε πιο πολύ ήτανε η ακούραστη προσφορά του παρόλα 
τα Χρόνια που μας χωρίζουν.

Θμως εκείνο που θα πρέπει να μένει ανεξίτηλο σ ολους εμάς τους νεό- 
τερους που ασχολούμαστε με τη Δημόσια 1 γεια είναι ο ερευνητής σχολίατρος 
Κύπρος Χρυσάνθης. Αυτός ο πολύπλευρος άνθρωπος μπόρεσε μέσα σε λιγο- 
Ttpo απο μισό αιώνα να βρει όχι μόνο τον χρόνο να συγγραψει λογοτεχνικά 
κείμενα, κριτικές βιβλίων και κειμένων, λαογραφική ιατρική, ιστορία της ια- 
τρ^ης στον τόπο μας, ιατρικές επιστημονικές εργασίες, αλλα και να κάμει 
κ*1 να δημοσιεύσει ένα αξιοζήλευτο αριθμό ερευνών-μελετών μέσα στα καθα- 
Ρ« πλαίσια της σχολιατρικής. Πολλές από αυτές τις μελέτες αναφέρονται σε 
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στοιχειώδεις παραμέτρους υγείας και μπορούν εύκολα να αποτελόσουν τη βάση 
για περαιτέρω μελέτη ή για σύγκριση. Άλλες πάλιν αναφέρονται σε τεχνικές 
εμβολισμού ή σωματομετρήσεων. Συνολικά η όλη του ερευνητική προσφορά 
είναι αξιοθαύμαστη και πρωτότυπη. Ο σχολίατρος Κύπρος Χρυσάνθης δεν 
έχει αφήσει κενά στη δουλειά του αφού κάλυψε με τόση επιμέλεια και τον το
μέα της έρευνας. Αυτό βασικά είναι και το γραπτό κληροδότημά του.

Ο Κύπρος Χρυσάνθης δεν μπορεί παρά μόνο να χαρακτηριστεί σαν ο πα
τέρας της σχολιατρικής στην Κύπρο, αλλ’ ίσως ακόμη και του Ελληνικού 
Έθνους. Χαρακτηριστικά πριν τρία χρόνια ο Ακαδημαϊκός και Καθηγητής 
της Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Ματσανιώτης έγραψε:

Στον πρωτοπόρο στυλοβάτη της σχολιατρικής υγιεινής του Έθνους 
των Ελλήνων συνάδελφο Κύπρο Χρυσάνθη.

Αυτή η ολοκληρωμένη μορφή του σχολίατρου μαζί με το πλούσιο κληρο
δότημά του περιμένει από μας τους νεότερους να παραλάβουμε τη σκυτάλη 
και να συνεχίσουμε το έργο του. Για μας τα πράγματα είναι ασφαλώς πιο 
εύκολα μια και μπορούμε να σταθούμε άφοβα πάνω σε στέρεα βάση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Κύπρος Χρυσάνθης: Εκλογή από τις Σχολιατρικές Εργασίες 1943-1976, 
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περιοδικό Υγεία, Αρ. 52 (1979).

3. Νίκος Παναγιοιτου: Κύπρος Χρυσάνθης: Βιβλιογραφία IV, τα Ιατρικά 
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4. Λάμπρος Κεφαλληνός: Οι Υπηρεσίες του Κ. Χρυσάνθη στη Σχολιατρική 
Υγιεινή, Εφημερίδα Ο Αγών, 21.8.82.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΩΝΙΑΤΗΣ

ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ (Η ΛΥΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ), 

«Πνευματική Κύπρος», Λευκωσία 1980, σσ. 16

«Ο καλός ρήγας, ως γοιον ηξεύρετε και ο δαίμων της πορνείας 
όλον τον κόσμον πλημελά, τον εκόμπωσεν τον ρήγαν, και έππε- 
σεν εις αμαρτίαν με μίαν ζιτίλ αρχόντισσα ονόματι Τζουάνα 
Λ’ Αλεμά, γυναίκαν του σιρ Τζουάν τε Μουντολίφ του κυρού 
της Χούλου, και αφήκεν την αγκαστρωμένην μηνών η'».

Λ. Μαχαιράς, § 234

Στο πιο πάνω κείμενο του Λ. Μαχαιρά ο καλός ρήγας είναι ο Φράγκος 
βασιλιάς της Κύπρου Πέτρος Α' (1358-1369), ενώ η Τζουάν ΛΆλεμά είναι 
η Αροδαφνούσα του δημοτικού μας τραγουδιού (Βλ. Ξ. Φαρμακίδου, Κύπρια 
έπη, Εν Λευκοσία 1926, σελ. 88-92 και 93-96 = Η Αροαφνού), που υπέστη 
αρκετα βασανιστήρια από τη βασίλισσα Ελεονώρα, προκειμένου ν’ αποβάλει 
το παιδί που είχε φυτέψει στα σπλάχνα της ο Πέτρος. Σχετικά με τη μικρή, 
τη μεγάλη ή την πολύ μεγάλη σχέση που έχει η Αροδαφνούσα του δημοτικού 
P-ας τραγουδιού (μπαλάντας) με την «Αροδαφνούσα» του Κ. Χρυσάνθη, δε 
θ ασχοληθώ εδώ. Προσωπικά θα περιοριστώ να εξετάσω την πλοκή του 
εργου, να επισημάνω το μήνυμά του και, τέλος, να εντοπίσω μερικές, αν είναι 
δυνατόν, πηγές έμπνευσης του ποιητή.

Η «Αροδαφνούσα» είναι μια αφηγηματική, λυρική ποιητική σύνθεση, 
που αποτελείται από κάπου 557 στίχους, με κυρίαρχο στίχο το Ιδσύλλαβο 
Ιαμβικό, χωρίς ομοιοκαταληξία. Υπάρχουν όμως στο ποίημα και τετράστιχα 
στροφικά συστήματα της μορφής 15+7+15+7 (με ελαφρές αποκλί
σεις στα εφτασύλλαβα, που κάποτε είναι πεντασύλλαβα, κάποτε εξασύλλαβα 
χλπ.), με ομοιοκαταληξία πλεχτή (αβαβ). Η όλη σύνθεση μπορεί να χωριστεί 
σε εφτά μεγάλες ενότητες, τις εξής: 
Α ενότητα 
& ενότητα 
V' ενότητα 
4' ενότητα 
Ε ενότητα 
^τ' ενότητα 
% ενότητα

(Οι μαργαριταροκλωστές . . . πεθάνω) (στ. 1-28) 
(Γαρούφαλα τα πνίξανε . . . χαϊδολογάει) (στ. 29-145) 
(Πύργους λογάρι στοίβασα . . . μάτια) (στ. 146-171) 
(Μια νύχτα ελιγοθύμησε . . . φιλί) (στ. 172-374) 
(Έτσι λυγίζει η κεφαλή . . . ξημερώνει) (στ. 375-449) 
(Ποιος είδε αγάπη . . . παιδάκια) (στ. 450-486) 
(Σε μούλα χρυσοκάπουλη . . . Κύπρο) (στ. 487-557)

Πρέπει να τονίσω εξαρχής ότι προσωπικά θεωρώ το ποίημα πολυσήμα-
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ντο, με αρκετούς συμβολισμούς. Και παρ’ όλο που συμφωνώ με το Γ. Σεφέ- 
ρη ότι κάθε «εξήγηση ενός ποιήματος είναι, μου φαίνεται, εξωφρενική», θα 
τολμήσω να δώσω στο ποίημα τη δίκιά μου εξήγηση. Ποια είναι λοιπόν αυτή 
η «Αροδαφνούσα» του Χρυσάνθη; Τι εκπροσωπεί και τι συμβολίζει; Κατά 
τη γνώμη μου και με λίγα λόγια είναι η ψυχή της Κύπρου, η ίδια η Κύπρος 
μέσα στην ιστορική της πορεία. Είναι, γράφει ο ποιητής, ο καθρέφτης που την 
κυπραίισσα ψυχή βαθιά την καθρεφτίζει. Συγχρόνως το δράμα της Αροδα- 
φνούσας είναι το δράμα όλης της Κύπρου, με τις πολιτικές, τις κοινωνικές 
και τις εθνικές του διαστάσεις. Ο μύθος της Αροδαφνούσας είναι όλα αυτά 
που συνθέτουν τα κυπραίικα αισθήματα: νοστιμιές, ερωτιές, μνήμες, φιλιά, 
καημοί, ζήλιες, υποψίες. Κοντολογίς η Αροδαφνούσα είναι η Κύπρος, το νησί 
του έρωτα και της αγάπης, μα και το νησί της ζήλιας και της υποψίας, του 
φόνου και της τραγωδίας!

Αν οι πιο πάνω σκέψεις που κάνω είναι ορθές, τότε η Αροδαφνούσα μπο
ρεί να ταυτιστεί με την Αφροδίτη, τη Θεά της ομορφιάς, του έρωτα και της 
γονιμότητας, που ο καθένας θέλει να την κάνει δίκιά του, αδιαφορώντας για τις 
συνέπειες. Έτσι ο Μωρόγιαννος, που θα δούμε στη συνέχεια, το ρηγόπουλο 
(Πέτρος;), ο νιούλλικος κ.ά. είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτοί που ζήτησαν 
να κουρσέψουν το νησί μας, να κάνουν το δικό τους, αδιαφορώντας πάντα για 
τα ερείπια που άφηναν πίσω τους. Ας δούμε όμως τα πράγματα από την 
αρχή, επισημαίνοντας, όπου είναι δυνατό, τις πηγές έμπνευσης του ποιητή.

Αό ενότητα

Ο ποιητής πλέκει το εγκώμιο της Αροδαφνούσας (της Κύπρου), μ’ ένα 
τρόπο που μας θυμίζουν τα δημοτικά παινέματα της αγαπητικής. Εξαίρεται 
δηλ. η ομορφιά του λαιμού, των μαλιών, των ματιών, του αναστήματος, της 
περπατησιάς και άλλων μελών του γυναικείου σώματος. Με τον ίδιο πάλι 
τρόπο του δημοτικού τραγουδιστή ο ποιητής τονίζει πόσο Οηλυκιά είναι αυτή 
η ψυχή της Κύπρου, αφού στο μεγάλωμά της ακόμα και οι στέρφες πέτρες 
βγάζουν ανθούς. Έτσι είναι επόμενο η θεά αυτή της ομορφιάς να εμπνέει 
στον καθένα —και στον ποιητή— ερωτικές διαθέσεις, που εκδηλώνονται με 
το δημοτικοφανή στίχο:

Δώσ' μου, κυρά, τον χρυσοπλουμιστή σου πόθο 
Ο στίχος αυτός απαντάται και σ’ άλλες μορφές, όπως:

Κόρη, γιά δώσ' μου θάνατο, κόρη, γιά δώσ' μου πάθος 
ί 
η

Κόρη, γιά δώσ μου θάνατο, κόρη, γιά δώσ' μου πόθο 
Πρβ. και Ξ. Φαρμακίδου, ό. π., σσ. 124, 129, 130, 140 κ. ά.:

Κόρη, γιά δομ μου το φιλίν, κόρη γιά δομ μου πόθος.

Μήπως όλοι οι επίδοξοι μνηστήρες της Αροδαφνούσας ή της Λυγερής 
(Πρβ. Ξ. Φαρμακίδου, ό.π., σελ. 124 = Η Λυερή) είναι οι αφέντες που 
γνώρισε το νησί «στ’ άνθινο πέρασμά του» μέσ’ από τους αιώνες;

Β' ενότητα

Στην ενότητα αυτή κυρίαρχο κομμάτι κρατάει ο γάμος της Αροδαφνού
σας, που γίνεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα γέλιου και χαράς, χορού και τραγου
διού. Δε λείπουν, ωστόσο, οι στεναγμοί και τα καρδιοκτύπια. Κι αυτό γιατί 
ο γαμπρός Μωρόγιαννος, ο ήρωας του ομώνυμου δημοτικού μας τραγουδιού, 
(πρβ. Ξ. Φαρμακίδου, ό. π., σελ. 49 κ. ε.) μωροπλανήθηκε:

Τον πλάνεψε τ' αναλυτό βενετικό λογάρι, 
τ' αμπέλια με τους ξώμαχους τα πράσινα ελιοφόρια 
και τα χωράφια τα παχιά με τους πολλούς ζευγάτες 
κι αφήνει την αγάπη του κι άλλη γυναίκα παίρνει.

Το κυριότερο είναι ότι ο Μωρόγιαννος, ο κλέφτης της τιμής, όπως και ο 
Πέτρος Α', άφησε την Αροδαφνούσα έγκυο και κατάμονη σαν καλαμιά στον 
κάμπο. Θαρρώ πως η εγκυμοσύνη εδώ σημαίνει τα πολλά προβλήματα που 
αφήνει πίσω του ο καταχτητής. Μάταια οι φίλες της πασκίζουν να την παρη
γορήσουν με μια δίσημη —σκόπιμη ή τυχαία μήπως;— παρηγοριά:

Και ποια αγάπη δε νικά τ' ανθοκωνσταντινάτο

Η παρηγοριά, λοιπόν, αυτή μπορεί να ερμηνευτεί κατα δυο τροπους: α) 
Ποια αγάπη δε νικά το χρήμα; β) Δεν υπάρχει αγαπη που να μην μπορεί το 
χρήμα να την τσακίσει. Εδώ, νομίζω, μέτρα η δεύτερη ερμηνεία. Το δραμα 
της Αροδαφνούσας όμως δε σταματάει ισαμ εδω. Το «πάθος» ( έρωτα) 

ζητούν νέοι γαμπροί, νέοι Μωρόγιαννοι, ίσως οι ίδιοι Μωρογιαννοι, μεταμ
φιεσμένοι όμως τώρα. Στην πρώτη περίπτωση η κόρη επεσε θύμα στα λεκτικά 
κομπλιμέντα του γαμπρού (ασημογλυκόχειλη και βαμβακοστηθατη, χελιδονο- 

. γλυκόχειλη και ζαχαρογλωσσάτη), που πέτυχε έτσι να την πλανέσει. Τώρα 
ή κόρη (Λυγερή) βάζει στο νέο «δοκίμια, ερωτοδοκιμα, δαιμονοκαμωμενα». 
δίστιχα, εκατόλογα, παροιμίες, παραμύθια, καθαρολογηματα, γλωσσοδέτες, 
α^ίγματα? μπαλάντες. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, έςυπνο εύρημα του 
ποιητή, που διοχετεύει στους στίχους του τύπους και μοτιβα του δημοτικού 
μας τραγουδιού, δουλεύοντάς τα και παρουσιάζοντάς τα σαν κάτι το καινούριο.

Γ' ενότητα
Εδώ κυρίαρχη θέση κατέχουν τα ποιητικά αινίγματα (τέσσερις στίχοι 

το καθενα), με τα οποία η κόρη δοκιμάζει το νέο.
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Δ' ενότητα

Όπως και στην προηγούμενη, έτσι και εδώ συνεχίζεται το «δοκίμιν» 
της αγάπης, με μια σειρά (συνολικά σαράντα οκτώ) ερωτοαλφαβητάρια. Για 
κάθε γράμμα του αλφαβήτου ο ποιητής φτιάχνει δυο τετράστιχα της μορφής 
15 + 8 + 15 + 8, με ομοιοκαταληξία πλεχτή. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβο
λία ότι ο ποιητής εδώ έχει υπόψη του τα δημοτικά αλφάβητα της αγάπης, τα 
εκατόλογα της δημοτικής μας παράδοσης κ.ά. (Πρβ. Ξ. Φαρμακίδου, ό. π., 
σελ. 127 κ.ε.). Δεν υπάρχει επίσης καμιά αμφιβολία ότι το δοκίμι του θανά
του της β' ενότητας δεν είναι παρά διασκευή, με αντίστροφους ρόλους, του 
τραγουδιού «Του γεφυριού της Άρτας». Εδώ κατεβαίνει η κόρη του πρωτο
μάστορα για να βρει το δακτυλίδι τάχα του άντρα της, ενώ στο ποίημά μας 
είναι ο νέος που κατέβηκε «στ’ απόκρημνο κι απόξενο της αρρωστιάς πηγάδι» 
για να βρει το χρυσοδακτυλίδι.

Ε' ενότητα

Με τη συμπλήρωση των δοκιμίων της αγάπης, επιτυγχάνεται κι η πο
θητή ένωση· η βιολέτα Αροδαφνούσα αφήνεται στ’ αγκάλια του άσεμνου 
γαρούφαλου. Πολύ έξυπνα εδώ ο ποιητής αραδιάζει μια σειρά από νανουρίσμα
τα, που συνοδεύουν τους νέους στο ερωτικό κρεβάτι. Ακούγονται επίσης τρα
γούδια του γάμου, όπου, όπως ακριβώς και στα δημοτικά (βλ. Ξ. Φαρμακί
δου, ό. π., σελ. 155), ο νέος μοιάζει με ατόν κι η νέα με περιστέρα, τραγούδια 
για το άλλαγμα του γαμπρού και της νύφης, καθώς και τραγούδια που ανα
φέρονται σε γαμήλια έθιμα, όπως το ρίξιμο του ροδιού στο ανώφλι της εισό
δου του σπιτιού κ.ά.

Στ' ενότητα

Έτσι αρχίζει μια νέα περίοδος συμφορών για την ταλαίπωρη Αροδαφνού
σα, γιατί, όπως και στην ομώνυμη μπαλάντα, η ρήγισσα η κακούργισσα μα
θαίνει το μυστικό του παράνομου έρωτα και δε διστάζει να σκοτώσει την «κα
κήν πολιτικήν». Έτσι η Αροδαφνούσα, κάθε φορά που σχεδόν κατορθώνει 
να κερδίσει την ευτυχία της, στο τέλος εισπράττει συφορές και αίματα, όπως 
ακριβώς κι η μαρτυρική Κύπρος, που δεν αφέθηκε ποτέ ελεύθερη να χαρεί την 
ευτυχία της.

Ζ' ενότητα

Πιστεύω ότι η τελευταία αυτή ενότητα είναι η σημαντικότερη μέσα στο 
ποίημα, γιατί ο ποιητής δίνει ερμηνείες και εξηγήσεις σ’ ό,τι διαδραματίστηκε 
προηγουμένως και βοηθάει τον αναγνώστη να ταυτίσει την Αροδαφνούσα, 
τους καημούς και τις συμφορές της, με τα βάσανα, τους καημούς τις συμφορές, 
την τραγωδία του τόπου μας.

Με την «Αροδαφνούσα» του ο ποιητής Κ. Χρυσάνθης δεν έδειξε μόνο ότι 
τα δημοτικά τραγούδια, όσο ανόμοια κι αν είναι μεταξύ τους, μπορούν, στα 
χέρια ενός αληθινού ποιητή, ν’ αναπλαστούν και να δώσουν νέα λυρικά και 
άλλα σχήματα, μα και ποιο πρέπει να είναι το πρώτιστο και άμεσο καθήκον 
του ποιητή απέναντι στη γλώσσα του, την οποία πρέπει πρώτα να διατηρήσει 
και έπειτα να πλατύνει και να καλυτερέψει. Το πρώτο (διατήρηση) ο Χρυ
σάνθης το πετυχαίνει έχοντας ως γλωσσικό όργανό του τη γλώσσα του δημο
τικού μας τραγουδιού, που είναι η πιο γνήσια και εθνική μας γλώσσα. Το 
δεύτερο πάλι (εμπλουτισμός) το πετυχαίνει φτιάχνοντας ο ίδιος, με βάση το 
υπάρχον υλικό, καινούριες λέξεις, ακολουθώντας έτσι το παράδειγμα του Δ. 
Σολωμού, του Κ. Παλαμά, του Οδ. Ελύτη κ. ά. Οι λέξεις ουτές αποπνέουν τη 
φρεσκάδα και τη λάμψη της νεόκοπης λέξης. Ανάμεσα στο πλούσιο λεξιλόγιο 
από τα δημοτικά τραγούδια μπορούμε, δειγματοληπτικά, ν’ αναφέρουμε τις 
εξής λέξεις, που απαντώνται και στο ποίημα του Χρυσάνθη:

ψυχομαχά (στ. 52). Πρβ. τον ακριτικό στ. Ο Διγενής ψυχομασιεί. . . 
μυροκοπώ (στ. 9). Πρβ. ρ. μυροδοκοπώ, Ξ. Φαρμακίδου, ό. π., σελ. 123, 158. 
μαργαριτάρι (στ. 61, 402). Πρβλ. λ. μαρκαριτάριν, Ξ. Φαρμακίδου, ό. π., 

σελ. 45, 61, 128 κ.α.
λογάρι (στ. 48). Πρβ. λ. λουάριν, Ξ. Φαρμακίδου, ό. π., σελ. 46, 127. 
μωροπλανεμενος (στ. 46). Πρβ. λ. μωροπλανεμένος, Ξ. Φαρμακίδου, ό. π., 

σελ. 55.
αρχοντολοι (στ. 32). Πρβ. λ. αρκοντολόιν, Ξ. Φαρμακίδου, ό. π., σελ. 153. 
Πρβ. επίσης τις φράσεις «σαν καλαμιά στον κάμπο» (στ. 83), «'Ωρα καλή κι 
ώρα χρυσή» (στ. 401), «Ώρα καλή κι ώρα αγαθή» (στ. 438) κ.ά.

Το πλάτεμα της γλώσσας πετυχαίνεται οπωσδήποτε με λέξεις σύνθετες 
σαν κι αυτές που ακολουθούν και αποδελτιώνονται εδώ στην τύχη: παιζογελώ, 
ανθοφλουριά, χρυσομελιτάρισσα, απριλοφορεμένος, σιδερόδρακος, χελιδονογλυ- 
κόχείλη, βαμβακοστηθάτη κ.ά.

Έτσι ο ποιητής μ’ ένα τρόπο παραδοσιακό, έγραψε ένα ποίημα νεοτερικό 
στα διανοήματα, στα μηνύματα και στους προβληματισμούς του, δείχνοντας 
τήν αγάπη και την έγνοια του για τον τόπο και την πατρίδα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΓΚΟΤΛΑΗΣ
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ΜΙΑ ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΟ 
TOT ΚΤΠΡΟΤ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Α. Ιστορία και Μυθολογία στο θέατρο του Κύπρου Χρυσάνθη.
Όταν διαβάζω θεατρικά έργα του Κύπρου Χρυσάνθη μού δημιουργείται 

πάντα το αίσθημα πως διαβάζω ποίηση. Ο λόγος του είτε έμμετρος είναι είτε 
πεζός έχει πάντα ποιητικότητα. Στοιχείο που κάνει συγχωρητέα μια χαλαρό- 
τητα στις σκηνές. Από την άλλη, όμως, ο πλούτος της έκφρασης, η πάντα 
νεανική ζωντάνια, ο ενθουσιασμός με τον οποίο αναπτύσσει το θέμα κι ο τόσο 
έντονα ελληνοκεντρικός χαρακτήρας των έργων του, σε συνδυασμό με την ποιη- 
τικότητα, καταξιώνουν τα θεατρικά του έργα.

Θάθελα να σταθώ λίγο στο θέμα της ελληνικότητας. Τπάρχει πάντα προ
βολή της ελληνικότητας της Κύπρου στο έργο του. Ειδικότερα στο θέατρο του 
θα βρεθεί σχεδόν πάντα κάποιος Κύπριος ανάμεσα στους χαρακτήρες — όταν 
το θέμα δεν είναι κυπριακό — που θα δείξει με τα λόγια, τις πράξεις και με 
τον θάνατό του ακόμη, πως είναι γνήσιος Έλληνας.

Η ιστορία κι η μυθολογία είναι καλά και χρήσιμα μέσα για την προβολή 
της ελληνικής ρίζας. Κι ο συγγραφέας τα χρησιμοποιεί όσο μπορεί στο 
θέατρό του. Μια γνωριμία με μερικά έργα του μας πείθει εύκολα.

Κανένας Κύπριος θεατρικός συγγραφέας δεν έχει αξιοποιήσει την ιστορία 
της Κύπρου στο θέατρο όσο ο Κύπρος Χρυσάνθης. Μικρό δείγμα τα έργα: 
Δημώνασσα, Αξιοθέα, Ελένη Παλαιολόγου. Η αρχαία ελληνική ιστορία κι ο 
Μεσαίωνας δίνονται μέσα από την τραγωδία και το δραματικό έργο.

Ο συγγραφέας είναι από τους ελάχιστους Έλληνες, που καλλιεργούν 
σήμερα την τραγωδία. Ο πολύχυμος ποιητικός του λόγος τον εφοδιάζει με τα 
κατάλληλα όπλα για ένα τέτοιο εγχείρημα. Συνεπίκουρα έρχονται και τα 
ιστορικά πρόσωπα, που προσφέρονται για θεατροποίηση. Οι τραγικές άνασσες 
Δημώνασσα και Αξιοθέα δίνουν στον Χρυσάνθη την ευκαιρία να μιλήσει, με 
κάποια κατάχρηση είναι αλήθεια της ρητορείας, για το καθήκον και το χρέος, 
που κατανικούν κάθε ανθρώπινο συναίσθημα, ακόμη κι εκείνο της μητρότητας.

Στο μεσαιωνικό έργο, στο οποίο αναφέρθηκα, δηλαδή στην Ελένη Πα- 
λαιολόγου έχει προτιμηθεί η σύγχρονη μορφή, πάντα βέβαια πλουτισμένη με 
ποίηση. Κι εδώ προβάλλει πρώτο το χρέος. Τώρα είναι το χρέος του Ορθό
δοξου Κύπριου να κρατήσει αμόλευτη την πίστη και την εθνική του ταυτότητα. 
Ο συγγραφέας δίνει με τέχνη την εικόνα της λατινικής καταπίεσης και την 
αντίσταση του ορθόδοξου στοιχείου στα καταχθόνια σχέδια της. Μια αντί
σταση που εκπροσωπείται από όλο το λαό, με κορυφαία, τραγική μορφή την

Ελένη Παλαιολόγου, έναν από τους ευγενέστερους χαρακτήρες στο θέατρο του 
Κύπρου Χρυσάνθη.

Αυτό το πνεύμα της αντίστασης στα δόλια σχέδια των ξένων, Χριστιανών 
δυστυχώς κι αυτών, είναι διάχυτο και στο έργο Αλέξιος Α' κι οι Σταυροφόροι. 
Μπορεί ο χώρος ν’ αλλάζει — βρισκόμαστε στο Βυζάντιο — κι ο κεντρικός 
χαρακτήρας να είναι τώρα άντρας, μα το πνεύμα μένει το ίδιο.

Μια και φύγαμε από τον κυπριακό χώρο ας μείνουμε για λίγο μακριά του, 
για να αναφερθούμε στα έργα Εύδημος ο Κύπριος και Δελ.φικές Αμφικτυονίες. 
Μ’ αυτά ο συγγραφέας παρουσιάζει, αντιστοίχως, την ιδέα της δημοκρατίας 
και την ιδέα του αθλητισμού στο χώρο που γεννήθηκαν. Στην Ελλάδα, λοιπόν, 
διαδραματίζονται τα δυο αυτά μονόπρακτα. Ως θεατρικά έργα δεν έχουν μεγά
λες απαιτήσεις. Έχουν και κηρυγματικό τόνο. Ωστόσο παρουσιάζουν και το 
θετικό στοιχείο της προβολής των ιδεών μέσα από χαρακτήρες Κυπρίων. Η 
ελληνικότητα είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Για την προβολή της είναι γραμμένα 
τα έργα. Τα άλλα μοιάζουν να είναι παραμελημένα.

Μ’ ένα άλμα θα βρεθούμε τώρα στην Επανάσταση του ’21, χάρη στο έργο 
Η μάχη στους Μύλους. Όμορφο έργο, με ολοκληρωμένους χαρακτήρες. Ο 
Μακρυγιάννης, ο Μιχάλης Κυπραίος, ο Δεριγνύ και τα άλλα πρόσωπα αναπλά
θουν το πνεύμα της εποχής.

Η λευτεριά κι ο νόμος της πατρίδας, 
πρώτη αρετή και τελευταία

Λέει ο Μακρυγιάννης στην τελευταία εικόνα του έργου. Γι’ αυτή την πρώτη 
και τελευταία αρετή θα δώσει τη ζωή του ο Μιχάλης Κυπραίος. Χαρακτήρας — 
υπόμνηση της συμβολής της Κύπρου στους αγώνες του Ελληνισμού.

Αυτά τα μικρά δείγματα για την ιστορία στο θέατρο του Χρυσάνθη.
Και τώρα για τη μυθολογία. Ποιητής και μύθος έχουν αναπόσπαστα συν

δεθεί. Έτσι ο ποιητής Χρυσάνθης αντλεί συχνά τη θεατρική του θεματογραφία 
από το μύθο. Τρανό παράδειγμα τα σατυρικά του δράματα Θεομαχίες και Τα 
γενέθλια του Δία. Κι αν ελάχιστοι καλλιεργούν την τραγωδία στις μέρες μας 
ακόμη πιο ελάχιστοι ασχολούνται με το σατυρικό δράμα. Ο Χρυσάνθης δεν 
δίστασε να το τολμήσει. Το αποτέλεσμα είναι δυο τρισχαριτωμένα έργα, γραμ
μένα με κέφι και νεανική ζωντάνια στο λόγο.

Οι Ολύμπιοι θεοί, απογυμνωμένοι από κάθε θεϊκό μεγαλείο, φορτωμένοι 
με όλα τα ανθρώπινα ελαττώματα (σε ύψιστο μάλιστα βαθμό μια κι οι ίδιοι 
ζεπερνούν τα ανθρώπινα μέτρα), βωμολοχούν, ζηλεύουν, ερωτεύονται, αρρω
σταίνουν, οργίζονται, φοβούνται, διασκεδάζουν και μας διασκεδάζουν. Ο Ό
λυμπος του Χρυσάνθη είναι ένα λαϊκό πανηγύρι, όλο θόρυβο, χιούμορ, παρεξη
γήσεις, γέλιο, αθυροστομία, φαντασία, ξεγνοιασιά. Ο συγγραφέας βρισκόταν 
στις πιο ευτυχισμένες του θεατρικές στιγμές όταν τα έγραφε.
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Το κλίμα αλλάζει σε ένα άλλο έργο, εμπνευσμένο κι αυτό από την αρχαία 
ελληνική μυθολογία. Πρόκειται για την τραγωδία Ηλεκτρα που πρωτογρά- 
φτηκε το 1940 από τον Αντρέα Κούρο και πήρε ποιητική μορφή από τον Χρυ
σάνθη 20 χρόνια αργότερα. Κι είναι πολύ ωραίοι οι στίχοι του, καθώς ντύνουν 
τις ιδέες του Κούρου. Μια αλλοιώτικη από τις άλλες Ηλέκτρα είναι η τραγω
δία αυτή. Με τον Ορέστη να αγνοεί για πολλά χρόνια το φόνο του πατέρα του 
και να τον πληροφορείται καθώς ετοιμάζεται να νυμφευθεί την κόρη του Αί- 
γισθου. Κι εδώ αρχίζει το δράμα της ψυχής του, που δίνεται με ευαισθησία 
μεγάλη στο έργο.

Περιορίστηκα σε πολύ αδρές αναφορές στα ίδια τα έργα, γιατί με απα
σχολούσε πιο πολύ η θεματογραφία. Δεν γνωρίζουμε την ιστορία του τόπου 
μας. Κι έχουμε πολλά να διδαχτούμε από αυτήν. Το θέατρο είναι ένας μεγάλος 
δάσκαλος, από τον οποίο μπορούμε να μάθουμε πολλά.

Οι συγγραφείς που εκμεταλλεύονται τον παιδευτικό του ρόλο επιτελούν 
ένα χρέος. Δεν είναι ώρα για εφησυχασμούς. Ποτέ δεν ήταν για τον Ελληνισμό. 
Έτσι οφείλομεν χάριτας στον Κύπρο Χρυσάνθη που μας δίνει με το θέατρο του 
τα μεγάλα μηνύματα της ιστορίας, την πίστη στον άνθρωπο, την αφοσίωση στο 
καθήκον, την δίψα για ελευθερία, την προσήλωση στα ιδανικά του έθνους.

Β. Δεκαπέντε μονόπρακτα του Κύπρου Χρυσάνθη

Ιπποκράτης, Ο Ηρόφιλος, Αέτιος Αμιδηνός, Ο Γαληνός στην Κύπρο: Τέσ
σερα ραδιοφωνικά ιατρικά μονόπρακτα.

Ιδού, λοιπόν, ο ιατρός και ο ποιητής να συνταιριάζουν αρμονικά τέχνη και 
επιστήμη, σε τέσσερα σύντομα μονόπρακτα, που με σεμνότητα ονομάζονται 
ραδιοφωνικά «γιατί από το ραδιόφωνο πρωτοπαρουσιαστήκανε».

Θα ήταν κοινός τόπος η υπόμνηση των πολλών τομέων με τους οποίους 
ασχολείται ο χαλκέντερος συγγραφέας. Προσωπική, ταπεινή μου γνώμη, είναι 
πως ο Κύπρος Χρυσάνθης είναι απ’ όλα ποιητής. Ο ποιητικός του λόγος, πλού
σιος, εύρυθμος, προσωπικός και — πάντα — νεανικός είναι κάτι το ξεχωριστό 
στην πλουσιότατη λογοτεχνική του παραγωγή.

Γι’ αυτό και πιστεύω πως τα τέσσερα αυτά μονόπρακτα είναι από τα καλύ
τερα δείγματα της δουλειάς του Χρυσάνθη στο θέατρο, μια και είναι γραμμένα 
σε έμμετρο λόγο.

Η συντομία των μονοπράκτων δεν έχει επιτρέψει το μεγάλο ξάνοιγμα στους 
χαρακτήρες. Από την άλλη, όμως, απέτρεψε τον πλατυασμό και τη φλυαρία. 
Ο συγγραφέας πέτυχε να δώσει σε λίγες σελίδες πολλά: 1) Αφήνοντας κατά 
μέρος τα γύρω πρόσωπα, στράφηκε με προσοχή στους πρωτεύοντες χαρακτή
ρες. Έδωσε με ενάργεια κι αληθοφάνεια τον πλημμυρισμένο θεία χάρη Ιππο
κράτη, το σοφό ανατόμο Ηρόφιλο, το μελετηρό Βυζαντινό Άέτιο, το ανήσυχο 
επιστημονικό πνεύμα του Γαληνού.

2) Συμπύκνωσε και εκλαΐκευσε ιατρικές γνώσεις της αρχαιότητας, που 
δεν θα μπορούσε καν να φανταστεί ο μή ειδικός αναγνώστης και που τις έδωσε 
με αμεσότητα χωρίς βαρετή επιστημονική ορολογία.

3) Πρόβαλε τον ελληνικό πολιτισμό και τα πανάρχαια επιτεύγματα της 
ιατρικής επιστήμης στην Ελλάδα.

4) Μετέφερε στη νεοελληνική όρκους, αφορισμούς και ορολογίες της 
αρχαιότητας.

5) Έδωσε την εικόνα της Κύπρου και τη θέση της στον καθόλου ελλη
νικό χώρο στα αρχαία και βυζαντινά χρόνια.

6) Χειρίστηκε με άνεση τον έμμετρο λόγο, δίνοντας μιαν άλλη, ξεχωριστή 
διάσταση στα μονόπρακτα.

Γι’ αυτό και είναι δίκαιο να επαναλάβουμε μαζί του τους στίχους από τον 
Αέτιο Αμιδηνό.

« Το μάτι του Έλληνα τα πάντα παρατήρησε κι ό,τι έμαθε και κοίταξε 
κατάγραψε για τους κατοπινούς».

Πέλλαπαΐς, Παπαλεόντιος ο πρωτομάρτυρας, Ο Κανάρης στην Κύπρο, 
Το Τουννέλι: Τέσσερα μονόπρακτα από την ιστορία και τους αγώνες της 
Κύπρου.

ΦΩΝΗ : Πατήσαν το νησί.
Μα δεν πατούνε τους Ρωμιούς’, . . .

ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ : Πατούν εμάς τους ξένους’,.. .

Σ’ αυτές τις τρεις γραμμές, που αποτελούν το τέλος του μονόπρακτου, 
πιστεύω πως βρήκα το κλειδί για την έκφραση άποψης για τα έργα αυτα. Με
λετώντας τα δεν πρόβαλλαν τόσο οι ήρωες οσο ο ίδιος ο τοπος κι ο λαός με τα 
πάθη, την πικρή μοίρα και τον αιώνιο, βαθυριζο ελληνισμό του. Αυτός ο τοπος 
συντηρείται από τις σάρκες των παιδιών του, τρέφεται απο τα γεννήματα του 
για να μένει ελεύθερος στην ψυχή, όσο τον πατούν οι ποικιλώνυμοι και πάντα 
πρόσκαιροι δυνάστες. Είναι ο ίδιος ο πρωταγωνιστής των αγώνων, ο κυρίαρ-

• Χ°ζ του ελεύθερου φρονήματος, ο διδάσκαλος της ουδέποτε μειωμένης συνεί
δησης.

Αυτό το μέγα μήνυμα βγαίνει απο τα τεσσερα μονόπρακτα. Το θελησε η 
οχι ο συγγραφέας; Το επιδίωξε ή βγήκε απο μονο του; Το γεγονος είναι πως 
υπάρχει διάχυτο στις γραμμές, πέρα απο τις όποιες ατελειες στη δομή η στη 
διαγραφή των χαρακτήρων. Κι αυτό είναι το σημαντικό.

Θα μπορούσε κανείς να πει πως έχουμε εδω σύντομες, αδρές αναφορές 
στους μεγάλους αγώνες και στις μεγάλες συμφορές που επληξαν την Κύπρο. 
Πως οι χαρακτήρες δεν είναι όσο θάπρεπε ολοκληρωμένοι. Εχουμε, όμως, και 
το μήνυμα της ψυχικής ελευθερίας, που είναι η αιώνια μοίρα του νησιού. Κι 
ακόμη την αντίθεση με το δυνάστη, τον Ενετό της παρακμής, τον Τούρκο της 
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βίας και της βαρβαρότητας, τον Άγγλο της ψυχρής επιβολής και της περιφρό
νησης στον ιθαγενή υπήκοο.

Ο Κύπρος Χρυσάνθης δεν κάνει ιστορία με τα μονόπρακτα αυτά. Απλά, 
καθημερινά (με κάποια εξαίρεση στο Πέλλαπαϊς, όπου παρατηρείται μια ρη
τορική διάθεση), οι ήρωες — επώνυμοι κι ανώνυμοι, ηρωϊκά ονόματα και 
λαός — χρησιμεύουν στην προβολή του ίδιου του τόπου και της ιστορίας του. 
Μιας ιστορίας που είναι γεμάτη από δυνάστες και — πράγμα παράξενο — 
από ατελεύτητη ελευθερία.

Στο Πέλλαπαϊς ο σκλάβος του μεσαίωνα δίνει ακόμη και μέσα από τους 
θρήνους και τη μοιρολατρική διάθεση το μέτρο του ελεύθερου. Στον Παπα- 
λεόντιο τον Πρωτομάρτυρα μιλά η ελεύθερη ψυχή, ο ήρωας που δεν έχει συνει
δητοποιήσει ακόμη ο ίδιος τη δύναμη της αντοχής και της αντίστασης και 
οδηγείται στο μαρτύριο ως θύμα ταπεινό. Ο Κανάρης στη Λάπηθο προχωρεί 
πιο βαθειά, δείχνοντας την ευσυνείδητη επιλογή του δρόμου του χρέους. «Ό,τι 
θέλει ο αγώνας, ό,τι θέλει», θα πει ένας καλόγερος στο έργο. Στο Τουννέλι, 
τέλος, μέσα από τις αδρές περιγραφές των προσώπων θα προβάλει ένας ολό
κληρος κόσμος, τα άτομα που βάζουν το λιθαράκι τους στον αγώνα χωρίς 
εξάρσεις ηρωικές, με μικροδειλίες και την έγνοια της καθημερινότητας. Έχουν 
κι αυτά την προσφορά τους στον καθολικό αγώνα.

Ανάσταση, Τ' όνειρο της Παναγίας — Η κοίμησή της. Δυο θρησκευτικά 
μονόπρακτα.

Μιλώντας αυστηρά για τα έργα αυτά διαπιστώνουμε μια προσπάθεια να 
χωρέσουν σε λίγα λεπτά (όσο διαρκεί ένα σύντομο ραδιοφωνικό μονόπρακτο) 
πολλά στοιχεία: θρησκευτική πνοή, γνώμες, διδαχές, παραδόσεις, ιστορία, 
περιγραφές τόπων, αναπλάσεις χαρακτήρων. Αυτό το πλήθος των στοιχείων 
θα γινόταν πολύ κουραστικό αν δεν υπήρχε ο ποιητικός λόγος του Κύπρου Χρυ
σάνθη, που κάνει συγχωρητέα την προσπάθεια που αναφέραμε νωρίτερα.

Στην Ανάσταση ο λόγος ανταγωνίζεται τη δροσιά του έαρος, εποχή του 
θαύματος. Η ώρα της Άνοιξης προβάλλει μεγαλοπρεπής, για να τονίσει την 
θειότητα του αναστάσιμου μηνύματος. Η γλυκύτερη ώρα της δημιουργίας 
είναι το αρμονικό περιβάλλον, όπου ο άνθρωπος καλείται να μυηθεί στο μυστή
ριο της Ανάστασης. Αυτό ακριβώς το μυστήριο επέλεξε ο συγγραφέας να 
δώσει με πάθος, πίστη, ορμητικότητα λόγου, λυρική έξαρση.

Στ Όνειρο της Παναγίας δοκιμάζει τις δυνάμεις του στο θρησκευτικό 
Μυστήριο. Θάλεγε κανείς πως ο Χρυσάνθης βάλθηκε να γράψει σε όλα τα 
είδη του λόγου, από την αρχαιότητα ώς τα σήμερα. Ευγενική επιδίωξη κι η 
προσπάθεια αξίζει με τα όποια αποτελέσματα.

Η Παναγία του μονόπρακτου είναι η μάνα της καθημερινότητας κι η μάνα 
του Χριστού. Μιλά κι ακούμε την Ελληνίδα μάνα της διπλανής αυλής. Κι απ’ 
την απλότητά της αυτή ξεχύνεται και το μεγαλείο της μάνας του Θεού. Είναι 

μια επιτυχία από τις λίγες σε θεατρικό χαρακτήρα. Επιφυλάξεις μόνο θα μπο
ρούσαμε νάχουμε για τη φιλοσοφική διάθεση των προσώπων, που δεν είναι 
πάντα στα όρια του μέτρου.

Πατέρας δίχως παιδί, Οι τρεις: Δυο κοινωνικά μονόπρακτα.
Αυτή τη φορά ο δραματογράφος αφήνει τον ιατρό να προχωρήσει πρώτος 

και να ανατάμει με το νυστέρι της αλήθειας μιαν κοινωνία σάπια, όπως την 
την έκαμε η φτώχεια κι η εξαθλίωση.

Είναι τόσο θλιβερά περιπλεγμένες οι καταστάσεις και στα δυο έργα, τόσο 
δραματικές, που δεν μπορεί παρά να είναι βγαλμένες μέσα από την ίδια τη ζωή.

Και τα δυο μονόπρακτα παρουσιάζουν διαλυμένες οικογένειες. Τελειώ
νουν, όμως, αφήνοντας μιαν αχτίδα ελπίδας και σωτήριας.

Στο Πατέρας δίχως παιδί μια οικογένεια διαλύεται απο τη φτώχεια. Π 
μάνα θα δώσει το τελικό χτύπημα λέγοντας στον πατέρα, ότι το παιδί τους δεν 
είναι δικό του. Κι εδώ πρέπει να επισημάνουμε την πρωτοτυπία του συγγρα
φέα. Αφήνοντας παράμερα το πολυτονισμένο στοιχείο της μητρικής αγαπης, 
δίνει την πλευρά του άντρα, που έχει την αναγκη της πατρότητας. Μη μπο
ρώντας να στερηθεί το αίσθημα αυτό, ο άντρας 0 αρνηθει ο,τι ακούσε και θα 
μείνει πατέρας.

Το μονόπρακτο Οι τρεις μεταδόθηκε από το Ρ1Κ το 1963 με την ευκαιρία 
της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού. Αλλα δεν πρόκειται, όπως θα περί- 
μενε κανείς, για μια ιστορία γεμάτη από αγαπη και στοργή για ροδαλα παι
δάκια.

Τρεις άνθρωποι — η μητέρα, ο πατέρας κι ο έφηβος γιος είναι ουσια
στικά τρεις ξένοι. Στο έργο τους βλέπουμε να αποςενωνονται ολοένα καθώς εκ
φράζουν φωναχτά τις ενδόμυχες σκέψεις τους, μακρινοί κι απόμακροι μεταξύ 
τους, ενώ βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλο. Πολύ ωραία η ιδέα του συγγρα
φέα γι’ αυτή τη σκηνική παρουσίαση. Εδωσε καίρια το μήνυμα της αποςε- 
νωσης. Το έργο τελειώνει με ένα εριοτηματικο, καθώς ο γιος ςεκινα για τη 
φυλακή. Θα φτιάξει άραγε μετά τη ζωή του η θα βυθιστεί για παντα στην 
εςαθλίωση; Ο αναγνώστης θα δώσει τη δίκη του απάντηση.

Μια πρώτη σκέψη θα ήταν καταδικαστικη για τα έργα, ως μελοδραματικά. 
Σίγουρα δεν είναι. Είναι μάλλον μια καταδίκη των κοινωνικών συνθηκών, 
που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Ο συγγραφέας τις επισημαίνει για 
οσους δεν θέλουν να βλέπουν όσα συμβαίνουν δίπλα τους. Κι αν αναλογισ.ούμε 
^ως είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι ίσως να μην είναι λάθος.

Επιφυλάξεις μπορούν να εκφραστούν για το ύφος, που γίνεται κάποτε 
κηρυγματικό.

Κάπου στην Ιαπωνία, Κάπου στην Ευρώπη, Το κελλι. Τρία μονο^ρακ^α 
για τον πυρηνικό όλεθρο.

Οι ιατρικές γνώσεις του Κύπρου Χρυσάνθη συνδυασμένες με τη δραμα.ο- 
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γραφική του τέχνη, έδωσαν ένα τρίπτυχο πίνακα του μεγάλου κινδύνου της 
ολοκληρωτικής καταστροφής του ανθρώπινου γένους από πυρηνικό πόλεμο.

Σ’ αυτή τη γωνιά της γης διαβάζουμε όσα έγιναν 40 χρόνια πριν στη Χιρο
σίμα και το Ναγκασάκι. Ο συγγραφέας στήνει μπροστά μας το σκηνικό της 
φρίκης, με το πρώτο μονόπρακτο, στο οποίο οι ιατρικές πληροφορίες, δοσμέ
νες με τη φωνή των θυμάτων, γίνονται ψηφίδες ενός φρικιαστικού μωσαϊκού.

Όμως η φαντασία του δεν περιορίζεται στην αναπαράσταση. Προχωρεί 
στο μέλλον — που δεν αποκλείεται να γίνει ολέθρια πραγματικότητα σήμερα — 
δίνοντας στο δεύτερο μονόπρακτο τις προεκτάσεις της τραγωδίες, με το ενδε
χόμενο να ξαναστηθεί το ίδιο σκηνικό. Τώρα δεν είναι η μακρινή κίτρινη φυλή. 
Είναι η Ευρώπη, που πληρώνει τα επιτίμια των πράξεών της.

Η τιμωρία της ύβρεως — κατ’ ευθείαν από την αρχαία τραγωδία — θα 
έλθει στο Κελλί. Ένα εκτελεστικό όργανο, ένας αεροπόρος, θα τρελλαθεί μετά 
από τη ρίψη της ατομικής βόμβας και θ’ αποζητεί τον θάνατο. Η συνέχιση 
μιας γεμάτης τύψεις ζωής είναι η μαρτυρική τιμωρία του.

Τα τρία μονόπρακτα έχουν νεύρο στο διάλογο, εξαιρετικά ζωντανές εικόνες 
και το μήνυμα της προειδοποίησης φτάνει καίρια κι εύστοχα στον αναγνώστη.

Σκέφτεται κανείς πως οι ιατροί είναι ίσως οι πιο κατάλληλοι να κρού- 
σουν τον κώδωνα του κινδύνου. Όταν, βέβαια, είναι και προικισμένοι λογο
τέχνες.

Ο Κύπρος Χρυσάνθης έχει μιαν αναμφισβήτητη ευχέρεια στο γράψιμο 
άνκαι κάποτε βιαστικά επεξεργάζεται το θέμα. Είναι κάτι που μπορούμε να 
διακρίνουμε σε μερικά μονόπρακτά του. Δεν μπορούμε, όμως, να αμφισβητή
σουμε τη γνησιότητα του ταλέντου του, την ποίηση που κλείουν τα θεατρικά 
του κείμενα, τα μηνύματα των έργων του.

ΘΕΜΙΣ ΘΕΟΧΑΡΟΤΣ

ΤΑ ΕΜΜΕΤΡΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Εάν θελήσουμε να συμπυκνώσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λογο
τέχνη και ανθρώπου Χρυσάνθη θα προσκρούσουμε σε αρκετές δυσκολίες, με
ρικές από τις οποίες αποτελούν, από μόνες τους, και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της τέχνης του και του τρόπου ζωής του. Ο αγαπητός γιατρός έχει γράψει 
πάμπολλα, είναι ένας από τους πιο πολυγράφους λογοτέχνες, όχι μόνο στο μι
κρό μας νησί αλλά και σ’ ολόκληρο τον ελληνισμό. Καταφάσκει την ομορφιά 
της ζωής, εμπνέεται απ’ όλα όσα μπορούν να συγκινήσουν μια ευαίσθητη αν
θρώπινη χορδή, από τ’ απλά και ταπεινά ξεπηδούν εμπνεύσεις λυρικές, στη 
φύση και στ’ ανθρωπινά ο στοχασμός αναζητά και βρίσκει την καλλιτεχνική 
συγκίνηση, μέσα από τα βιβλία ανασυνθέτει εκφραστικές ανανεωμένες μορφές 
και δεν φοβάται να δοκιμάσει μύριους εκφραστικούς τροπους, σε ποιητικό 
και πεζό λόγο. Ο ίδιος είναι ευαίσθητος σ’ ό,τι ανθρώπινό, ελληνικό και γνή
σιο και έχει την εκπληκτική δεξιότητα να διαμορφώνει την προσωπική ευαισθη
σία σε καθολικά αποδεκτή καλαισθησία.

Ανάμεσα στα πάμπολλα που έγραψε υπάρχει και μια κατηγορία έργων 
που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι τα εμμετρα θεατρικά του έργα. 
Ι^ιδος δύσκολο και δυσκολοεύρετο, που απαιτεί ιδιαίτερες δεςιοτητες απο τους 
εργάτες του θεατρικού λόγου. Η ποιητική γραφ7! θεατρικού έργου μας αναγει 
στην ουσία του αρχαίου δραματικού λόγου, στον οποίο το μέτρο θεωρείται 
ως αναγκαία προϋπόθεση και πρωταρχικό στοιχείο οποιασδηποτε σύνθεσης 
του. Στη Νεοελληνική Λογοτεχνία παρουσιάζονται ορισμένα ξεχωριστά ονό
ματα λογοτεχνών που έδωκαν «πετυχημένα» έργα του θεατρικού είδους σε 
ποιητική μορφή. Ανάμεσά τους ο Δημήτριος Βερναρδακης (1834—1907), που 
παρ όλο ότι υπήρξε θεωρητικά υπέρμαχος του δημοτικισμού η γλωσσά στα 
θεατρικά του είναι σχεδόν αρχαίζουσα, ο πολύς Αγγελος Σικελιανος (1884— 
1951) γράφει τις τραγωδίες του χρησιμοποιώντας στοιχεία απο την αρχαία 
τραγωδία σε εύρωστο δημοτικό ποιητικό λόγο, και ο Νικος Καζαντζακης 
(1883-1957) δοκιμάζει πάνω σε ποικίλα θέματα, από την αρχαία εποχή μέχρι 
παι τη σύγχρονη ιστορία, τις θεατρικές του συγγραφικές δυνατότητες σε ποιη
τική απόδοση όχι και τόσο απαρατήρητη. Περιοριζόμαστε σ αυτους τους 
τρεις, ένα καθηγητή Πανεπιστημίου, ένα Ποιητη και ένα κατ εςοχην πεζο- 
Υραφο, για να επισημάνουμε πως υπάρχουν ποίκιλα δείγματα έμμετρου θεα
τρικού λόγου στη Νεοελληνική Λογοτεχνία. Η διαπίστωση όμως δεν σημαίνει 
κατ ανάγκην και ανάλογη αξιολογική τοποθέτηση των πιο πάνω δειγμάτων. 
Μάλλον εντείνουν την επισήμανση της δυσκολίας της συγγραφής.
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Ο Κύπρος Χρυσάνθης τόλμησε να εκφρασθεί ποιητικά και στο θεατρικό 
είδος. Συγκεντρωμένα τα θεατρικά ποιητικά του έργα τα έδωκε σε έκδοση 
της Πνευματικής Κύπρου το 1974, με γενικό τίτλο Δραματικός Λόγος. Στον 
ογκώδη τόμο —πάνω από τριακόσιες σελίδες— περιλαμβάνονται ένδεκα 
συνολικά έργα που έχουν γραφεί, πρωτοδημοσιευθεί ή πρωτοπαρουσιασθεί 
από το ραδιόφωνο μέσα στη χρονική περίοδο 1950-1973. Σε ξεχωριστές εκ
δόσεις κυκλοφόρησε το 1966 — στη σειρά των εκδόσεων της Πνευματικής 
Κύπρου — τό μυστήριο Θεοτόκε η ελπίς . . ., μέ μαρτυρίες χρόνου γραφής τή 
χρονική περίοδο 1960-1964. Το 1977 κυκλοφόρησε σε ξεχωριστό τόμο το 
θεατρικό Βαρνάβας, ο Γυιός της παράκλησης, με χρόνο μετάδοσής του από 
το Ρ.Ι.Κ. τον Ιούνιο του 1966. Το 1981 δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Πνευμα
τική Κύπρος (χρονιά ΚΛ', Φλεβάρης 1981, αρ. 245, σσ. 86-92) το μονόπρα
κτο Πέλλαπαϊς, πούχε μεταδοθεί από το Ρ.Ι.Κ. το 1965. Σε ένα τόμο συγκέ
ντρωσε, κάτω από τον τίτλο Αλέκτορα οφείλουμε στον Ασκληπιό, το έτος 
1982, τέσσερα ραδιοφωνικά ιατρικά μονόπρακτα που είχαν γραφεί και μετα
δοθεί από το Ρ.Ι.Κ. αρκετά χρόνια πριν. Το πρώτο, με τον τίτλο Ιπποκράτης, 
είναι του 1965 και περιλαμβάνεται στη συγκεντρωτική έκδοση Δραματικός 
Λόγος του 1974. Τ’ άλλα τρία —Ο Ηρόφιλος, Αέτιος Αμιδηνός, και Ο Γα
ληνός στην Κύπρο— είχαν μεταδοθεί από το Ρ.Ι.Κ. προς το τέλος του 1967 
και τις αρχές του 1968 και κυκλοφόρησαν σε βιβλίο αμέσως μετά: τα δυο 
είχαν πρωτοδημοσιευθεί στο Δελτίο των Καθηγητών του Παγκυπρίου Γυμνα
σίου (το 1968 και 1969 αντίστοιχα) και μετά σε αυτοτελή έκδοση (1969 και 
τα δυο) και το τρίτο στο Δελτίο Χειρουργικής Εταιρείας Κύπρου (1968).

Εάν θελήσουμε να δώσουμε μια γενική χρονολογική τοποθέτηση στην 
έμμετρη θεατρική δημιουργία του Χρυσάνθη —με όσα έχουμε στα χέρια μας 
σε μορφή βιβλίου— θα επισημαίναμε πως από πλευράς (α) χρόνου γραφής 
των έργων τα όρια είναι μεταξύ 1950-1973, ενώ από επόψεως (β) εκδοτικής 
τα χρονικά όρια προεκτείνονται μεταξύ 1950 και 1982. Και μια γενική παρα
τήρηση που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική: Από τα δεκαεπτά έμμετρα θεατρικά 
έργα του Χρυσάνθη τα δεκατρία έχουν μεταδοθεί από το ραδιόφωνο και ένα 
έχει προβληθεί από την τηλεόραση και δόθηκε και σε θεατρικές παραστάσεις 
στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου και στο Αρχαίο θέατρο του Κουρίου 
(Ηλεκτρα). Θα μπορούσε δηλαδή ο μελετητής των έργων αυτών του λογοτέχνη 
γιατρού να χαρακτήριζε σχεδόν όλα τους ως «ραδιοφωνικά», χαρακτηρισμό 
άλλωστε που δίνει ο ίδιος —και μάλιστα στο εξώφυλλο του τίτλου της συγ
κεντρωτικής έκδοσης Αλέκτορα οφείλουμε στον Ασκληπιό— τόσο για τα τέσ
σερα ιατρικά μονόπρακτα που περιέχονται σ’ αυτόν τον τόμο όσον και για όλα 
τ’ άλλα που παρουσιάζουν την ιδιομορφία νάχουν μεταδοθεί πρώτα από το 
ραδιόφωνο και μετά νάχουν κυκλοφορήσει σε αυτοτελή έκδοση. Οι διαπι
στώσεις αυτές, όπως και ο χρόνος μετάδοσης των πλείστων από τα πιο πάνω

έργα, ενισχύουν την άποψη πως λειτούργησε πιο πολύ στο λογοτέχνη η ακου
στική πλευρά της σύνθεσής των και πως αυτή καθόρισε σε κάποιο βαθμό και 
την έκτασή τους· πως δηλαδή έπαιξε το ρόλο του και ο χρόνος πιθανής μετά
δοσής τους από το ραδιόφωνο στην τελική διαμόρφωση της μορφής των έργων.

Στη σύντομη πραγμάτευση του θέματός μας που ακολουθεί θα δούμε τα 
εΡγα πρώτα από πλευράς (α) θεματογραφικής, και (β) μορφολογικής, και 
μετά θα προχωρήσουμε σε κάποια μορφή κριτικής αξιολόγησής των.

(α) Τα θέματα των έργων του και ο βαθμός της προσωπικής συμβολής

Τα έμμετρα θεατρικά έργα του Κύπρου Χρυσάνθη ανέρχονται σε δεκαεπτά 
(εαν υπολογίσουμε το έργο Θεοτόκε η ελπίς ... ως ένα, παρ’ όλο που αποτε
λείται από επτά αυτοτελείς πράξεις, σε διαφορετικούς χρόνους γραφής η καθε
μιά). Ο ποιητής εμπνέεται από ξεχωριστές μορφές ή και ιδιαίτερες περιστά
σεις από την αρχαία ελληνική, τη χριστιανική και τη Βυζαντινή, και ακόμα 
τη νεότερη παράδοσή μας. Πρόσωπα που έχουν μυθική ή ιστορική αναφορά 
και γεγονότα που έχουν παραδοθεί μέσα από κείμενα χρονογράφων ή και αγω
νιστών γίνονται ο πυρήνας αναφοράς, γύρω από τον οποίο διαπλέκονται τα 
δρώμενα. Ιδιαίτερη θέση έχουν ξεχωριστές γυναικείες μορφές —ιστορικές 
και μυθικές—, γιατροί και θεοί, όπως και ειδικές περιπτώσεις καθιερωμένων 
θεσμών. Δεν απουσιάζουν ούτε τα ιερά πρόσωπα του Χριστιανισμού ούτε 
Βυζαντινοί άρχοντες και ονομαστοί αγωνιστές. Με μια λέξη ο Χρυσάνθης 
άντλησε από τον εθνικοθρησκευτικό χώρο της μακραίωνης ελληνικής ιστορίας, 
με ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την ιδιότητά του 
ωζ γιατρού και με την καταγωγή του ως Έλληνα της Κύπρου.

Είναι ολοφάνερο πως ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός αποτέλεσε τον 
πυρήνα του κέντρου ενδιαφέροντος του ποιητή. Πιο συγκεκριμένα τα δέκα 
απο τα δεκαεπτά έμμετρα θεατρικά του έργα έχουν ως θέμα ή κεντρικό ήρωα 
ει~ε απο τον κύκλο της αρχαίας ελληνικής θρησκείας και των σχετικών με 
αυτήν εκδηλώσεων (όπως είναι τα έργα Θεομαχίες, Τα Γενέθλια του Δία, 
και Δελφικές Αμφικτυονίες) είτε διάσημα πρόσωπα, άνδρες ή γυναίκες, που 
τον συγκίνησαν ως ανθρώπινες υπάρξεις Μια ομάδα προσώπων αυτής της 
κατηγορίας είναι «συνάδελφοι» του ποιητή, γιατροί και αυτοί στην υπηρεσία 
του Ασκληπιού: Ο Ιπποκράτης, ο Ηρόφιλος, (το μόνο που ανήκει στους Βυ
ζαντινούς χρόνους), ο Αέτιος Αμιδηνός και Ο Γαληνός στην Κύπρο αποτελούν 
μια φυσική ιατρική ενότητα και ο ίδιος ο Χρυσάνθης τα εξέδωκε σ’ ένα τόμο 
μ«· το χαρακτηριστικό τίτλο: Αλέκτορα οφείλομε στον Ασκληπιό. Ο μαθητής 
τ°υ Αριστοτέλη Εύδημος ο Κύπριος αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο άλλου 
θμωνυμου έργου. Ιδιαίτερη θέση έχουν και οι γυναικείες μορφές σ’ αυτό τον 
κύκλο: Η Δημώνασσα ήταν το πρώτο έμμετρο θεατρικό έργο του Χρυσάνθη 
(1950), η Ηλέκτρα (μαζί με τον Ανδρέα Κούρο) είχε θεατρική επιτυχία το 
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1962 στο Κούριο και στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου, και η Αξιοθέα 
(1968) συμπλήρωσε την τριάδα. Εάν θελήσουμε να βρούμε κάποιο κοινό σημείο 
σύνδεσης όλων των πιο πάνω έργων θα μπορούσαμε να επισημάνουμε το ότι 
το κάθε έργο κινείται αβίαστα μέσα σε εξοικειωμένο ανθρώπινό περιβάλλον, 
ανάλογα με τα πρόσωπα και την εποχή του. Ιδιαίτερα παρατηρούμε την επι
θυμία του ποιητή να καταπιαστεί με πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με την 
Κύπρο, είτε λόγω καταγωγής είτε λόγω σχέσεων τους με το νησί, ή και με 
άλλα πρόσωπα που προσπαθεί να τα συνδέσει με τον αγαπημένο γενέθλιο χώρο.

Από το Χριστιανικό κόσμο η Θεοτόκος συγκίνησε τον ποιητή πιο πολύ 
απ’ όλους. Ιδιαίτερα ως μητέρα. Γι*  αυτό και την έκδοση Θεοτόκε η ελπίς . . . 
(1966) αφιερώνει στη μητέρα του. Μυστήριο γράφεται στο εξώφυλλο, ως 
υπότιτλος, με τη σημασία του θρησκευτικού μυστηρίου, μυσταγωγικής δηλαδή 
τελετουργίας ή θρησκευτικού δράματος. Στην πραγματικότητα το μυστήριο 
αποτελείται από επτά αυτοτελείς πράξεις, που είναι δυνατόν να συνδεθούν 
σε ενιαίο σύνολο, δυνατότητα που μεταβάλλει ο ίδιος ο ποιητής σε πράξη με 
την έκδοση του βιβλίου. Στο χριστιανικό κύκλο ανήκει και το έργο Βαρνάβας, 
ο Γυιός της παράκλησης, που είχε μεταδοθεί από το Ρ.Ι.Κ. τον Ιούνιο του 1966 
(σε ραδιοσκηνοθεσία της κας Ναταλίας Γ. Αρβανιτάκη) και εκδόθηκε σε βιβλίο 
το 1977. Το έργο αποτελείται από πέντε πράξεις και η υπόθεσή του αφορά 
στα πρώτα χρόνια της διάδοσης του Χριστιανισμού στην Κύπρο, με τις προσ
πάθειες ιδιαίτερα των Αποστόλων Βαρνάβα, Παύλου και του Ευαγγελιστή 
Μάρκου και τα μαρτύριά των. Είναι φανερό πως και στα δυο έργα ο Χρυσάν
θης έχει υπ’ όψη του τις σχετικές πηγές και έχει διαβάσει τα κείμενα που 
έχουν σχέση με τα πρόσωπα, την εποχή και τα τότε γεγονότα. Τα έργα του 
όμως προχωρούν πέρα από τις πληροφορίες και το θρησκευτικό στοιχείο, είναι 
μια νέα σύνθεση με αφόρμιση μόνο το θρησκευτικό γεγονός, χωρίς να υπάρχει 
πρόθεση δογματισμού οποιασδήποτε μορφής.

Είδαμε τα δεκατρία, μέχρι τώρα, από τα δεκαεπτά έμμετρα θεατρικά 
έργα του Χρυσάνθη. Τα άλλα τέσσερα ανήκουν σε νεότερες εποχές. Τα έργα 
Ελένη Παλαιολόγου (1962) και Αλέξιος Α' κι οι Σταυροφόροι (1970), μαζί 
με το έργο Αέτιος Αμιδηνός που έχουμε ήδη σημειώσει πιο πάνω, μας φέρ
νουν στα Βυζαντινά μας χρόνια, η υπόθεση του Πέλλαπαϊς (1965 στο ραδιό
φωνο, το 1981 στην Πνευματική Κύπρο) εκτυλίσσεται κατά τις τελευταίες 
μέρες της Ενετοκρατίας στην Κύπρο, ενώ οι Τούρκοι πατούν το πόδι τους στο 
νησί. Η μάχη στους Μύλους, έργο γραμμένο από το 1957, μεταδόθηκε από 
το ραδιόφωνο το 1959 και εκδόθηκε σε βιβλίο το 1960. Η υπόθεση είναι 
γνωστή, κυρίως, από τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη και από αυτά 
αφορμάται και ο ποιητής για να στήσει το δικό του έργο. Τα έργα παρουσιά
ζουν ενδιαφέρον τόσον ως αυτοτελή έργα όσον και ως νέες συνθέσεις γνωστών 
ιστορικών γεγονότων. Η αξιολόγηση στα έργα του Χρυσάνθη βασίζεται στον 

τρόπο συμπεριφοράς των προσώπων, στον τρόπο ειδικά της σκέψης των και 
στη στάση τους γενικά απέναντι σε πρόσωπα και γεγονότα. Γι’ αυτό ενώ τα 
ίδια τα πρόσωπα είναι ιστορικά πρόσωπα και ενώ όλες οι μαρτυρίες γι’ αυτά 
και για την εποχή έχουν άμεση σχέση με την ιστορία, τα έργα αυτά του Χρυ- 
σανθη, χωρίς να παραβλέπουν τα σημαντικά ιστορικά στοιχεία, έχουν ως κύριο 
χαρακτηριστικό τους τους ίδιους τους ήρωες, τα πρόσωπα που έχουν ένα ρόλο 
να διαδραματίσουν, ως ανθρώπινός υπάρξεις. Ενδιαφέρει ο άνθρωπος και η 
μοίρα του, τ’ άλλα είναι δευτερεύουσας σημασίας στοιχεία. Μέσα από την 
τύχη των προσώπων και τη στάση τους θα κριθεί και η ίδια η ιστορία του 
έθνους τους, η Ιστορία μας.

Ας δούμε πώς βλέπει ο ποιητής την ιδιαιτερότητα του τρόπου εργασίας 
του σ αυτό το είδος της συνθετικής ποιητικής δημιουργίας. Σημειώνει, ανά
μεσα στα λίγα λόγια που προτάσσει των ποιητικών κειμένων, στο βιβλίο του 
Θεοτόκε η ελπίς . . . (έκδ. Πνευματικής Κύπρου, Λευκωσία 1966, σ. 5):

«... Βάση του δράματος πήρα τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, τα 
Απόκρυφα Ευαγγέλια (από ελλαδική έκδοση) και διάφορες Παραδόσεις 
σπ εδώ κι απ' εκεί. Προσπάθησα να μη ξεφύγω πολύ από τα κοινώς 
παραδεδεγμένα, κι' όπου ξέφυγα είχα στόχο να πληρώσω θεατρικές 
ανάγκες (ανεξαρτήτως αν άλλος καλύτερός μου θα μπορούσε να βρη άλ
λους τρόπους χωρίς απομακρύνσεις).

Τέλος, το θρησκευτικό μου αυτό δράμα δεν αποτελεί δογματικό 
βιβλίο, αλλά έχει πρόθεση να τιμήση τη Θεοτόκο μ' ελληνικό τρόπο. 
(Τρόπο που τον παραδέχομαι πολύ ανθρώπινο)».

Είναι φανερό πως τα όσα σημειώνει ο ποιητής επιβεβαιώνονται με την 
ανάγνωση όχι μόνο του έργου Θεοτόκε η ελπίς . . . αλλά και των άλλων έργων 
του σε προέκταση. Το ελληνικό στοιχείο και η έγνοια για θεατρικές λύσεις 
παίζουν πρωταρχικό ρόλο στις προθέσεις του ποιητή, που επιδιώκει συνειδη- 
τα και με παρρησία την έκφρασή τους μέσα στο έργο του. Η έγνοια του για 
το ανεβασμα στη σκηνή τον ενδιαφέρει ξεχωριστά, γεγονός που δηλώνεται 
και στην πρώτη παράγραφο της προηγούμενης σημείωσης, όπου ανάμεσα στ’ 
α^λα, συμπεραίνει:

«· · . Μπορεί, συνεπώς, να διδακτή στη σκηνή και σαν σύνολο ή και χω- 
ριστα σε αυτοτελή μέρη . . .»

Τα δυο αυτά σημαντικά στοιχεία, χαρακτηριστικά του τρόπου ποιητικής 
εΡΥασιας του Χρυσάνθη, δεν είναι αρκετά για να δικαιολογήσουν από μόνα 
τους την παραγωγή δεκαεπτά εμμέτρων θεατρικών έργων. Ίσως κάποιος 

έλεγε —και δικαιολογημένα μάλιστα— πως αυτά δεν δικαιολογούν το 
^τερο χαρακτηριστικό αυτών των ποιητικών έργων. Το ότι δηλαδή είναι 

142 143

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



θεατρικά έργα —με έντονο, βέβαια, ελληνικό χρώμα— δοσμένα σε ποιητική 
μορφή, έμμετρα δηλαδή. Όσοι γνωρίζουμε το πλάτος και το βάθος της καλ
λιτεχνικής δημιουργίας του αγαπητού γιατρού βρίσκουμε πως είναι κατ’ εξο
χήν ποιητική φύση και μάλιστα λυρική. Έχει μέσα του τον ποιητικό ρυθμό 
και εκφράζεται με ευκολία σε ποιητικά εκφραστικά μέτρα, με μια ποιητική 
ευχέρεια που καταπλήσσει τους αμύητους στα ποιητικά ορθώματα του Χρυ
σάνθη. Ο ίδιος γνωρίζει τις δυνατότητές του και έχει συνείδηση τόσον της 
αγάπης του προς την ποίηση όσον και της ευκολίας στην έκφρασή του. Σημει
ώνει ο ίδιος στα Προλεγόμενα της συγκεντρωτικής έκδοσης Αλέκτορα οφεί
λομε στον Ασκληπιό (έκδ. Ε.Π.Ο.Κ. και Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία 1982, 

σ. 3):
«... Μια ευκολία και μια αγάπη στην έκφραση με τον έμμετρο λόγο, 
τον πολύ ελληνικό, μ' έσπρωξαν να συνθέσω τα τέσσερα ραδιοφωνικά 
μονόπρακτα ... Τα ονομάζω ραδιοφωνικά, γιατί από το ραδιόφωνο 
πρωτοπαρουσιαστηκανε. Αρχικός σκοπός ήταν η επίδειξη του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού και στον τομέα της επιστήμης. Προσωπικά μ' 
ενδιαφέρει περισσότερο η ποίησή τους. Κι εδώ που τα λέμε οφείλει η 
ποίηση πολλά στον Ασκληπιό και στους Ασκληπιάδεςυ.

Προς το παρόν μένουμε στα τρία αυτά ουσιαστικά στοιχεία των έμμετρων 
θεατρικών έργων του Χρυσάνθη: την αγάπη και ευκολία της ποιητικής έκ
φρασης, το ελληνικό στοιχείο και τις θεατρικές λύσεις.

(β) Η μορφολογική έκφραση των έμμετρων θεατρικών έργων
του Χρυσάνθη

(i) Η γλώσσα: Όλα τα έργα είναι γραμμένα σε μια πλούσια δημοτική, 
εμπλουτισμένη κάθε φορά με το λεξιλόγιο της εποχής και εκφρασμένη ανά
λογα με το πρόσωπο που μιλά. Ο Χρυσάνθης προσέχει ιδιαίτερα το χαρακτή
ρα του προσώπου, το φύλο του, την ηλικία του, την κοινωνική ή άλλης μορφής 
θέση του, με δυο λόγια λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψη του την ψυχογραφία των 
ηρώων του. Επειδή γνωρίζει πολύ καλά πως τα πιο πολλά από τα έργα του 
είχαν ως σκοπό ν’ ακουστούν πρώτα —ας μη λησμονούμε πως σχεδόν όλα 
μεταδόθηκαν από το ραδιόφωνο— και να διαβαστούν αργότερα, έπρεπε να 
προσέξει τη γλωσσική έκφραση. Βέβαια είναι δοσμένη σε ποιητικά μέτρα η 
γλωσσική έκφραση και το γεγονός αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθε
τες δυσκολίες, όπως λ.χ. παρατονισμούς ή και σολοικισμούς. Στον ποιητικό 
λόγο του Χρυσάνθη δεν παρατηρούνται γλωσσικές αλλοιώσεις για να κυλήσει 
ο ποιητικός ρυθμός αβίαστα! Ένας από τους λόγους είναι ότι το ίδιο το ποιη
τικό μέτρο διακρίνεται για την ευλυγισία και την προσαρμοστικότητά του 

στο εννοιολογικό περιεχόμενο των στίχων. Αυτό χαρίζει και μια αναλογη 
άνεση στη γλωσσική έκφραση.

Παραθέτω μερικά δείγματα από τα έργα του Χρυσάνθη για να φανεί το 
πώς μεταπλάθει σε ρέουσα δημοτική γλωσσικά στοιχεία α/Λων εποχών.

Πλέκτρα: Χαρήκανε το στρώμα του πατέρα σου 
με χάδια μολυσμένα.
Όπου η τιμή του τίμιου γάμου, 
λεύτερος χύθηκε έρωτας.
Μα πέρασαν τα χρόνια κι ο Αγαμέμνονας 
γυρίζει πια στον τόπο του.
Το μυστικό δε θα κρατιότανε.
Θα μάθαινε ο αντρείος πατέρας σου 
τ άνομα χάδια τους.
Βαρειά για τους μοιχούς η τιμωρία.
Κι είπαν να τον ξεκάνουν με μια απάτη.
Πού να τολμήσουν οι δειλοί ν' αντιπαλαίψουν 
με αυτόν τον πρώτο της Ελλάδας’, 
Με δίχτυ τον τυλίγουν στο λουτρό 
και του μοιράζουν το κεφάλι με πελέκυ.

(Ηλέκτρα, στον τόμο Δραματικός Αόγος, Λευκωσία 1974, σ. 41).

παΡαΗ°λή με τ αντίστοιχα αποσπάσματα των τραγουδιών των αρχαίων 
, τραγικών μπορεί να φανερώνει όχι μόνο το μέγεθος της αφομοιωτι- 

κής δύναμης του Χρυσάνθη αλλά και το βαθμό δημιουργικής γλωσσικής ανά- 
Ή ασης· (Πρβλ. για πιο πολλές εύστοχες παρατηρήσεις στη μελέτη του Ν. 

α^αγιωτου, Ο μύθος του οίκου του Αγαμέμνονα, Λευκωσία-Κύπρος 1968).

Ιωσήφ: Μιλάνε κι οι οπτασίες
κι είναι του μέσα κόσμου σου η φωνή.

Μαρία: Κι ο Αρχάγγελος μου κραίνει
πως θα συλλάβω απ' Άγιο Πνεύμα 
Κατά το θέλημα του Θεού, 
και θα γεννήσω γυιό, που θα του δώσω 
τ' όνομα Ιησούς.
Κι αυτός στο θρόνο του Δαυίδ
θ' ανέβη και Οα βασιλέγη αιώνες αιώνων 
κι' η βασιλεία του τελειωμό δε θάχη.

(Θεοτόκε η ελπίς . . ., έκδ. Πνευμ. Κύπρου, Λευκωσία 1966, σ. 28).
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Τα σχετικά εκκλησιαστικά κείμενα είναι γνωστά και μ’ ευκολία ο ανα
γνώστης μπορεί να διαπιστώσει τη γλωσσική ευχέρεια του Χρυσάνθη όχι 
μόνο στην άνετη γλωσσική έκφραση αλλά και στο γεγονός ότι είναι πραγματι
κά ζωντανή και χωρίς νοηματικά χάσματα.

3. Βουστρώνιος: Αύξησαν τη δέκατη εκεί στην Τόχνη, 
γιατί υστερούσαν οι σοδειές κι οι εισπράξεις 
το νόμο Οα εξευτελίζανε. Στην Καλογίδα 
εισπράξανε διπλά, παρόλο που ο λαός 
αρνήθηκε να δώση στην αρχή . . .

Ελένη: Αφέντη βασιλιά και κύριέ μου, 
που σα διαμάντι αστάφτεις μες τον Οίκο 
των Αουζινιάνων βασιλιάδων, καύχημα 
στην γύρω Ανατολή, κι ονομαστέ στη Δύση 
για τα τολμήματα και το ήθος σου . . .

Ιωάννης: Ευχαριστώ, βασίλισσα, διαμάντι 
στο στέμμα μου πεντάλαμπρο, 
για τα σοφά σου λόγια που τ ακούω 
και γονατώ στο νόημά τους σα σκλάβος 
στο σώφρονα το λόγο αφεντικού.

{Ελένη Παλαιολόγου, στον τόμο Δραματικός Αόγος, ό.π.π., σ. 198).

Η δεκάτη, οι εισπράξεις, οι προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις, η Ανατολή 
και η Δύση, η λέξη «γονατώ» στην Κυπριακή διάλεκτο και η όλη γλωσσική 

ατμόσφαιρα αποπνέουν φραγκοκρατούμενη Κύπρο.

Άλλος για πλούτη κι' άλλος για τα πάθη, 
τούτος για το φιλότιμο κι εκείνος για τη δόξα, 
κοντεύει το κεφάλι μας να φάμε.

{Ημάχη στους Μύλους, στον τόμο Δραματικός Αόγος, ό.π.π., σ. 323).

Για οσους έχουν διαβάσει τ’ Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη δεν 
είναι δύσκολο να διαπιστώσουν το πόσο κοντά βρίσκεται ο Χρυσάνθης στον 
τροπο σκέψης και έκφρασης του θαυμαστού πολεμάρχου. Το γλωσσικό αισθη
τήριο του ποιητή έχει συλλάβει στο βάθος την ψυχολογία του τίμιου πολεμιστή 
και εχει μεταφέρει σε ποιητικό γλωσσικό μετασχηματισμό το ουσιαστικό στοι
χείο της γλωσσικής δομής, χωρίς να χάσει η γλώσσα ούτε την ανθρωπινή της 
φυσικότητα ούτε την ιδιόμορφη ζωντάνειά της. Ταυτόχρονα διατηρεί και τη 
φιλοσοφημένη επιγραμματικότητα της λαϊκής γλωσσικής έκφρασης. Πόσοι 
α'ι° του^ πι·0 πάνω στίχους δεν θα μπορούσαν —από μόνοι τους— νάναι εκφρά- 
σ«-ί·ς λαϊκής σοφίας ή και γνωμικά;

Εδωκα τέσσερα δείγματα στην τύχη από έργα που αντιπροσωπεύουν 
^αφορετικές εποχές για να διαπιστώσουμε μαζί τη γλωσσική ευαισθησία του 
“ Ρυσανθη και συγχρόνως να επισημάνουμε ότι η γλώσσα στα χέρια του δεν 

v<xi απλώς μια εξωτερική εκφραστική μορφή αλλά ζωντανός φορέας που με
ταφέρει μέσα της ολόκληρο κόσμο της ανθρώπινης φύσης και της χιλιόχρονης 
Παράδοσης ενός λαού, του ελληνικού.

(Π) Η στιχουργική: Ό,τι έχουμε επισημάνει πιο πάνω για τη γλώσσα 
μπορούμε να πούμε πως κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα ποιητικά μέτρα.

λογος του Χρυσάνθη ο ποιητικός έχει από μόνος του μια φυσική ρυθμικό- 
q4 * * 7^' θ ^Χει καλλιεργημένη την αίσθηση του ποιητικού ρυθμού που συμ- 

, ^ει με μια μουσική αβίαστη τονικότητα. Εάν θελήσει κάποιος να παρατη
ρήσει με προσοχή ιδιαίτερη τους τρόπους στιχουργικής απόδοσης σε κάθε 
?Τ° του ποιητή θα διαπιστώσει πως, ανάμεσα σε πολλά άλλα, το ποιητικό 
7Ρ° ^αμ°Ρφώνεται ανάλογα με το είδος του έργου και το περιεχόμενό του. 

, πΡ°κειται να θρηνήσει ο ήρωας του έργου το μέτρο υπάρχει πιθανότητα να 
Υ^εται αναπαιστικό (----- '/----- "//----- 'κ.ο.κ.), εάν χρειάζεται να κυλήσουν

4. Μακρυγιάννης: Αφότου μπήκα για να πολεμήσω
για την πατρίδα πολεμώ,
μια μέρα να τη δούμε λεύτερη 
ανάμεσα στα λεύτερα έθνη.
Νάχη τους νόμους της και το δικό της. 
Να λέη κουβέντα και να την ακούνε. 
Νάχη τον τόπο της σε τούτη τη ζωή. 
Γιατί χωρίς πατρίδα λεύτερη 
τι είναι τα πλούτη κι οι τιμές’, 
Ανθοί της λεμονιάς στη λάσπη. 
Τ' αλληλοφάγωμά μας θα μας φάη. 
Τρώμε από πάνω μας και λέμε 
πως φτιάχνουμε πατρίδα.

ϊΡήγορα οι περιγραφές ή τα γεγονότα επικρατεί σ’ αρκετές περιπτώσεις ο τρο-
'"'Ί κ.ο.κ.), εκεί που χρειάζεται μεγάλη έκταση στο στί-

«λάθ-ι^θ^ ^ρίσκου^ε ΧΡήσή του ιάμβου “'7/ “ "7 - ~"H km·*·)  ... Η
,^α ε!,ναι πωζ ° Χρυσάνθης, ενώ γνωρίζει τα ποιητικά μέτρα και τα έχει 
Ψή του, όταν γράφει δεν υποτάσσει απόλυτα τον ποιητικό λόγο στη με- 

κή ρυθμιχοτητα. Στα έμμετρα θεατρικά του έργα πιο πολύ μετρά η νοη-
Ζ·ή αποδοση που συμβαδίζει με την ανάλογη κάθε φορά εσωτερική ψυχο- 

του προσώπου. Μ’ αυτό τον τρόπο ο ποιητής δεν είναι μιμητής του 
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ποιητικού μετρικού προτύπου κάθε φορά αλλά εκφράζεται μέσα από τη δική 
του σύλληψη των προσώπων των έργων του και τη δική του φυσική ρυθμικό- 
τητα. Εκείνο πάντως που πρέπει να λεχθεί είναι πως η στιχουργική του Χρυ
σάνθη στα έμμετρα θεατρικά του έργα παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία και είναι 
πολύ πιο ελεύθερη στην έκφρασή της σε σύγκριση με τα άλλα καθαρά ποιητι
κά του έργα. Πιο κοντά στην αλήθεια νομίζω ότι θάμαστε εάν γράφαμε πως 
ο ποιητής γράφει όπως έρχεται ο στίχος, χωρίς προδεσμεύσεις μετρικής. Μέ
σα στο πνεύμα και στο κλίμα της θεατρικής ποιητικής δημιουργίας κινούνται 
έννοιες και ρυθμός και βγαίνουν από τη γραφίδα του Χρυσάνθη οι στίχοι. Μ’ 
άλλα λόγια γράφει μέσα από το πλήρωμα του συναισθηματικού του κόσμου 
και το μέτρο έρχεται συνοδευτικό με τις λέξεις. Είναι αργότερα που ερχόμαστε 
εμείς να διαπιστώσουμε πως το μέτρο ταιριάζει στις καταστάσεις των γεγο
νότων και στις περιστάσεις των προσώπων.

Γίνεται μ’ αυτό τον τρόπο ολοφάνερο πως ο στίχος του ποιητή προχωρεί 
προς μια ελευθερία, που δεν είναι και τόσο συνηθισμένη στην άλλη καθαρά 
ποιητική του παραγωγή, όχι από αδυναμία αλλά από την επιθυμία του να 
δώσει βαρύτητα στη συμπεριφορά των ηρώων του και στην ψυχογραφία τους. 
Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα πιο πολλά έργα είναι ραδιοφωνικά μονόπρα
κτα, γεγονός που —φαινομενικά τουλάχιστον— περιορίζει τη σκηνική δράση 
αφαιρώντας το οπτικό στοιχείο. Αυτό αυξάνει την προσπάθεια του ποιητή 
ν’ αναπληρώσει την απώλεια της σκηνικής δράσης (από πλευράς οράσεως) 
με την αναδίπλωση της εσωτερικής κίνησης των αισθημάτων και των στοχα
σμών των προσώπων του και την έκφρασή τους σε ποιητική απόδοση. Γι’ 
αυτό και ο στίχος είναι ιδιαίτερα φορτισμένος και έχει μια κινητικότητα και 
ανάλογη ρυθμικότητα που αναπληρώνει τη σκηνική έλλειψη. Μέσα απ’ αυτή 
την έποψη μπορεί να ερμηνευθεί το γεγονός όχι μόνο της ελευθερίας της μορφής 
του στίχου αλλά και η μεγάλη ποικιλία και ευλυγισία του, που του δίνει μ’ ευχέ
ρεια και του επιτρέπει την άνετη και πετυχημένη προσαρμοστικότητα στις 
ψυχολογικές απαιτήσεις της συμπεριφοράς των προσώπων.

(iii) Τα σχήματα λόγου: Ο Χρυσάνθης έχει μια θαυμαστή οικείωση 
και τριβή με τα σχήματα λόγου. Δεν θα ήταν υπερβολική η άποψη πως και 
στα έμμετρα θεατρικά του έργα δεν παραλείπει να κάνει χρήση τεράστιας 
ποικιλίας σχημάτων λόγου, που προσθέτουν σ’ αυτά τα έργα μια ιδιαίτερη 
χάρη και ζωντάνεια. Μεταφορές και παρομοιώσεις, ευφημισμοί και ειρωνεία, 
εμψυχώσεις και λιτότητα, περιφράσεις και χαρακτηρισμοί, υποφορά και συσ
σωρεύσεις, ρητορικές ερωτήσεις και υπερβατά σχήματα, υπαλλαγή και απο
στροφή, οξύμωρα και ευφημισμοί, αντονομασία και συνεκδοχές και πολλά 
άλλα σχήματα λόγου χρησιμοποιούνται μ’ επιτυχία από το Χρυσάνθη. Εκείνο 
που θέλγει ιδιαίτερα είναι η αίσθηση πως η χρήση όλων αυτών των σχημάτων

ξεων τεχνική ταγκής Μα _ν απόδοση σε στίχο. Λείπε!
και λειτουργικά με τη γλωσσική έκφρ ση - ,
δηλαδή το ψεύτισμα του αφύσικου και νου περί

(ίν) Τα ώιαίτεοα μονόπρακτα
Η διαπίστωση πως τα πιο πο α αποκλειστικά στο διάλογο

έχει ως άμεση συνέπεια το ότι στηρίζοντας/-^ να σημειωθεί πως σ’ αρκετά 
μεταξύ των προσώπων. Ταυτόχρονα όμω ς ” σώπων που διευρύνουν τη 
απ’ αυτά παρατηρούνται και προσθήκες αΛΛω . στοιχεία που
μορφή του διάκου αλλά και προσθέτουν σκην^κη U· · ·

ξεφεύγουν από το διάλογο. Ενω λ.χ. σ ο , ' ποοοή εμφανίζονται
κυριαρχεί ο διάλογος ως θεατρική, που εμπλουτίζουν
και πρόσωπα όπως η μαμμή, ο ° τα έργα Ο Γαληνός
τη σκηνική δράση. Αποκλειστικά στο ί
στην Κύπρο, ο Αέτιος Αμιδηνος, και η Ηλεκτρα. ύκλου έχουν αρκετά 

Τα πιο πολλά από τα έργα του δεύτερη μοίρα
στοιχεία από το αρχαίο δραμα, απο την W Δημώνασσα, Αξιοθέα, Ιππο- 
από την κωμωδία. Η θεατρική δομή των , γ , τραγωδίας (ένα έργο 
κράτης, Δελφικές Αμφικτυονίες έχουν ομη , Ρ αγγελιαφό?ος, τροφός 
χωρίς επι μέρους σκηνές, χορος, χώρο, , ρ , στ0 θ, στ0
κ.ά. πρόσωπα δευτερεύοντα), τα δυο πρώτα πιο , και Τα γενέθλια
πνεύμα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στα ργα * ώτου> Χρυσάνθη: 
του dta από πλευράς κωμωδίας· (βλ. ·,ζ Κύποου, 1974, 
Θεομαχίες και Τα Γενέθλια του Δία, γ νατ. ν , 0 χρυσάνθης
αρ. ,171). Στο έργο Ο Η^λος μπορεί π*οσώπων Νεκροθάφτης,
νοιώθει την ανάγκη να σημειώσει παραπλ ρ , , χορού».
Αλέξανδρος και Αφηγητής «άνθρωποι του α°ζυ σε τρε[ς εικόνες,
Αντίθετα στο έργο Εύδημος ο Κύπριος, ενω σπα. Ναυτών).
όμως δςατηρεί το Χορό (Χορός Κυπρίων

Τα έργα Ελένη Παλαιολογον ν·α'· / 0εχτριχή μορφή με
Ολα τα στοιχεία του μεσαιωνικού θέατρου, χ 'βέβ να στηρίζεται
πράξεις και σκηνές, σκηνςκή δράση (που ζ ^εύοντα αλλά
στο διάλογο και όχι στη θεατρική κίνηση), πρ θ ποιητής, η τροφός, ο 
αναγκαία και απαραίτητα στο είδος αυτό, όπως · · θ αριθμός των
έμπιστος του άρχοντα ή της βασίλισσας κ. π. [ντρικες στα
προσώπων, πολλοί οι άρχοντες, πολλές οι σονω από μέθη της.
κρυφά, όλοι κινούνται γύρω από την εςουσια και , των ιστορικών
Η θεατρική εκμετάλλευση, με την καλή σημασία > , θεατρικής οικο-
στοιχείων είναι σε μεγάλο βαθμό πετυχημένη και απο πλευράς ? 
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νομίας είναι τα πιο προσεγμένα απ’ όλα τα έργα. Το τρίτο έργο της εποχής, 
έστω και λίγο μεταγενέστερο, το Πέλλαπαϊς, όσον και αν μας παραξενεύει η 
διαπίστωση, βρίσκεται πιο κοντά στην αρχαία τραγωδία ως δομή παρά στο 
μεσαιωνικό θεατρικό είδος. Εκτός από τα κύρια πρόσωπα (Πέτρος, Ιάκωβος, 
και Ηγούμενος) υπάρχουν η Λ' και η Β' Γυναίκα, ο Α' και ο Β' Καλόγερος, 
οι Γυναίκες και οι Καλόγεροι, που λειτουργούν ως Κορυφαίοι του Χορού, και 
Χορός. Το έργο μεταδόθηκε ως ραδιοφωνικό μονόπρακτο αλλά είναι ολοφά
νερη η επίδραση της δομής της αρχαίας τραγωδίας στη δομή του έργου. Δεν 
ομιλούμε για θεματολογική συγγένεια αλλά για λειτουργική χρήση στοιχείων 
της αρχαίας τραγωδίας σε μεσαιωνικό θεατρικό έργο.

Το έργο Βαρνάβας, ο Γυιός της παράκλησης έγει στοιχεία του νεότερου 
θεάτρου, χωρίζεται σε πράξεις, υπάρχει το πολυπρόσωπο, βασικός είναι ο 
διάλογος αλλά υπάρχει και η παρουσία του πλήθους που κινείται χαρακτηριστι
κά στην Δ' πράξη. Πολυπρόσωπο είναι και το μοναδικό έργο από τη νεότερη 
εποχή Η μάχη στους Μύλους αλλά, χωρίς σκηνές ή πράξεις ξεχωριστές· όλο 
το έργο μια σκηνή, όπου και λειτουργεί ο διάλογος. Υπάρχει το πλήθος των 
Κρητικών και τα δευτερεύοντα πρόσωπα, αλλά βασικά ο πυρήνας είναι ο διά
λογος του Μακρυγιάννη με τ’ άλλα πρόσωπα.

* ♦ *

Εάν Οελήσουμε να συνοψίσουμε ορισμένες επί μέρους παρατηρήσεις θα 
σημειώναμε πως ο Χρυσάνθης κινήθηκε από το απλό διαλογικό ραδιοφωνικό 
μονόπρακτο και επεξετάθη μέχρι και το νεότερο νεοελληνικό θεατρικό είδος, 
περνώντας μέσα από την επίδραση του αρχαίου δράματος, τόσον της τραγω
δίας όσον και της κωμωδίας, χωρίς να παραλείψει να δοκιμάσει τις δυνάμεις 
του και στο μεσαιωνικό θέατρο. Εκείνο που ενέχει το μεγαλύτερο βάρος στην 
προσπάθειά του αυτή είναι ότι αφομοίωσε με ικανοποιητικό τρόπο πλήθος 
ουσιαστικών στοιχείων της θεατρικής τέχνης κάθε εποχής και τ’ απέδωσε σε 
έμμετρο λόγο. Όλες ανεξαίρετα οι προσπάθειές του χαρακτηρίζονται από 
ακαταμάχητη αγάπη προς ό,τι ελληνικό και προς ό,τι ποιητικό. Πιο πολύ 
βαραίνει η μεγάλη ευχέρεια και η λυρική διάθεση για ποιητική γραφή. Γρά
φει, ακόμα και στα έμμετρα θεατρικά του έργα, ποίηση ο Χρυσάνθης, ντύνοντάς 
την σε θεατρικά ενδύματα. Κάτω όμως από τη θεατρική φορεσιά πάντα γυμνή 
και άδολη η ποίηση προβαίνει. Μ’ αυτή και σ’ αυτή πάντα αιώνιος εραστής 
και πιστός σύντροφος παραμένει ο Ποιητής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Γέννημα και θρέμμα της Λευκωσίας ο πνευματικός άνθρωπος και πλη
θωρικός λογοτέχνης Κύπρος Χρυσάνθης, διακατέχεται απο μια άδολη και στα- 
θερη γι,α τη γενέτειρά του αγάπη. Μια αγάπη, που πηγάζει απο τα μύχια της 
Ψυλήζ του κι εμπνέεται άλλοτε από τους θρύλους και τις παραδόσεις για τη 
Χωρά, άλλοτε από τη μακρόχρονη και πολυκύμαντη ιστορία της κι άλλοτε 
στηρίζεται στις προσωπικές του νεανικές εμπειρίες και νοσταλγικες περιπλα
νήσεις στα γραφικά δρομάκια των παλιών καλών καιρών, μα και στην ώριμη 
ενατένιση της σύγχρονης Λευκωσίας.

Παρόλο που η εργασία μας αναφέρεται στην ποίηση του Κυπρου Χρυσάν
θη με θέμα τη Λευκωσία, νομίζουμε πως θα ήταν παράλειψη, αν δ^ν αναφε- 
Ραμε και μερικά από τα πεζά του κείμενα για τη Λευκωσία, όπως.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Περιγραφή της Λευκωσίας σε ραδιοφωνικό κείμενο.
Περιγραφή της σε τουριστικό οδηγό.
Πολλών διηγημάτων του η υπόθεση εκτυλίσσεται στη Λευκωσία.
Αναφορά στη Λευκωσία γίνεται και στις νουβέλες του.
Η Λευκωσία αναφέρεται και σε μερικά θεατρικά του.
Η ιατρική Λευκωσία: Επιδημίες—γιατροί—ιδρύματα. (ΖΑρθρο, Καιροί 
τηζ Κύπρου, Τόμος Δ', αρ. 46, 1.5.1959, σσ. 83-85).
Γέλος αναφορά στη Λευκωσία γίνεται σε άρθρα και σημειώσεις του, 
όπως π.χ. για τα 50 χρόνια του Ελενείου.

Ακόμη και στο έργο του Κύπρου Χρυσάνθη ως ανθολογου φαίνονται οι 
ιδιαίτεροι δεσμοί του με τη Λευκωσία: Το Β' τεύχος της Λυρικής Κύπρου με 
τίτλο Τα τραγούδια της Λευκωσίας, Λευκωσία 1958, που επιμεληθηκε ο ρυ 
σάνθης, περιλαμβάνει συλλογή έργων, που αναφέρονταν στη Λευκωσία απο 
τ<χ παλιά χρόνια ως τις μέρες εκείνες. Όπως εγραφε στον ,.ρο?.ογο ο αν ολο 

«κυριότερος σκοπός αυτού του τεύχους δεν είναι η καλλιτεχνική επι 
τυχΐα, αλλά η αφήγηση της ιστορίας, μιας ιστορίας που λεει πολλά για την 
πρωτη πολιτεία της Κύπρου». , ,

Ωστόσο η προσπάθεια αυτή του Χρυσάνθη αποτελεί αξιόλογη συμ^ο .η 
στην κυπριακή λογοτεχνία και γενικά στη νεοελληνική γραμματολογία. ζ 
σελίδες και στους στίχους του τεύχους αυτού βλέπουμε τη Λευκωσία να πάρε 
λαυνει μπροστά μας από τα τραγικά εκείνα χρονιά της Τουρκοκρατίας, μ ολη 

αι·γλη της εθνικής της παράδοσης και της τραγικής μοίρας της μέσα στον 

150 151

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ιστορικό χώρο του Ελληνισμού. Ύστερα την βλέπουμε στους παλιούς ξέ
γνοιαστους καιρούς να ζει την ήσυχη επαρχιακή ζωή της, με τα γραφικά της 
δρομάκια, τις απόμερες φτωχογειτονιές της, με τις μικρές της χαρές και τους 
κρυφούς έρωτές της, με τα πληκτικά καφενεία της και τους ανιαρούς και μο
νότονους περιπάτους της στου Χατζησάββα και στ’ άχαρα προάστειά της. 
Τέλος φτάνουμε, τον καιρό του απελευθερωτικού αγώνα, στην πικραμένη πολι
τεία, που ζει μέσα στην αγωνία και στις δραματικές στιγμές του αίματος και 

της καταστροφής:
Δεν έχουν μάτια πια τα σπίτια 
και μια παλάμη υποδοχή.
Τα πράγματα θρηνούνε μαραμένα 
μες την υγρή σιωπή.

(Λυρικός Λόγος, Λευκωσία, 1968, σσ. 305-307).

Δεν είναι τυχαία που, σε ειδική τελετή, στις 25 Ιουνίου 1981, ο Δήμαρχος 
κ. Λέλλος Δημητριάδης και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Λευκωσίας 
απένειμαν τιμητικό δίπλωμα στον Κύπρο Χρυσάνθη για τη συγγραφική του 

προσφορά στην πόλη.
Η μεγάλη όμως αγάπη του Χρυσάνθη για τη Λευκωσία φαίνεται πιο 

έντονη και διάχυτη στο ποιητικό του έργο.

Τα ποιήματα του Χρυσάνθη για τη Λευκωσία μπορούμε, κατά τη γνώμη 
μας, να τα κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες:

Α. Εκείνα που έχουν ως πηγή έμπνευσής τους τον απελευθερωτικό 
Αγώνα του 1955-59 και τους τούρκικους βανδαλισμούς του 1958.

Β. Εκείνα στα οποία, νέος ο ποιητής, υμνεί τρυφερά και με λυρικότα- 
τους στίχους τη Λευκωσία, τα στενά δρομάκια, τα κάστρα, τις πλατείες και 

τα μεράκια της. Και
Γ. Τα πιο πρόσφατα, στα οποία ο ποιητής, ώριμος πια, σε ώρες γλυ- 

κειάς νοσταλγίας και ήρεμης γαλήνης, έχει γίνει ένα με την πόλη του.
Ας δούμε την κάθε κατηγορία ποιημάτων πιο αναλυτικά:

Α. Η Λευκωσία, ο Αγώνας του 1955-59 και οι τούρκικοι βανδαλισμοί του 

1958.
Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν ωραιότατες συνθέσεις του ποιητή, που 

δίνουν ανάγλυφα τη συμμετοχή της Λευκωσίας στον Αγώνα κατά των Άγλλων 
κατακτητών, τα βάσανά της και τις ελπίδες της για λευτεριά, μα και τον ελλη

νοχριστιανικό της χαρακτήρα.

Αποσπάσματα από αντιπροσωπευτικά ποιήματα της ομάδας αυτής είναι 
τα εξής:

1. Η μπαλλάντα των φυλακών της Λευκωσίας. (Αφιερωμένη στη μνήμη 
του Μιχαήλ Καραολή).

Στη σύνθεσή του αυτή ο ποιητής υμνεί τον ήρωα που, πάνω απο κάθε τι, 
πάνω ακόμη και από το πανίσχυρο πάθος της ζωής, έθεσε την αγάπη της πα
τρίδας, περιγράφει τη θλίψη της Λευκωσίας και των κατοίκων της για τον 
απαγχονισμό του νέου κι εκφράζει τη βεβαιότητα οτι η θυσία του Καραολη 
δε θα πάει χαμένη, μα θα συμβάλει στην απελευθέρωση της Κυπρου.

Η μέθη της πατρίδας ξεπερνάει 
τη μέθη και του πιο ζεστού κρασιού. 
Δεν είναι αγάπη που να γονατίσει 
άλλη απ' αυτήν το συνετό μας νου. 
Και τη στοργήν ακόμα τη νικάει 
του μητρικού, ανυπότακτου μαστού.

Κατήφεια γέμισε τα μέτωπά μας 
στην αίσθηση της τελευταίας νυχτιάς. 
Σφαλίσαν γύρω τα παράθυρά μας 
και χάσαμε το φέγγος της ματιάς. 
Πάψανε τα έργα τα καθημερινά μας 
και μείναμε στον τρόμο της καρδιάς

Αν ο λαιμός θα πάψει ν' ανασαίνει 
για να γινεί στη γη μας κεραυνός, 
ο αποχαμός ετούτος θα προβαίνει 
γύρω σα δεύτερο της μάχης φως 
και τους ορίζοντές μας θα πλαταίνει 
για νάρθει στο νησί μας λυτρωμός.

(Λυρικός Λόγος, Λευκωσία, 1968, σσ. 243-250).

Συρματοπλέγματα στην εκκλησία. (Φανερωμένη Λευκωσίας).

Ενώ οι Άγγλοι στρατιώτες περικύκλωσαν με συρματοπλέγματα την 
εΧκλησια της Φανερωμένης, νομίζοντας πως με τη βία θα «πνίξουνε το πνεύμα 
στην πηγη του» και θα πτοήσουν τους Ελληνοκύπριους αγωνιστές, πέτυχαν 
0 αντίθετο «και γέμισε με πνεύμα ο τόπος».
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Φυτέψανε φραγμούς με σιδερένια αγκάθια 
σα να φυτέψανε τριανταφυλλιές.
Μάτωσε ο Οίκος του Κυρίου 
στο σιδερένιο στέφανο τριγύρω.

Κι απάνω απ' όλα υπάρχει η μνήμη 
που σου τρυπά το στήθος μ ένα αγκάθι. 
Μπορούν το χώρο του μυαλού μας, 
όμοιο με τις κερήθρες της κυψέλης, 
να τον ξεπλύνουν μ' απειλές;

Φυτέψανε φραγμούς με σιδερένια αγκάθια 
να πνίξουνε το πνεύμα στην πηγή του.
Και γέμισε με πνεύμα ο τόπος 
σε μυστικές ροές.
Κι έγινε ο Οίκος του Κυρίου 
καινούργιο αστέρι τ' ουρανού.

(Λυρικός Λόγος, Λευκωσία, 1968, σσ. 216-217).

3. Η μπαλλάντα της φυλακισμένης Λευκωσίας.

Ολοζώντανη και λυρικότατη περιγραφή της ελληνικής Λευκωσίας και 
του μέτρου που συχνά επέβαλλαν οι Άγγλοι, περιορίζοντας στα σπίτια τους 
κατοίκους της, χωρίς όμως να καταφέρουν να κάμψουν την αγωνιστικότητα 
και το πάθος τους για λευτεριά.

Προσωπικά η τρίτη στροφή μας έχει ενθουσιάσει.

Πονάν κι οι πολιτείες σαν τους ανθρώπους· 
έχουνε μάτια και καλή καρδιά.
Δείχνουν το πάθος τους με χίλιους τρόπους, 
όπως το δάσος πάνω στα κλαδιά.
Έχουν τον ίδρωτα κοντά στους κόπους· 
μενεξεδιά χαρά κι απελπισιά.

Κρίκος χρυσός την πόλη περιβάλλουν 
παλιά τειχιά με κάππαρη πολλή.
Στην τάφρο ευκάλυπτοι και πεύκα θάλλουν, 
κι ύστερα αρχίζουν βόστρυχοι πολλοί 
νέες γειτονιές π' ανθούν, προάστεια που πάλλουν 
σε οικοδομές και σε στιγμή αγαθή.

Γαρουφαλλιά μικρή μου Λευκωσία, 
μικρούλα αγάπη στο δεξί μου αυτί, 
Ελλάδα να σε πω μες την Ασία 
ή μια θερμή στιγμή στην Αττική; 
Της Κύπρου ’σαι γαλάζια παρρησία 
αρχαία, καινούργια και βυζαντινή.

Και φυλακίσανε την πολιτεία.
Η λαχανιά το πρόσταζεν οργή.
Στην αδικία καινούργια μια αδικία.
Πού να βρεθεί το μέλι απ' τη στοργή;
Στους δύσκολους καιρούς, στην ανταρσία, 
δεν έχει τόπο φουντωμένο η γη.

Μοιάζαν καρδιά της ορφανής οι δρόμοι.
Χαρτιά στα καλντερίμια κι ερημιά.
Γυρνούσαν τα σκυλλιά καθώς οι τρόμοι.
Ηταν παντού μια φτωχογειτονιά.

Οι τοίχοι μοιάζαν γερασμένων ώ>μοι. 
τα παραθύρια σαν την ορφανιά.

Κι αυτό θα πιούμε το ποτήρι, ξένοι.
Μα ο τράχηλος στο φως θα κρατηθεί.
Τέτοια ταπείνωση είναι τιμημένη.
Π λευτεριά σαν κλήμα καρτερεί: 
σε μια γωνιά στα βάθη μας θαμμένη 
ίσκιο, καρπό να δώσει και κρασί.

(Λ υ ρ ι κ ό ς Λόγος, Λευκωσία, 1968, σσ. 261-266). 
Η πληγωμένη Λευκωσία. (Τούοκικοι βανδαλισμοί 1958). Στον 
Ιάκωβο.

Στον Άην-Ιάκωβο 
ποι·ημα αυτό εκφράζεται ο πόνος του ποιητή για την καταστροφή 

ωραίου παρεκκλησιού των Χριστιανών από βέβηλα τουρκικά χέρια.

Στον Αην-Ιάκωβο το γιατρευτή, στα σύνορα στενά, 
στις φτωχογειτονιές της Λευκωσίας, 
οι γυιοι της χόχλασης κατάνυχτα με πίσσα στην ψυχή 
Χιμούν στ ωραίο παρεκκλήσι, 
°πως βοριάς αγέρας σε καιρό κακούργο, που απειλεί 
να ρίξει ανάσκελα τη φύση.
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Και σιώπησεν ο Χριστιανός, μ' ένα τριαντάφυλλο κλωνί 
κι ένα λοξόν αγκάθι, 
κι είπε να τυραννήσει την ψυχή να δεσμευτεί η φωνή, 
να λιγοστέψουνε τα πάθη.

Πέρα στον κόρφο τ' ουρανού χαμογελούσε γαλανός 
ένας Χριστός μ’ αγάπη ασήμι: 
α'Λφες αυτοίςυ. Και φάνηκε γεμάτος ο ουρανός 
κι ελληνικό το στενορύμι.

(Λυρικός Λόγος, Λευκωσία, 1968, σσ. 305-307).

5. Στα προδομένα παιδάκια της Λευκωσίας.

Επιθυμία του ποιητή είναι ν’ απαλύνει το μεγάλο πόνο στην ψυχή των 
μικρών εκείνων παιδιών της Λευκωσίας, που έχασαν τον πατέρα η το σπίτι 
τους στη διάρκεια των τούρκικων βανδαλισμών του 1958.

Παιδάκι, θα σου στείλω μια στοργή 
με δυο καρδιές στα δάχτυλά της. 
Τη σιγουριά απ' το μάτι του πατέρα 
θα σου τη στείλω σε μια κούπα με φακές. 
Μ' ένα βαμπάκι βουτηγμένο 
σ' ανθόνερο μεθυστικό 
τη μνήμη θα πασκίσω να σου πλύνω. 
το πάθος θα κρατήξω εγώ.

(Λυρικός Λόγος, Λευκωσία, 1968, σσ. 305—307).

6. Στο κάψιμο του 'Λη Λουκά.

Οι Ελληνοκύπριοι δεν μπορούν κι ούτε πρέπει να ξεχάσουν τη γραφική 
συνοικία και την εκκλησιά του Άη Λουκά, απ’ όπου οι Τούρκοι τους ξερίζω
σαν «με το πελέκι».

Μήτε ροδίζει το γεράνι, 
μήτε ευθυμεί το γιασεμί. 
Στον ' Λη Λουκά το πένθος φτάνει 
κι η πληγωμένη του στιγμή.

Τη συνοικία ξερίζωσαν 
με το πελέκι.
Κίτρινοι τοίχοι του 'Λη Λουκά ο ναός 
μονάχα στέκει.

Έφυγε ο ίσκιος της Ελλάδας 
απ' τη γυμνή τη συνοικία. 
Μα κάποια στήθια σαν κλειστά βιβλία 
κρατάν τη μνήμη με στοργή.

Κοιμήσου, κόκκινο γεράνι, 
ίσκιοι δροσάτοι των στενών . . .

(Λ υ ρ ι κ ό ς Λόγος, Λευκωσία, 1968, σσ. 305-307).

Β. Ο ποιητής, νέος, υμνεί τη Λευκωσία.

Για τον Κύπρο Χρυσάνθη η Λευκωσία, μα ιδιαίτερα ο χώρος, η γειτονιά 
οπού γεννήθηκε, το Ρογιάτικο, θα τον συγκινήσουν και θα εξακολουθούν να 
κρατούν πάντα ανοιχτή την καρδιά του για ένα λυρικό τραγούδι. Ίσως να είναι 
μοναχα μια πλευρά του πολύπλευρου δημιουργικού του έργου, όμως είναι μια 
γνήσια ευαίσθητη ποιητική νότα, που αρχίζει να ηχεί από τα εικοσιπέντε του 
χρόνια.

1. Ρογιάτικο. (Σονέτο)

Ύμνος του ποιητή στην όμορφη Λευκωσιάτικη γειτονιά που τον γέννησε, 
το Ρογιάτικο.

Μάνα της γλύκας ξώπρωτη κυλάει 
στα ολάνθιστά σου χαλασμένα τείχη 
κι ως κορασιά σε γάμου τέλειου τύχη 
το μάγε μα στους δρόμους σου γελάει.

Τριανταφυλλιές μοσκοβολούν οι τοίχοι, 
ψυχή του μπαλκονιού ποθοκινάει 
τον ερωτιάρη η κόρη που περνάει 
κι αντιλαλούν τα βήματά του ως στίχοι.

της ξανθής λεβεντιάς ω! τέλεια μήτρα, 
χαρά της νιότης και της ομορφάδας, 
Ρογιάτικο, της Λευκωσίας η μίτρα.

Και του νησιού όλου ω! πιο θεσπέσιε κρίνε, 
φυτό μιας άχραντης στηθοκορφάδας, 
κοίτα, γυρνώ εραστής σου εγώ και κρίνε.

(Κυπριακά Γράμματα, Τόμος Ζ', 1942-43, σ. 7).
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2. Λήδρα. (Σονέτο, απόσπασμα).

Στους στίχους αυτούς διαφαίνεται ο δεσμός του ποιητή με τη «Λήδρα, 
του νησιού τ’ αφάλι», που τον ενέπνευσε, για ν’ ασχοληθεί με την ποίηση.

Ύμνος η Λήδρα, του νησιού τ' αφάλι.
Το λέει στα δάση γύρα και τ' αηδόνι 
κι ο ουρανός που απάνωθε κλαδώνει 
σαν δάφνες σε χρυσό αΟηναίο κεφάλι.

κι εδώ με βρήκαν οι ερωτιές οι αγίες 
κι εδώ σε λυρική φλογέρα οι Μούσες 
τα συλλογικά μου πήρανε γελούσες.

(Λυρικός Λόγος, Λευκωσία 1968, σ. 175).

3. Παλιά Λευκωσία. (Αφιερωμένο στο ζωγράφο Τηλ. Κάνθο). 
(Αποσπάσματα).

Πόθος του ποιητή είναι να αιχμαλωτίσει μες τη ματιά του τη «βιολέττα 
Λευκωσία» με τα στενά δρομάκια, τις βρύσες και τις αυλές της.

Κύκλους Οα πάρω τα στενά και Οα σ αιχμαλωτίσω, 
της Λευκωσίας φαιδρότητα, μες τη μικρή ματιά μου, 
Θεός Οα γίνω αλλόφρενος και στα σγουρά μαλλιά μου 
δείξη θερμή τριαντάφυλλου πλημμύρα θα σκορπίσω.

Η βρύση που τρεχολογά νερό μαργαριτάρι 
μες τα στενά δρομάκια σου βιολέττα Λευκωσία, 
πόσο πρααίνει την καρδιά με του νερού τη χάρη, 
όντας το καλοκαίρι αψύ μας δέρνει με μανία!
Της Λευκωσίας αυλή κλειστή, πόσο μ αιχμαλωτίζεις, 
όντας ξενύχτης τριγυρνώ μεσ τα στενά δρομάκια 
κι απ' ένα χάραγμα κοιτώ στην ευτυχία ν ανθίζεις, 
ενώ από τον τοίχο σου πιο εκεί βλαστάνουν τα φαρμάκια!

(Καιροί της Κύπρου, Τεύχος 46, 1959, σ. 12).

4. Από τα «Τριαντάφυλλα».

Η ομορφιά της αγαπημένης τόσο μοιάζει με κείνη του τριαντάφυλλου, 
που το τελευταίο «δεν ταιριάζει να ζει ξεχωριστά της».

Αυτό τ' ωραίο τριαντάφυλλο χαρούμενο βλαστούσε 
σε μια της Λευκωσίας γωνιά κι ήταν σαν ένα αστέρι 
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που λησμονήθηκε στη γη και πλάι στη βρύση εζούσε, 
το μάζεμα αναμένοντας από γυναικείο χέρι.

Ένα φυλλάκι αφήνοντας το μάζεψα για σένα, 
να το καρφώσεις χαρωπά κοντά στην τραχηλιά σου. 
Δυο αστέρια μου είσαστε τα δυο, στη γη λησμονημένα 
και δεν ταιριάζει στη ζωή να ζει ξεχωριστά σου.

(Τα τραγούδια της Λευκωσίας, Λευκωσία, 1958, σ. 15).

5. Λευκωσία. (Σονέτο).

Την ώρα του ηλιοβασιλέμματος, που η ομορφιά της Λευκωσίας βρίσκεται 
στην κορύφο>σή της, ο ποιητής καλεί τον ξένο επισκέπτη της πόλης του και 
της Κύπρου να τις υμνήσει, γιατί καθεμιά τους «ανθεί, αν κι εφυλλορόγα απ' 
τους ξένους» κατακτητές της.

Γύρα θαυμάτων ώρα και πλημμύρα, 
λύχνων θυμητικών ροδάτη φλόγα, 
κι ω Λευκωσία, το δείλι εκορφολόγα 
τον ουρανό σου σα θαμάσια μοίρα.

Θρύλος παλιός τα κάστρα σου επλημμύρα 
καθώς μελίσσι σε άνοιξη που ευλόγα 
λεπτούς ανθούς, και ξάμωναν τα μύρα 
γύρα σα νέας παράκληση ανθολόγα.

Ω ξένε, εδώ το κύπελλο ν' αδειάσεις 
με την ευχή την τριανταφυλλορόγα. 
Εδώ της Κύπρου βρίσκεται τ' αφάλι.

Τον ύμνο, σαν για ωραίο κι αρχαίο κεφάλι, 
για το νησί μας, ξένε, να ξοδιάσεις, 
π' ανθεί, απ' τους ξένους αν κι εφυλλορόγα.

(Λυρικός Λόγος, Λευκωσία, 1968, σ. 185).

Γ. Τα πιο πρόσφατα, στα οποία ο ποιητής, αιχμάλωτος της μνήμης 
^αι της νοσταλγίας του, γυροφέρνει στα έρημα πια σοκκάκια της παλιάς Λευ
κωσίας ή ατενίζει με σπαραγμό ψυχής τη μοιρασμένη από την πράσινη γραμμή 
πολη του ή τέλος εκφράζει με έντονη φιλοσοφική διάθεση, τους ακατάλυτους 
δεσμούς του με τη Λευκωσία.
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1. Μνήμη στα στενά της Λευκωσίας.

Η μνήμη κι η καρδιά συντροφεύουν τον ποιητή στην περιδιάβαση του 
«στα μισοπεθαμένα πια στενά» της Χώρας, για να ξαναζήσει τις παλιές καλές 
μέρες, τότε που ήταν «δυο δάχτυλα παιδιά».

Μνήμη σε χρώμα μελίσσι, 
στενά της Χώρας, γιασεμιά. 
Και νάχεις το γαρύφαλλο στ' αυτί 
και στην παλάμη την καρδιά.

Πολύ μου κακοπάθησε στην πείρα 
τούτη η βασίλισσα η καρδιά.
Μάναι ο γενέθλιας τόπος μοίρα 
στον τράχηλό σου χρυσαφιά θηλιά.

Ας πάρουμε τ' ασήμια μας κροτάφια 
στα μισοπεθαμένα πια στενά.
Η μνήμη δίνει δυο σπειριά χρυσάφια 
δυο δάχτυλα παιδιά να γίνουμε ξανά.

(Λυρικός Λόγος, Λευκωσία, 1968, σσ. 305-307).

2. Εγκαταλειμμένες γειτονιές της Λευκωσίας. (Απόσπασμα).

Ο ποιητής αισθάνεται έντονα τις «βελονιές της μνήμης», καθώς περπατα 
στις έρημες πια φτωχογειτονιές της πόλης του, τις χωρίς παιδιά, νερό και 
γιασεμιά.

Δεν έχουν μάτια πια τα σπίτια 
και μια παλάμη υποδοχή.

Τα πράγματα θρηνούνε μαραμένα 
μες την υγρή σιωπή.

Κι οι αυλές δεν έχουνε παιδιά 
και μια σταλιά νερό τα γιασεμιά.

Τρέμει στο βήμα του ο διαβάτης 
σα να πατά την ίδια του καρδιά.

Της Λευκωσίας μου φτωχογειτονιές, 
η μνήμη βελονιές!

(Λυρικός Λόγος, Λευκωσία, 1968, σσ. 305-307).

3. Η Λευκωσία μας αναχωρεί.

II ιστορική πόλη της Λευκωσίας, καθώς φιλοσοφεί κι απολαμβάνει τον 
ήλιο θυμούμενη το παρελθόν της, φαντάζει στον ποιητή «σαν ν’ αποχαιρετά 
τον κόσμο αυτό και μπαίνει ανυποψίαστη στην αθανασία».

Ανάμεσα σε δυο ροδιές η Λευκωσία φιλοσοφεί 
ανοίγει τις πλεξούδες της στον ήλιο 
χειρονομεί στο παρελθόν η Λευκωσία 
σαν ν' αποχαιρετά τον κόσμο αυτό 
εκφέρει η Λευκωσία τα τελευταία φωνήεντα 
στους τοίχους της μενεξεδένιας ώρας . . .
Αλλά τη Λευκωσία να μου αγαπάτε 
όταν φορεί τα γιορτινά της 
τα τελευταία της γιορτινά 
και μπαίνει ανυποψίαστη στην αθανασία.

(Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή, Αφιέρωμα στην Κύπρο, αρ. 14-15, 1985).

4. Οι μοιρασμένες Λευκωσίες.

Στο επιγραμματικό και δωρικά λιτό τούτο ποίημα φαίνεται η οδύνη του 
ποιητή για τις μοιρασμένες Λευκωσίες, μια οδύνη, που την ασθάνεται εντονό
τερη την Κυριακή.

Μενεξεδένιες ομιλίες
στα παραθύρια της Κυριακής 
οι μοιρασμένες Λευκωσίες του κόσμου 
η μυστική αφροδίτη των παλιών ερώτων 
και το μικρόν αλφαβητάρι . . .

(Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή, Αφιέρωμα στην Κύπρο, αρ. 14-15, 1985).

5. Η παλιά Λευκωσία.

Στην καρδιά και στα όνειρα του ποιητή κυριαρχεί όχι η σύγχρονη, μα 
^η Λευκωσία μας η παλιά, η Λευκωσία μας».

Η Λευκωσία μας αποδημεί στους χάρτες 
σε αταχυδρόμητες φωτογραφίες 
απ' τις ψηλές ταράτσες την κοιτάμε 
να ταξιδεύει στην ποδιά του Πενταδάκτυλου. 
Μα η άλλη Λευκωσία φυλλοροεί στα στήθη μας 
στα βραδυνά μας βλέφαρα
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η Λευκωσία μας η παλιά 
η Λευκωσία μας.

(Η Λευκωσία, 1.1.84).

6. Τα τείχη της Λευκωσίας.

Τα βενετσιάνικα της Λευκωσίας τείχη περνούν τη μέρα τους παρακολου
θώντας με φιλοσοφική διάθεση τους μόνιμους κατοίκους της πόλης και τους 
περαστικούς ξένους, γαληνεύουν αργά το βράδυ και συνεχίζουν την άλλη μέρα 
τη ζωή τους, περιφρονώντας το πέρασμα του χρόνου.

Περίσκεπτα της Λευκωσίας τα τείχη 
τους μόνιμους κατοίκους παρακολουθούν 
φιλοξενούν περαστικούς 
τη νύχτα περιποιούνται τα φαντάσματα των άλλων ημερών 
ναρκώνονται στον ποιητικόν αγέρα της πρωίας 
σεμνά επαναλαμβάνουν 
με τον επόμενο ήλιο τη ζωή.

(Η Λευκωσία, 1.1.84).

7. Ευχαριστίες.

Ο ποιητής θυμάται με ήρεμη νοσταλγία τα ανέμελα παιγνίδια του στα 
τειχιά της Λευκωσίας τα δειλινά, την πρώτη ενασχόλησή του με την ποίηση, 
τη δημιουργία οικογένειας και αναπέμπει στο Θεό ευχαριστίες για τις χαρές 
αυτές, που δοκίμασε ζώντας στη Λευκωσία.

Λοιπόν, τις παιδικές μου μέρες καλημέριζα στη Λευκωσία, 
δεν είναι πιο θαυμάσιος τόπος απ' το δειλινό παιγνίδι στα τειχιά της 

Λευκωσίας, 
με τη σειρά τους ήρθαν σαν το λόχο εθνοφρουράς 
ο στίχος ο λεβέντης με τα υακίνθινα μαλλιά
κι ο γάμος σαν τη χτένα στα μαλλιά να συγκρατεί το πάθος
κι ανοίξαν τα τριαντάφυλλα να βγουν οι γιοι στον κυριακάτικο περί

πατο
τι να θυμόμαστε στις ώρες των γραμμάτων και των προσευχών 
χαμένες χειραψίες,
τα χαλασμένα μας Χριστούγεννα των χτεσινών μας ημερομηνιώνΐ 
Να μείνουμε λοιπόν στην αυτοκρατορία των παλιών ματιών 
να μας κρατά το χέρι η Λευκωσία.

{Η Λευκωσία, 1.1.84).

8. Των εξήντα χρονών.

Συντροφευμένος από το λευκωσιάτικο φεγγάρι, ο εξηντάχρονος ποιητής 
απολαμβάνει το πέταγμα της μνήμης πίσω στα νεανικά του χρόνια.

Απολαμβάνω τις ημέρες των χαμένων αποικιών μου 
σ' αυτό το ξερονήσι των εξήντα μου χρονών.
τι θαύμα οι πειρατείες των παλιών μου θαλασσών . . ./ 
θαυμάσια παραμύθια της θερμής μας εποχής . . .
Κι η Λευκωσία να περπατά στα πόδια μου 
μ' ένα φεγγάρι στο καλάθι της.

(Η Λευκωσία, 1.1.84).
9. Κυπαρίσσι στη Λευκωσία.

Το κυπαρίσσι,, μακρόχρονος μάρτυρας και τρυφερός νοσταλγός του παλιού 
τρόπου ζωής στη Λευκωσία, καλωσορίζει τον ήλιο και χαίρεται τη Λευκωσία 
του σήμερα.

Το κυπαρίσσι, οξύ φωνήεν, ψιθύριζε
τις τελευταίες χειρονομίες των σπουργιτιων για τα συμβάντα της 

ημέρας, 
θυμόταν τον καφέ των ικανοποιημένων δειλινών, 
της γειτονιάς τις κουβεντούλες με την καθαρή ποδιά τους, 
τις υποψίες κατάγραφε των ίσκιων τα μεσάνυχτά 
και με δυο μάτια παιδικά τον ήλιο καλωσόριζε
στης Λευκωσίας μας το λαιμό.

(Η Λευκωσία, 1.1.84).
10. Η Κυριακή μου.

Η Κυριακή του ποιητή μας βγήκε νωρίς στους δρόμους, χαρηκε το παρόν, 
αναπόλησε το παρελθόν κι έφτασε στη μοιρασμένη οδο Λήδρας, οπού καλημέ
ρισε «τους άλλους, με την άλλη γλώσσα και τ' άλλο πρόσωπό . . .» Διάχυτη 
είναι η λύπη του ποιητή για τη μοιρασμένη πόλη του και η επιθυμία του για 
επικράτηση της αγάπης και της ειρήνης στον τόπο.

Η Κυριακή μου ξεπετάχτηκε απ' τα παράθυρα 
αγουροξύπνητη, με καθαρή ποδιά, 
πήρε τους δρόμους με το πράσινο καπέλο της, 
αντάλλαξε χαιρετισμούς πρωτοχρονιάτικους η Κυριακή μου, 
χάιδεψε τα μαλλιά του γιασεμιού, 
και στις χαρούμενες προθήκες χαμογέλασε η Κυριακή μου, 
θυμήθηκε τις φιλαρμονικές παλιών καιρών,
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τους εύθυμους περίπατους . . .
κι έφτασε εκεί που ξεχωρίζουνε οι εχθροί— 
στη Λήδρα όλου του κόσμου
κι ας είναι η Λήδρα οδός της Λευκωσίας— 
κι απ' τα σακκιά της άμμου, που τα στόλιζε χορτάρι 
και μια μικρούλα παπαρούνα, 
ψήλωσε το κεφάλι η Κυριακή μου κι είπε 
στους άλλους, με την άλλη γλώσσα 
και τ άλλο πρόσωπο, 
τους είπε: «καλημέρα».

{Η Λευκωσία, 1.1.84).

11. Προσωπικό.

Αφήσαμε σκόπιμα το ποίημα τούτο τελευταίο, γιατί στους απέριττους 
στίχους του ο ποιητής εξομολογείται με απλότητα και ειλικρίνεια το δεσμό 
του με τη Λευκωσία, που «περπατά μες το αίμα του», γνωρίζει καλά το ποιόν 
και το παρελθόν του, «του δίδαξε την ποίηση» και τον γέμισε με φως θεϊκό. 
Αισθάνεται ότι είναι ένα μ’ αυτήν κι ότι της χρωστά τα πάντα.

Η Λευκωσία μου περπατά μες το αίμα μου 
απαριθμεί τις πράξεις μου στ αριθμητήριό της 
ομολογεί μες τα τετράδιά της τις παλιές κινήσεις μου 
είναι συνένοχή μου σε όλα, αυτή μου δίδαξε την ποίηση 
μου δρομολόγησε τις ευκαιρίες 
με χώνεψε στους ίσκιους της 
με ζύμωσε με φως 
με γέμισε Θεό!

{Εφημερίδα Ο Α γ ώ ν, 19 Ιουνίου 1981).

* * *

Ξεφυλλίζοντας τον επίλογο του «Λυρικού Λόγου» του Κύπρου Χρυάνθη, 
σταματάς άθελα στα τελευταία λόγια του ποιητή: «Η ιστορία του ποιητικού 
μου λόγου άρχισε το 1934 και συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με την ελπίδα ν 
αποχαιρετήσω τον κόσμο τούτο με μια έμμετρη γραμμή».

Τελειώνουμε κι εμείς την εργασία αυτή, μικρό αντίδωρο για τη μεγάλη 
προσφορά του Κύπρου Χρυσάνθη στην ποίηση και στην κοινή μας γενέθλια 
πόλη, με την ειλικρινή ευχή να μας δώσει πολλές, πάμπολλες «ακόμη, έμμετρες 
γραμμές του.

ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ό Κύπρος Χρυσάνθης τελείωσε τό Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1933 και 
άκολούθως σπούδασε ’Ιατρική στο Πανεπιστήμιο τών ’Αθηνών. Τό 1948 
άνεκηρύχθη Διδάκτωρ της ’Ιατρικής μέ τή διατριβή « 'Η κτά μήκος καί βά
ρος σωματική αΰξησις τών Κυπρίων μαθητών». ’Αργότερα μετεκπαιδεύθη 
στο Institute of Child Health του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Γιά πολλά χρόνια ύπήρξε καθηγητής τής 'Υγιεινής στο Παγκύπριο Γυμνά
σιο καί στήν Παιδαγωγική ’Ακαδημία Κύπρου, καθώς καί προϊστάμενος τών 
Σχολιατρικών 'Υπηρεσιών Λευκωσίας. 'Η προσφορά του στήν ορθή διαπαι
δαγώγηση, σωματική καί πνευματική ύγεία τών νέων, είναι τεράστια καί 
ανεπανάληπτη. Ύπήρξε δ πρώτος πού έθεσε σωστά τις βάσεις καί τά θεμέ
λια τής σωματικής καί πνευματικής ύγείας δλων τών μαθητών, καί ύτεήρξε 
διδάσκαλος καί καθοδηγητής.

Γιά νά έξυπηρετήσει τό Σχολιατρικό κλάδο εξεδωσε το περιοδικό Δελτίο 
Σχολικής 1 Υγιεινής και ’Αντιλήψεως τό 1947, που είναι το πρώτο ιατρικό 
περιοδικό στήν Κύπρο, όπως γράφει ό Γ. Μαραγκός καί δ Νίκος Παναγιώτου. 
Η παρουσία του στον ιατρικό τομέα ήταν έντονη. Διετελεσε αντιπρόεδρός 

τής Εταιρείας Ψυχικής Υγιεινής, μέλος του Συμβουλίου Φαρμακευτικής 
καί Δηλητηρίων, καθώς έπίσης διευθυντής διαφόρων έπιστημονικών περιο- 
οδικών όπως 'Ιατρική Κύπρος, ’Ιατρική—Χειρουργική Κύπρος κ.λ.π. Διε- 
τέλεσε έπίσης ιατρός συνεργάτης του συνεργαζομένου Σώματος του Παγκο
σμίου ’Οργανισμού 'Υγείας γιά τό πρόγραμμα στην Κύπρο προς προφύλαξη 
απο τδν ρευματικό πυρετό. Έπίσης ανήκε στη συντακτική επιτροπή του 
ιατρικού περιοδικού Άρχεϊον 'Ιατρικών 'Επιστημών, ένδς άπό τά πρώτα μετα
πολεμικά ιατρικά περιοδικά τών Αθηνών, που ίδρυσε και διηυθυνε ο καθη 
ϊ^τής τού Πανεπιστημίου Κωστής Χαριτάκης.

Ομοίως τυγχάνει διευθυντής τού περιοδικού Υγεία, που εκδιδεται απο 
το Υπουργείο 'Υγείας, καί άντιπρόεδρος τής Παιδιατρικής Εταιρείας Κύ
πρου.

Σημαντική καί άξιόλογη είναι καί ή προσφορά του στον τομέα τής έκ
δοσης πνευματικών περιοδικών καί μεταφράσεων ιατρικών εγχειρίδιων, π.χ. 
τών έγχειριδίων Πρώτες Βοήθειες (1948) καί "Η κατ' οίκον νοσηλευτική 
(1950) τού Τάγματος τού 'Αγ. Ίωάννου τής 'Ιερουσαλήμ, τού όποιου είναι 
αξιωματικός (O.St.J.), καί έχει παρασημοφορηθή, Σύνοψη Βρεφοκομίας και 
Παιδοκομίας (1946) τής Εταιρείας τού Βρεττανικοΰ ’Ερυθρού Σταυρού καί 
άλλων.
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Τά ιατρικά του έργα χαρακτηρίζονται γιά την άκρίβεια, σαφήνεια, επι
μέλεια, συστηματοποίηση, ποικιλία και πρωτοτυπία. Δικαίως δύναται σή
μερα νά θεωρηθή ό Κύπρος Χρυσάνθης σάν μιά άπο τις διακεκριμένες μορφές 
στον τομέα της ’Ιατρικής Επιστήμης, τόσο στον Κυπριακό, όσο και στον 
Έλλαδικό χώρο. Οί ιατρικές του έργασίες όντως δημιουργούν ισχυρήν έντύ- 
πωση, ή οποία παραμένει άμείωτος, και άσκούν ισχυρήν έπίδραση πάνω στήν 
ιατρική σκέψη καί έρευνα. Φύσει συστηματικός καί έχων έντονα άνεπτυγμένο 
τό συναίσθημα της εύθύνης, παραμένει πάντοτε γιά όλους τούς Κυπρίους ό 
καλός διδάσκαλος καί έξαίρετος ιατρός. 'Όσοι ύπήρξαμε μαθητές του θεω
ρούμε έαυτούς ύπερήφανους καί εύτυχείς γιά τά έφόδια καί τις βάσεις της 
'Υγιεινής, πού πήραμε άπό αύτόν.

Τά ιατρικά έργα τοΰ Κύπρου Χρυσάνθη μπορούν νά χωρισθοΰν βασικά σέ 6 
ενότητες. ’Έχουμε κυρίως ύπ’ οψη μας τό βιβλίο του Εκλογή άπό τις σχο- 
λιατρικες έργασίες 1963-1976 (1977).

Στήν πρώτη ενότητα περιλαμβάνεται μιά έργασία γιά τό μάθημα τής 
'Υγιεινής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, ως καί οί άρχές πού διέπουν τις Σχολι- 
ατρικές 'Υπηρεσίες.

Στή δεύτερη ένότητα περιλαμβάνονται έργασίες σχετικά μέ το μήκος καί 
βάρος τών μαθητών. Άπό τις έργασίες αύτές σχηματίστηκαν πίνακες καί 
διαγράμματα άπο τις διάφορες μετρήσεις καί έγιναν συγκρίσεις πρός παρό
μοιες τών Έλλαδιτών μαθητών. Μέ τις έρευνες αύτές γίνεται κατορθωτό 
νά βελτωθή ό τρόπος ύγιεινοδιαιτητικής άγωγής καί τών συνθηκών διαβίωσης 
ώστε νά καλυτερεύσει τόσον τό μήκος οσο καί το βάρος τών μαθητών τών 
μεταγενεστέρων γενεών.

Στήν τρίτη ένότητα περιλαμβάνονται οκτώ συνολικά έργασίες πού άφο- 
ρούν τό νευρικό σύστημα. Μεταξύ τών θεμάτων είναι τό μήκος ύπνου γιά 
τούς μαθητές 12-18 έτών, ή βραδυγλωσσία, ή άριστεροχειρία καί τά ποσοστά 
της μεταξύ τών μαθητών, οί καθ’ έξιν συνήθειες όπως ό θηλασμός τοΰ δακτύ
λου, ονυχοφαγία, τριχοτιλλομανία, ήμερήσια ένούρηση καί ό έναλλακτικός 
συμφωνισμός. ’Αξιομνημόνευτος είναι καί ή παρατήρηση τής ύπαρξης τοΰ 
σημείου Babinski έπί ύγιών καθ’ δλα νέων, άνευ πυραμιδικής τίνος βλάβης.

Στήν τετάρτη ένότητα περιλαμβάνονται έργασίες πού άφοροΰν τό άνα- 
παραγωγικό σύστημα καί συγκεκριμμένα γίνεται λόγος γιά τήν έμμηνορυσία 
(χρόνος έμφάνισής της) καί τή γενετήσια σεξουαλική διαφώτιση στά σχολεία 
μέσης έκπαιδεύσεως.

Στήν πέμπτη ένότητα περιλαμβάνεται τό κυκλοφορικό καί λεμφικό 
σύστημα μέ ιδιαίτερη άναφορά στις συγγενείς καί τις ρευματικές καρδιοπά- 

θειες.
Στήν έκτη ένότητα περιλαμβάνονται έργασίες, πού άφοροΰν τήν καθ’ 

έξιν σκολίωση καί τρόπους άποφυγής της.

Τέλος στήν έβδομη ένότητα περιλαμβάνονται έργασίες πού άφοροΰν 
παρατηρήσεις πάνω στή φωνητική έκταση τής δευτέρας παιδικής ήλικίας, 
μεθόδους δαμαλισμοΰ, έπιδημική παρωτίτιδα καί έρευνα καθορισμοΰ τοΰ 
άνθρωπολογικοΰ τύπου τής Κύπρου μέ κριτήρια τό χρώμα τής ιριδος καί τό 
χρώμα τής κόμης.

'Όλες οί έργασίες είναι ολοκληρωμένες μέ μετρήσεις, πίνακες, διαγράμ
ματα καί συγκρίσεις μέ άλλες όπως έλλαδικές κ.λ.π., άφοροΰν μεγάλο άριθμό 
μαθητών καί κατανέμονται κατά φύλον καί ήλικία. Τά εύρήματα καί τά πο
ρίσματα τών έργασιών καί παρατηρήσεων αύτών δύνανται νά χρησιμεύσουν 
γιά συγκριτική μελέτη μέ μεταγενέστερες γενεές ύπο διαφορετικούς τρόπους 
καί συνθήκας διαβιώσεως καί ύγιεινής. 'Ομοίως μπορεί κανείς νά έφεύρει 
τρόπους καί μέτρα άφ’ ενός γι’ άποφυγή κακών συνηθειών καί έλξεων, άφ’ 
έτέρου γιά τήν καλυτέρευση τής έν γένει πνευματικής καί ψυχικής ύγιείας 
τών νέων. Πιστεύω οτι τά ’Ιατρικά τού Κύπρου Χρυσάνθη μπορούν νά άπο- 
τελέσουν τή βάση καί τον γνώμονα γιά τούς μεταγενέστερους ιατρούς, άνεξαρ- 
τήτως ειδικότητας, πρός συγγραφή ίδικών των παρατηρήσεων καί έργασιών 
καθώς καί σύγκριση μετά τών ίδικών του.

'Ως έπιστήμων καί συγγραφεύς δ Κύπρος Χρυσάνθης καταλέγεται μεταξύ 
τών άξιολόγων ιατρών τής Κύπρου καί τών πρωτοπόρων γιά τήν ορθή δια
παιδαγώγηση, ύγεινοδιαιτητική άγωγή καί ιατρική βοήθεια σέ πολλές γενεές 
Κυπρίων. 'Η ιατρική προσφορά του καί οί ύπηρεσίες του στό κοινό τών 
Κυπρίων είναι άπέραντοι καί άνεκτιμήτου άξίας. Οί δραστηριότητές του καί 
τό πολύπλευρον έργο του θεωρούνται μοναδικές.

Στις άπλές παρατηρήσεις τοΰ συγγραφέα καταλέγονται καί ή έργασία 
του «Σημείον Babinski έπί ύγιών παίδων ήλικίας 6—13 έτών». Στήν έργασία 
αυτή καταδεικνύεται ή ύπαρξη τοΰ πιο πάνω σημείου έπί ύγιών καθ’ ολα παί- 
δων, χωρίς καμμιά βλάβη τοΰ πυραμιδικού δεματίου. ' Η έργασία περιλάμβανε 
έρευνα 441 μαθητών άρρένων καί θηλέων, τό δέ σημείον Babinski, άνευρέθηκε 
σε ^>5 % όλων τών άτόμων, μάλλον άτύπως.

Σέ μιά άλλη έργασία του, «'Η καθ εςιν σκολιωσις εις τα ελληνικά εκ
παιδευτήρια Λευκωσίας», γίνεται άναφορά στα αίτια πρόκλησης της και στο 
Χρόνο έμφάνισής της, πού σχετίζονται μέ τήν κακή θέση κατα την γραφή και 
παρακολούθηση τών μαθημάτων. 'II έρευνα αφορούσε 1645 άρρεν^ς μαθητές, 
τό δέ ποσοστόν σκολίωσης ήταν 45,53%. Άπό τήν έργασία αύτή έξάγονται 
συμπεράσματα, συμβουλές καί οδηγίες τόσο πρός τούς νέους οσο καί προς 
τους γονείς των γιά τή λήψη τών άναγκαιων προφυλακτικων μέτρων προς 
αποφυγή τής πιο πάνω πάθησης τής σπονδυλικής στηλης. II σημασία και η 
σπουδαιότητα τής έργασίας αύτής ήταν πολύ μεγάλη και εδωσε αφορμή στην 
ορθή τοποθέτηση τοΰ μαυροπίνακα στά σχολεία (μέση θέση και οχι ακραία 
δ£ξιά ή άριστερά).
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’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι καί ή μελέτη της άριστεροχειρίας στά 
δημοτικά σχολεία, καθώς έπίσης καί ή σχέση μεταξύ βραδυγλωσσίας καί 
άριστεροχειρίας. Διεπιστώθησαν οτι 8,2% έκ τών 1389 μαθητών ήσαν άριστε- 
ρόχειρες καί ομοίως οτι ή άναλογία τών βραδύγλωσσων ήταν μεγαλύτερη 
μεταξύ τών άριστεροχείρων παρά μεταξύ τών δεξιοχείρων, χωρίς τούτο νά 
οφείλεται στην άλλαγη της γραφής άπο της άριστεροχειρίας στη δεξιοχειρία, 
στην οποία προέβαιναν ορισμένοι τών μαθητών. Στην έργασία αύτη παρα
πέμπουν συχνά ’Άγγλοι ειδικοί τού κλάδου. Έπίσης σχολιάστηκε αύτη άπο 
τον καθηγητή της Παιδολογίας Κ. Χαριτάκη.

Μεγάλη είναι ή συμβολή του στήν έγκαιρη άνακάλυψη τών παιδικών 
νευρικών διαταραχών έκ συνήθειας, όπως ονυχοφαγία, θηλασμός δακτύλου, 
τριχοτιλλομανία, ημερήσια ένούρηση, μέ τήν καθιέρωση ειδικού έρωτηματο- 
λογίου στούς διδασκάλους τών μαθητών, οί όποιοι έχουν πάντοτε τήν εύκαιρία 
στενότερης παρακολούθησης τών μαθητών. 'II ονυχοφαγία φαίνεται οτι ήταν 
ή συνηθέστερη μεταξύ τών παιδικών νευρικών διαταραχών.

Τά ’Ιατρικά τού Κύπρου Χρυσάνθη άποτελοΰν χρήσιμα καί πολύτιμα 
βοηθήματα γιά τούς ιατρούς άνεξαρτήτως ειδικότητας καί δύνανται νά έμ- 
πνεύσουν τούς μεταγενέστερους έπιστήμονες ιατρούς γιά παρόμοιες εργασίες.

Τά ’Ιατρικά τού Κύπρου Χρυσάνθη έρείδονται πάνω σέ παρατηρήσεις 
επιστημονικές μετρήσεις καί πλήρως τεκμηριωμένα στοιχεία, πού θεωρούνται 
ισάξια οίωνδήποτε ξένων εργασιών. ’Αναμφίβολα ή ολη ιατρική του έργασία 
είναι άξιέπαινη καί άποτελεΐ λαμπρό ύπόδειγμα προς μίμηση άπό όλους έμάς 
τούς νεότερους, γιατί είναι προϊόν μόχθων καί άκατάπαυστης δραστηριότητας.

’Αξιοζήλευτη καί άξιομνημόνευτη είναι καί ή πνευματική έργσία τού 
Κύπρου Χρυσάνθη Άπό την "Ιστορία τής Κυπριακής Ιατρικής (καί Λαϊκής 
’Ιατρικής), πού άληθινά άποτελεΐ μιά σημαντική καί άνευ προηγουμένου συμ
βολή στή Κυπριακή ιστοριογραφική βιβλιογραφία. Άποτελεΐται άπο πραγ
ματικά έκλεκτά κείμενα, πού δίνουν μιά εύρύτερη εικονογράφηση τής ιστορίας 
τής ’Ιατρικής στήν Κύπρο. Είναι έργασίες τεκμηριωμένες, προσκομίζουν 
σημαντικά στοιχεία, μαρτυρούν πολύχρονη καί συστηματοποιημένη έρευνα 
καί έχουν άριστη ένημέρωση. Οί ίστορικοϊατρικές έργασίες τού Κύπρου Χρυ
σάνθη άποτελούν πηγή γιά όμοιες έργασίες νεωτέρων Κυπρίων ιατρών.

Ό καθηγητής τής 'Ιστορίας τής ’Ιατρικής τού Πανεπιστημίου τών ’Αθη
νών κ. Γ. Κ. Πουρναρόπουλος, σχολιάζοντας τή μελέτη τού Κύπρου Χρυσάνθη 
σέ συνεδρία τής Ελληνικής Εταιρείας 'Ιστορίας τής ’Ιατρικής, άνέφερε με
ταξύ άλλων καί τά έξής:

'Ο εκλεκτός συνάδελφος Κύπρος Χρυσάνθης μάς δίδει άκόμη μία 
θαυμάσια συγκεντρωτική έργασία του Ιστορική για τήν ιατρική στήν 
Κύπρο. Στις 80 σελίδες τοϋ έργου αύτοϋ περιλαμβάνονται οί επί μέρους 

πραγματείες του: 'Απολλώνιος ό Κιτιεύς, ό Γαληνός και ή Κύπρος, 
Πανόραμα τής Κυπριακής 'Ιατρικής, 'Ιατρικά Σύμμεικτα στά Χρονικά 
τοϋ Μαχαιρά και Βουστρώνιου, Medicina Cypria, Βίος και Πολ.ιτεία 
Παλαιών Κυπρίων 'Ιατρών, 'Ιατρικά Γραμματόσημα τής Κύπρου, Κυ
πριακές Φαρμακευτικές "Ύλες στο «Περί "Ύλης Ιατρικής» τοϋ Διοσκου- 
ρίδη, οί Κύπριοι γιά τον "Ιπποκράτη καί 'Ιατρικές δημοσιεύσεις τοϋ 
Νεοκλή Κυριαζή. Συγχαίρουμε ακόμη μιά φορά τον ακούραστο καί 
εμπνευσμένο συνάδελφο τής Κύπρου κ. Χρυσάνθη τοϋ οποίου τό πολυσχι
δές έργο, Ύγειονολογικό, ποιητικό, Λογοτεχνικό, Ίατροϊστορικό καί 
θεατρικό, μάς έχει δοθεί κι' άλλη φορά ευκαιρία νά έζάρουμε άπό τό βήμα 
αύτό».

Γι’ αύτό τό βιβλίο μίλησε έπίσης έπαινετικά καί διεξοδικά ό Δρ. Κώστας 
Προυσής (1984) όπως καί άλλοι.

Άπό τις 73 μελέτες του γιά τήν ιστορία τής ’Ιατρικής πού δημοσιεύτηκαν 
σέ περιοδικά, άναδημοσιεύονται στο έργο τούτο 10 μελέτες πού άναφέρονται σέ 
θέματα σχετικά μέ την ιστορία τής ’Ιατρικής στήν Κύπρο άπο την άρχαιότητα 
μέχρι σήμερα. 'Η ποικιλία τών μελετών δείχνει την μεγάλη χρονική έκταση 
καί τη πολύμορφη θεματική εύρύτητα, πού παρουσιάζει ή ιατρική στήν Κύπρο. 
Αμείωτα συναρπαστικό καί ζωηρό είναι τό ένδιαφέρον πού προκαλεί στον 

έρευνητή ολο τό έργο τού Κύπρου Χρυσάνθη, πού φαίνεται μοναδικό στά Κυ
πριακά Χρονικά.

Τέλος δ Κύπρος Χρυσάνθης συγκέντρωσε σέ ένα ωραίο τόμο τέσσερα 
ραδιοφωνικά ιατρικά μονόπρακτα, πού είχαν δημοσιευθή σέ διάφορες περιο
δικές έκδόσεις στο παρελθόν ύπό τον τίτλο Άλέκτορα οφείλομε στον ’Ασκλη
πιό. Τά τέσσερα μονόπρακτα φέρουν τούς τίτλους: «'Ιπποκράτης», «'Ο ΊΙρό- 
φιλος», «Άέτιος Άμιδηνος» καί «Ό Γαληνός στην Κύπρο».

Τά έμμετρα αύτά έργα μεταδόθηκαν άπο το ραδιοφωνικό 'Ίδρυμα Κύ
πρου καί σχολιάσθηκαν έπαινετικά.

Γι’ αύτά δ ιατρός Γλαύκος Κασουλίδης σέ σημείωμά του γράφει τά έξής: 
«Στον 'Ηρόφιλο, στον Άέτιο Άμιδηνό καί στο Γαληνό στήν Κύπρο, ολα ια
τρικά θέματα, πού έχουν κατά κάποιο τρόπο σχέση μέ την Κύπρο, τά χαρα- 
κτηρίζει ολα μιά προσφορά στην ιατρική μέσα άπό τή ποίηση. Ό ποιητής 
λοιπόν βλέπει καί τήν ιατρική, μά κι’ ή ιατρική άνταποδίδει στον ποιητή τον 
κότινο».

’Ένας άλλος τομέας τού Κύπρου Χρυσάνθη είναι ή έκλαϊκευση ιατρικών θε
μάτων πού διαβάσαμε στις έφημερίδες (Φιλελεύθερος) καί σέ περιοδικά ποικίλης 
υλης (Καιροί τής Κύπρου, "Υγεία κ.λ.π.) καί τά σχολικά του έγχειρίδια τά όποια 
υπήρξαν βοηθητικά στά σχολεία μα.ς(Σημειώσεις "Υγιεινής, Σημειώσεις Σχο
λικής "Υγιεινήςγτούς σπουδαστές τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας καί άλλα).
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’Αξιόλογες είναι και οί έργασίες του Κύπρου Χρυσάνθη γιά τη λαϊκή 
ιατρική, ιδίως της Κύπρου.

Ό Κώστας Προυσής γράφει γιά τις μελέτες αυτής της λαϊκής ιατρι
κής τοϋ Χρυσάνθη τά έξης. «Ο κ. Χρυσάνθης εχει γράφει πολλές και 
καλές μελέτες που άναφέρονται στη λαϊκή Ιατρική, και πού θά ευχόταν 
κανένας μιά επιλογή τους νά παρουσιαζόταν κάποτε σέ βιβλίου.
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η Κύπρος είναι ένα κάπως παράδοξο φαινόμενο στην ιστορία του αρχαί
ου κόσμου. Γεωγραφικά αποτελεί τμήμα της Εγγύς Ανατολής, βρισκόμενη 
σε απόσταση 43 μόνο μιλίων από τη νότια ακτή της Μικράς Ασίας, και 76 
μιλίων από τη Συρο-παλαιστινιακή ακτή, 264 μιλίων από το ΠόρτΣάϊντ και 
500 μιλίων από τον Πειραιά. Από την αυγή της ιστορίας της στην 7η χιλιετία 
π.Χ. είχε πολιτιστικές και εμπορικές σχέσεις με τους πλησιέστερους γείτονες 
της. Λόγω του μικρού μεγέθους της (3584 τετρ. μίλια) εύκολα θα μπορούσε 
να είχε απορροφηθεί εντελώς από ένα απ’ αυτούς. Παρ’ όλα αυτά για εννιά 
χιλιάδες χρόνια η Κύπρος έχει διατηρήσει τη δική της φυσιογνωμία με πλη
θυσμό που σήμερα είναι στο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικός.

Εάν η Ελληνικότητα των Κυπρίων είχε βασιστεί μόνο στη γλώσσα τους, 
θα μπορούσε να εξηγήσει κανείς αυτό το φαινόμενο με τον ίδιον τρόπο που θα 
μπορούσε να ερμηνεύσει σειρά τέτοιων αποικιακών φαινομένων στον 20ο αιώ
να, όπως για παράδειγμα εκείνο του πληθυσμού των Δυτικών Ινδιών που μι
λούν αγγλικά χωρίς να είναι Εγγλέζοι.

Κι όμως οι ίδιοι οι Κύπριοι όχι μόνο μιλούν ελληνικά α)Λά και αισθάνονται 
Ελληνες για πολλές χιλιετίες στην ιστορία τους. Θα προσπαθήσουμε παρα

μερίζοντας τη σημερινή πολιτική να εξηγήσουμε το φαινόμενο αυτό που, στην 
πραγματικότητα, αν κοιταχθεί σωστά μέσα από τα μάτια ενός αρχαιολόγου 
και ιστορικού, μπορεί να ρίξει άπλετο φως σ’ αυτό που σήμερα είναι γνωστό 
σαν «Το Κυπριακό Πρόβλημα».

Αυτό που συντελεί στο να γίνονται για πρώτη φορά γνωστά στο άμεσο 
και ευρυτερο περιβάλλον μικρά μέρη είναι συνήθως λόγοι εμπορίου και στρατη- 
ϊικης θέσης. Ύστερα από μακρό και συγκριτικά ήρεμο παρελθόν κατά τη 
Νεολιθική περίοδο και την Εποχή του Χαλκού (λέγοντας ήρεμο εννοώ χωρίς 
πολύ στενούς δεσμούς με τους γείτονές της) η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο 
των «παγκόσμιων γεγονότων» γύρω στα μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ. Ήταν 
η εποχή εμπορικών και πολιτιστικών σχέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, από 
ς° Αιγαίο προς τη Συροπαλαιστινιακή ακτή. Οι πηγές χαλκού στο νησί και 

δανική θέση του για εμπόριο με τις ακτές της Εγγύς Ανατολής έγιναν πρώτα 
γνωστές στους Μινωίτες γύρω στα 1600 π.Χ. και κατόπιν στους Μυκηναίους 
Ελληνες από τις αρχές του 14ου αι. π.Χ. και εξής. Αν και δεν μπορούμε ακόμα 

να Ι^λαμε για μαζική παρουσία Μυκηναίων στην Κύπρο ήδη κατά τον 14ο 
α^ωνα π.Χ. είναι πολύ πιθανό ότι υπήρχαν εμπορεία στις πόλεις-λιμάνια της 
ανατολικής και νότιας ακτής του νησιού. Οι μεγάλες ποσότητες μυκηναϊκών 
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αγγείων που βρέθηκαν στο νησί και η επίδραση της Μυκηναϊκής τέχνης στην 
Κυπριακή τέχνη του 14ου και του 13ου αι. π.Χ. υποστηρίζουν την πιο πάνω 

υπόθεση.
Τα χρόνια αμέσως πριν από το 1200 π.Χ. σημαδεύουν την αρχήν της 

κατάρρευσης των Μυκηναϊκών κέντρων στην Πελοπόννησο και τη μαζική 
έξοδο φυγάδων. Μερικοί από αυτούς φτάνουν στην Κύπρο, ένα νησί που ήταν 
γνωστό στους προπάτορές τους και εγκαθίστανται σε πόλεις της Ύστερης Επο
χής του Χαλκού, που ήδη υπήρχαν, όπως η Έγκωμη και το Κίτιο. Η άφιξη 
και εγκατάσταση τέτοιων αποίκων θα πρέπει να ήταν μια μακροχρόνια διαδι
κασία που κράτησε σχεδόν ολόκληρο αιώνα. Αυτό αντανακλάται στην εισαγω
γή στο νησί (και στις ντόπιες απομιμήσεις τους) όλων των κεραμεικών ρυθμών 
που κυριαρχούσαν στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια του 12ου αιώνα π.Χ. Η έλλει
ψη τάφων Μυκηναϊκού τύπου, πάντως, και η έλλειψη Μυκηναϊκής αρχιτεκτο
νικής γενικά στα κύρια αστικά κέντρα την αρχήν του 12ου αιώνα π.Χ. καθώς 
και η εμφάνιση κτιρίων από πελεκητούς λίθους από τα τέλη του 13ου μέχρι 
τις αρχές του 12ου αιώνα π.Χ. υποδηλώνουν ότι η επίδραση των Μυκηναίων 
αποίκων δεν θα πρέπει να ήταν πολύ εκτεταμένη αρχικά*  άλλοι άποικοι από 
την Εγγύς Ανατολή ή τη Μικρά Ασία μπορεί να είχαν εισαγάγει στοιχεία της 
Ανατολής στο ντόπιο πολιτισμό ιδιαίτερα στις ακμάζουσες πόλεις-λιμάνια 
της Κύπρου. Μόνο μετά το 1100 π.Χ. έχουμε τα πρώτα δείγματα τάφων Μυ
κηναϊκού τύπου με στενόμακρους δρόμους και μικρούς ορθογώνιους θαλάμους. 
Η περίοδος αυτή συμπίπτει με την καταστροφή από φυσικό φαινόμενο (;) 
πόλεων της Ύστερης Εποχής του Χαλκού όπως της Έγκωμης και του Κιτίου*  
οι περισσότερες απ’ αυτές είχαν εγκαταλειφθεί ή τις διαδέχθηκαν άλλες πόλεις, 
όπως η Σαλαμίνα την Έγκωμη, ενώ άλλες ξανακτίστηκαν, όπως το Κίτιο 
και η Παλαίπαφος.

Ένας νέος κεραμεικός ρυθμός εισάγεται στο νησί, βασισμένος στο λεγό
μενο ρυθμό «Σιτοβολώνος» των Μυκηνών, αλλά ταυτόχρονα στην Κυπριακή 
κεραμεική του 11ου αιώνα π.Χ. είναι φανερές επιδράσεις από τη Συρία και 
Παλαιστίνη γεγονός που υποδηλώνει ότι συνεχίστηκαν οι επαφές με τη γειτο
νική αυτή περιοχή. Σε τάφους αυτής της περιόδου υπάρχουν μαρτυρίες για 
καύση νεκρών, ταφικό έθιμο που δεν υπήρχε στην Κύπρο πριν από τον 11ο 
αιώνα π.Χ. Σε τάφο στο Κούριο-ΑαΛορί£ικη χρυσό σκήπτρο με δύο γεράκια 
καθισμένα σε χρυσή σφαίρα στο πάνω άκρο του μπορεί να σημαίνει τις νέες 
πολιτικές αλλαγές που είχαν συμβεί στις πόλεις της Κύπρου: τη δημιουργία 
ανεξάρτητων πόλεων-βασιλείων.

Το φαινόμενο αυτό απηχεί μυθική παράδοση, αναμφίβολα μεταγενέστερη 
επινόηση των Αθηναίων, σύμφωνα με την οποίαν Έλληνες ήρωες ήρθαν στην 
Κύπρο και ίδρυσαν πόλεις μετά το τέλος του Τρωικού πολέμου. Η ανακάλυψη 
στη Σαλαμίνα στρωμάτων του 11ου αιώνα π.Χ. μπορεί να βοηθήσει στην επι

βεβαίωση των μύθων με αρχαιολογικά δεδομένα.
Στην Παλαίπαφο, στην τοποθεσία Σκάλες, έχει ανασκαφεί από το Τμήμα 

Αρχαιοτήτων μεγάλη νεκρόπολη που απεικονίζει τον υλικό πλούτο της πόλης 
κατά τον 11ο αιώνα, με τάφους Μυκηναϊκού τύπου, ταφές παράλληλα με καύ
ση νεκρών, αγγεία και όπλα Μυκηναϊκού τύπου από μέταλλο καθώς και πόρ
πες Μυκηναϊκού τύπου. Σ’ ένα τάφο αυτής της νεκρόπολης βρέθηκε χάλκινος 
οβελός με εγχάρακτα σύμβολα του Κυπριακού συλλαβαρίου που σχηματίζουν 
το ελληνικό κύριο όνομα Οφέλτης στη γενική πτώση, σε τύπο που ιδιάζει στην 
Αρκαδική διάλεκτο (0-πε-λε-τα-ου). Το φαινόμενο αυτό είναι συγκινητικό 
και φέρνει στη μνήμη το μύθο για την ίδρυση της Παλαιπάφου σύμφωνα με 
τον οποίο ο Αγαπήνωρ, ο βασιλιάς των Αρκάδων, ίδρυσε την Παλαίπαφο 
μετά το τέλος του Τρωικού πολέμου. Αποτελεί την αρχαιότερη μέχρι σήμερα 
μαρτυρία για τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στην Κύπρο. Το υλικό του 
11ου και 10ου αιώνα από τις Σκάλες περιλαμβάνει επίσης άφθονα αντικείμενα 
Ανατολικής προέλευσης, απόδειξη του συνεχιζόμενου εμπορίου με την περιο
χή αυτή, γεγονός που εξηγεί τον εκπληκτικό πλούτο των κτερισμάτων σε 
εποχή που το Αιγαίο περνούσε περίοδο των «Σκοτεινών αιώνων», φτώχειας 
και αναλφαβητισμού. Κατά την περίοδο αυτή οι Μυκηναίοι θα πρέπει να είχαν 
επιβάλει πολύ σταθερά την κυριαρχία τους στα αστικά κέντρα της Κύπρου, 
αλλά το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι οι ντόπιες παραδόσεις και οπλισμός 
γενικά εξαφανίστηκαν εντελώς. Αντίθετα, η ανάπτυξη του Κυπριακού πολι
τισμού κατά τις επόμενες περιόδους δείχνει καθαρά ότι έγινε μια επιτυχημένη 
συγχώνευση. Το υλικό από τους βασιλικούς τάφους της Σαλαμίνας του δού
λου αι. π.Χ. αποτελεί εύγλωττο παράδειγμα. Π Κύπρος βρισκόταν τότε κάτω 
από την εξουσία των Ασσυριών και οι βασιλείς και ευγενείς της Σαλαμίνας 
συναγωνίζονταν τους κυρίαρχους Λσσυρίους σε μεγαλοπρέπεια και πλούτο 
ακόμα και στους τάφους τους. Παράλληλα με πλούσια κτερίσματα, όπως 
κλίνες και θρόνους με επένδυση από ελεφαντοστούν, έχουμε ταφικά έθιμα, που 
θυμίζουν εκείνα που περιγράφει ο Όμηρος στο Τ' της Ιλιάδας για την ταφή 
του Πατρόκλου: θυσία αλόγων και δούλων και την προσφορά αμφορέων ελαί
ου. Μερικοί ερευνητές αποδίδουν αυτό το φαινόμενο στην επίδραση της επικής 
ποίησης που διαβαζόταν στην αυλή της Σαλαμίνας. Γνωρίζουμε ότι το ποιη
τικό αυτό είδος άνθιζε τότε στην Κύπρο και ο Στασίνος, ο συνθέτης του έργου 
Κύπρια Έπη ήταν γνωστός Κύπριος επικός ποιητής. Είχε θεωρηθεί ακόμη 
οτι είχε συγγενικούς δεσμούς με τον Όμηρο και ότι η ίδια η Σαλαμίνα 
ήταν μια από τις Ελληνικές πόλεις που διεκδικούσαν την καταγωγή του 
θμήρου.

Σε ένα από τους «βασιλικούς» τάφους της Σαλαμίνας βρέθηκε μεγάλος 
αΡΐθμός Ελληνικών Γεωμετρικών αγγείων. Ο νεκρός στον τάφο αυτό είχε 
αποτεφρωθεί και προς τιμή του είχαν Ουσιασθεί άλογα. Ο τάφος αυτός θεω
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ρήθηκε ότι ανήκε σε Ελληνίδα «πριγκίπισσα» που είχε παντρευτεί στην αυλή 
της Σαλαμίνας.

Κατά τον 8ο και 7ο αι. π.Χ. οι Έλληνες ανέπτυξαν σημαντική δραστηριό
τητα στην Ανατολική Μεσόγειο και Ελληνικές αποικίες ιδρύθηκαν στην Ταρσό 
της Κιλικίας και στο Ποσίδειο της Συρίας. Και στις δυο αυτές θέσεις βρέθη
καν επίσης μεγάλες ποσότητες Κυπριακής κεραμεικής και θεωρήθηκε ότι οι 
Έλληνες άποικοι είχαν χρησιμοποιήσει και Κυπρίους στις περιπετειώδεις 
εξορμήσεις τους προς την Ανατολή. Αναμφίβολα πόλεις σαν τη Σαλαμίνα 
χρησίμευαν σαν λιμάνια-σταθμοί κατά την Ελληνική αποικιακή επέκταση 
προς την Ανατολή.

Η ίδρυση Ελληνικής αποικίας στη Ναυκράτιδα της Αιγύπτου δημιούργη
σε νέο δρόμο επικοινωνίας μεταξύ του Αιγαίου και της Ανατολής και η Κύπρος 
χρησίμευε σαν ενδιάμεσος σταθμός των Ελληνικών πλοίων. Η Αμαθούς, στη 
νότια ακτή της Κύπρου, θα πρέπει να ήταν το κύριο λιμάνι για πλοία που έπλε
αν από το Αιγαίο προς την Αίγυπτο και σ’ αυτό οφείλεται ο εξαιρετικά μεγά
λος αριθμός Ελληνικών αγγείων (Ιωνικών ειδικώτερα) που βρέθηκαν στην πόλη 
αυτή. Επιπλέον οι ντόπιοι αγγειοπλάστες της Αμαθούντας αναπτύσσουν ένα 
ρυθμό στην αγγειογραφία με έντονη επίδραση από την Αττική Μελανόμορφη 
κεραμεική όχι μόνο στα θέματα αλλά και στην τεχνική: χρησιμοποιούν το 
περίγραμμα για την απόδοση των μορφών ανθρώπων και ζώων και εγχάρακτες 
γραμμές (μετά την όπτηση) για την απόδοση λεπτομερειών.

Η Ελληνική επίδραση αρχίζει να εμφανίζεται στη γλυπτική. Το «αρχαϊ
κό μειδίαμα» των Ελληνικών αγαλμάτων υιοθετείται από τους Κυπρίους στην 
απόδοση αντρικών μορφών ένα καλό δείγμα της νέας αυτής τάσης είναι το 
αγαλμάτιο από ασβεστόλιθο του Κεραύνιου Δία που βρέθηκε στο Κίτιο και 
χρονολογείται γύρω στα 500 π.Χ.

Η Περσική κυριαρχία στην Κύπρο και Ιωνία έφερε τους Έλληνες πιο 
κοντά στην Κύπρο αφού και οι δυο είχαν τον ίδιο εθνικό πόθο για ελευθερία. 
Το 499 π.Χ. Έλληνες στρατιώτες της Ιωνίας αποβιβάστηκαν στην Κύπρο για 
να βοηθήσουν τους Κυπρίους στην επανάστασή τους εναντίον των Περσών. 
Αν και το αποτέλεσμα της Επανάστασης ήταν καταστροφικό για τους Κυπρί
ους, το γεγονός αυτό σημάδεψε την αρχή στενότερων επαφών μεταξύ των Ελ
λήνων του Αιγαίου και των Ελλήνων της Κύπρου. Ο Ηρόδοτος περιγράφει 
πολύ ζωντανά τα γεγονότα της επανάστασης των Κυπρίων εναντίον των Περ
σών και τον ηρωϊκό θάνατο του Βασιλιά της Σαλαμίνας Ονήσιλου.

Στην Παλαίπαφο ανακαλύφθηκαν σε πρόσφατες ανασκαφές τα κατάλοιπα 
της αντίστασης του ντόπιου πληθυσμού εναντίον των Περσών. Ανάμεσα στα 
αντικείμενα που βρέθηκαν κοντά σε μια από τις πύλες του τείχους της πόλης 
είναι ένα ελληνικό χάλκινο κράνος κορινθιακού τύπου που δείχνει την συμμετο
χή Ελλήνων στην άμυνα της Παλαιπάφου εναντίον των Περσών. Πάντως από 
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δω και πέρα ένα νέο στοιχείο διεισδύει στην πολιτική ζωή της Κύπρου: ο 
ανταγωνισμός ανάμεσα στα διάφορα Κυπριακά Βασίλεια και η διαίρεση του 
νησιού σε δυο ομάδες τη φιλελληνική και τη φιλοπερσική. Το σχήμα αυτό 
κυριάρχησε για δυο τουλάχιστο αιώνες στην πολιτική ζωή του νησιού και είχε 
σαν αποτέλεσμα τη συνέχιση της Περσικής κυριαρχίας.

Η ελληνική γλυπτική, πάντως, διείσδυσε σ’ ολόκληρο το νησί ανεξάρτητα 
από την εκάστοτε πολιτική κυριαρχία. Η προτίμηση για την Ελληνική τέχνη, 
για Ελληνικά αγαθά και έθιμα ήταν τώρα καθολική, ιδιαίτερα στα αστικά 
κέντρα. Αττικά μελανόμορφα αγγεία εμφανίζονται σαν κτερίσματα στους 
τάφους των Κυπρίων. Οι Κύπριοι γλύπτες απομιμούνται Ελληνικούς ρυθμούς 
και εμπνέονται από Ελληνικούς μύθους. Ο πανελλήνιος ήρωας Ηρακλής είναι 
ιδιαίτερα αγαπητός και αποκτά τη σπουδαιότητα θεού. Επίσης από τη ζωή 
του εμφανίζονται στη γλυπτική και στη σφραγιδογλυφία. Συγχέεται ακόμα 
με άλλους Έλληνες ήρωες όπως ο Περσέας και έτσι εμφανίζεται σε ωρισμένες 
περιπτώσεις να σκοτώνει τη Γοργώ.

Η Ελληνική επίδραση στην καθημερινή ζωή είναι ιδιαίτερα εμφανής στο 
Μάριο, στη βορειοδυτική ακτή, όπου βρέθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός αττικών 
αγγείων που είναι γνωστά από την Κύπρο. Μερικοί από τους πλούσιους κατοί
κους του Μαρίου παράγγελναν τις επιτύμβιες στήλες τους στην Αττική, οπό 
Πεντελικό μάρμαρο, παρόλο που διατηρούσαν το Κυπριακό συλλαβάριο για 
την εγχάραξη των ονομάτων τους. Τα επιγράμματα, πάντως, ήταν γραμμένο 
σε τέλεια Ελληνικά. Άλλοι χρησιμοποιούσαν ντόπιους γλύπτες που ήταν σε 
θέση να φτιάχνουν σε ασβεστόλιθο τέλεια αντίγραφα Ελληνικών επιτύμβιων 
μνημείων.

Η απόσταση της Κύπρου από την Ηπειρωτική Ελλαδα και ο ανταγωνισμός 
ανάμεσα στα διάφορα Βασίλεια του νησιού έκαναν αδύνατη για τους Έλληνες 
την επελευθέρωση του νησιού από τους Πέρσες παρα τις επανει?^ημμενες προ- 
σπάθειές τους.

Μετά τις νίκες τους εναντίον του Περσικού στρατού οι Ελληνες και ειδι— 
κωτερα οι Αθηναίοι ξανακέρδισαν την αυτοπεποίθηση τους, έχοντας διαλύσει 
το μύθο του αήττητου των Περσών. Γο 478 π.Χ. οι Αθηναίοι έστειλαν στην 
Κύπρο 50 πλοία υπό τον Βασιλέα των Λακεδαιμονίων Παυσανία, αρχηγό των 
Ελλήνων στις Πλαταιές, συνοδευόμενο από τους αθηναιους στρατηγούς Αρι
στείδη και Κίμωνα. Απελευθέρωσαν τις Ελληνικές πόλεις της Κυπρου που 
είχαν παραδοθεί στους Πέρσες, αλλά αμέσως μετά την αναχώρηση του Ελλη- 
^ΐκού στρατού ο έλεγχος περιήλθε ξανά στα χέρια των Περσών. Το 459/8 π.Χ. 
°ι Αθηναίοι έστειλαν στόλο 200 πλοίων για να απελευθερώσουν την Κύπρο, 
αλλα σύντομα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια τους, μετά 

απόφασή τους να αντιμετωπίσουν τους Περσες σε Αιγυπτιακό έδαφος.
Τελικά ηττήθηκαν και η Κύπρος πλήρωσε τις συνέπειες της ήττας.
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Μια από τις πιο σοβαρές απόπειρες τους να εκδιώξουν τους Πέρσες απο 
την Κύπρο ανέλαβαν οι Αθηναίοι το 450 π.Χ. όταν ο Αθηναίος Στρατηγός Κί- 
μων αποφάσισε να συνάψει αποφασιστική ναυμαχία στην Ανατολικά Μεσό
γειο με σκοπό να κατανικήσει το στόλο των Περσών και των Φοινίκων. Πρώ
τα απελευθέρωσε το Μάριο και στ*/)  συνέχεια προχώρησε στο Κίτιο, το προ
πύργιο των Φοινίκων. Οι Έλληνες πλησίαζαν την νίκη, αλλά το 449 π.Χ. ο 
Κίμων πέθανε και οι Αθηναίοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Το αποτέλεσμα 
ήταν η υπογραφή συνθήκης από τους Αθηναίους, της γνωστής Συνθήκης του 
Καλλία με την οποία έθεσαν τέρμα στις πολεμικές επιχειρήσεις τους εναντίον 
των Περσών στην Ανατολική Μεσόγειο αναγνωρίζοντας έτσι επίσημα την Περ
σική κυριαρχία στην Κύπρο. Μια επιτύμβια στήλη από ασβεστόλιθο που βρέ
θηκε στη Λύση, απεικονίζει Έλληνα οπλίτη που σκοτώθηκε αυτή την περίοδο 
για την απελευθέρωση της Κύπρου, σιώπηλη μαρτυρία των άτυχων προσπα
θειών των Αθηναίων να δούν την Κύπρο ελεύθερη.

Η συνεχής επαφή των Κυπρίων με τους Έλληνες κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. 
και οι κοινοί αγώνες τους εναντίον των Περσών όχι μόνο ενδυνάμωσαν την 
Ελληνική συνείδηση των Κυπρίων αλλά άσκησαν επίσης βαθειά επίδραση στην 
πολιτιστική και θρησκευτική τους ζωή, όπως είδαμε κιόλας πιο πάνω. Ελ
ληνικοί θεοί είχαν εισαχθεί και λατρεύονταν στο νησί. Έχουμε ηδη δει ποσο 
σημαντική ήταν η λατρεία του Ηρακλή. Η Αθηνά είχε επίσης εξέχουσα θέση 
και έχουν βρεθεί αρκετοί τόποι λατρείας της. Στο Βουνί λατρευόταν σε ναο 
Ελληνικού τύπου. Κοντά στην είσοδο προς την αυλή μπροστά από το ναο 
υπήρχε σειρά δωματίων όπου φυλάσσονταν τα αφιερώματα κατά το πρότυπο 
των Ελληνικών «θησαυρών» όπως στους Δελφούς. Ανάμεσα στα αναθήματα 
που βρέθηκαν στο ιερό της Αθηνάς είναι ένα ειδώλιο χάλκινης αγελάδας, που 
θεωρείται αντίγραφο του περίφημου αγάλματος του Έλληνα γλύπτη Μύρωνα. 
Ο ίδιος ο ναός ήταν διακοσμημένος με ακρωτήρια Ελληνικού ρυθμού. Διά
φορες επιγραφές και άλλα αφιερώματα μαρτυρούν τη λατρεία της σε άλλα μέρη 
κατά μήκος της βόρειας ακτής της Κύπρου (στο Μερσινάκι και στους Σόλους) 
και στο Ιδάλιο. Πήλινο σύμπλεγμα που παριστάνει τη θεά με αιγίδα και κρά
νος έτοιμη ν’ ανεβεί σε τέθριππο, βρέθηκε στο Μερσινάκι κοντά στη βόρεια 
ακτή· πρόκειται για εξαιρετική παράσταση της Αθηνάς Ιππίας των μέσων 
του 5ου αιώνα π.Χ. Στην Κακοπετριά, χωριό στις βόρειες πλαγιές του Τρο- 
όδους, βρέθηκε αποθέτης με πήλινα ειδώλια και άλλα αφιερώματα. Αναμφί
βολα ανήκαν σε αγροτικό ιερό της Αθηνάς. Βρέθηκαν επίσης αρκετά αγαλμα- 
τια της θεάς στον τύπο της Προμάχου καθώς και αναθηματικές ασπίδες και 
μια χάλκινη αιχμή ακοντίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα αναθημα
τικά πήλινα ειδώλια βρέθηκαν και δυο κεφαλές του Ηρακλή, του συντρόφου 
της Αθηνάς, που μοιραζόταν μαζί της το ίδιο ιερό, όπως σε διάφορα μέρη στην 
Αττική. Ένας άλλος Ελληνικός θεός που λατρευόταν ευρύτατα στην Κύπρο 
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κατά τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. είναι ο Απόλλων. Η ορειχάλκινη κεφαλή των 
μέσων του 5ου αιώνα π.Χ. που βρέθηκε στην Ταμασσό και είναι γνωστή σαν η 
κεφαλή Chatsworth είναι απο τις ωραιότερες απεικονίσεις του θεού. Είναι 
αναμφίβολα έργο Έλληνα καλλιτέχνη όπως και μια άλλη μαρμάρινη κεφαλή 
Κούρου από τη Λάπηθο ή τη Λευκωσία, που η τεχνοτροπία του συγκρίνεται 
συχνά με αγάλματα το ναού του Διός στην Ολυμπία. Ο Απόλλων είχε ιερό 
στο Κούριο, που χρονολογείται από τον 8ο αιώνα π.Χ. και διατηρήθηκε μέχρι 
τη Ρωμαϊκή περίοδο. Όπως είχε γίνει και με τον Ηρακλή, συχνά αφομοιώ
θηκε με ντόπιες Κυπριακές θεότητες, όπως για παράδειγμα με το θεό των 
κοπαδιών με το όνομα Κεραιάτας. Στην Ποταμιά, κοντά στο Ιδάλιο βρέθηκαν 
διάφορα αγάλματα του θεού από ασβεστόλιθο. Απεικονίζεται φορώντας στε
φάνι και κρατώντας λύρα, σε τέλεια Ελληνική τεχνοτροπία.

Άλλοι θεοί και δαίμονες του Ελληνικού πανθέου εμφανίζονται επίσης στην 
Κύπρο (όπως ο Ερμής, σάτυροι, κένταυροι, γοργόνες κ.λ.π.) αναμφίβολα κάτω 
από ισχυρή Ελληνική επίδραση, αλλά η επιρροή τους συχνά περιορίζεται στα 
κυριώτερα αστικά κέντρα (με εξαίρεση τη λατρεία της Αθηνάς στην Κακοπετριά, 
που αναφέραμε πιο πάνω). Στην ύπαιθρο, πάντως, οι προγονικές Κύπριοκές 
θεότητες της γονιμότητας εξακολούθησαν να λατρεύονται, δείγμα του πολύ 
συντηρητικού χαρακτήρα του ντόπιου πληθυσμού της Κύπρου. Στις πόλεις 
θα πρέπει να υπήρχαν και ναοί Ελληνικού τύπου. Διάφορα Ιωνικά κιονόκρανα 
που βρέθηκαν στο Κίτιο αποτελούν εύγλωττη μαρτυρία. Από τα ανάκτορα 
των Βασιλέων των δέκα Κυπριακών Βασιλείων δεν έχει διασωθεί τίποτα, αλλά 
το ανάκτορο-οχυρό στην κορυφή του λόφου του Βουνιού, κοντά στη βόρεια 
ακτή, μας δίνει μια εικόνα της μνημειώδους Κυπριακής αρχιτεκτονικής του 
5ου αιώνα π.Χ. Το ανάκτορο είχε κτισθεί από τον φιλοπέρση Βασιλέα της 
γειτονικής πόλης του Μαρίου σαν έδρα φρουράς για την επιτήρηση της πιστής 
στους Έλληνες πόλης των Σόλων που είχε επαναστατικές διαθέσεις. Έχει 
ευρύχωρα επίσημα διαμερίσματα, μεγάλες αποθήκες και λουτρά, που θυμίζουν 
τα ανακτορα της Μυκηναϊκής Ελλάδας. Όταν κατέλαβε το ανάκτορο φιλέλλη- 
νας ηγεμόνας, έδωσε στα κεντρικά διαμερίσματα τη μορφή «μεγάρου» που 
είναι στοιχείο της Μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής.

Στην καθημερινή τους ζωή και στις εμπορικές τους συναλλαγές οι Κύ- 
πρι°ι χρησιμοποιούσαν νομίσματα με παραστάσεις ελληνικών συμβόλων κοι 
π°ρτραίτα Ελλήνων θεών και ηρώων, αν και συχνά οι μύθοι μπορούσαν να ποι- 
Χίλουν από Ελληνικούς σε φοινικικούς ανάλογα με το ποιο μέρος υποστήριζε 
0 αντίστοιχος βασιλιάς.

Η ανάπτυξη στην Κύπρο Ελληνικών ιδεωδών και πολιτισμού γενικά 
Χαθως και η εδραίωση ισχυρών πολιτικών δεσμών με την Ελλάδα, ειδικώτερα 
με την Αθήνα, έφθασαν στο απόγειό τους κατά τη Βασιλεία του Ευαγόρα, που 
ΥεννηΟηκε το 435 π.Χ. στη Σαλαμίνα και ήταν πιθανότατα μέλος της βασιλικής 
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οικογένειας των Τευκριδών. Δοκίμασε την καταπίεση των συνδυασμένων 
δυνάμεων των Περσών και των Φοινίκων που προσπάθησαν να τον σκοτώσουν 
αλλά κατέφυγε στην Κιλικία από όπου επέστρεψε με προσεκτικά καταστρω
μένο σχέδιο για να εκδιώξει τον Φοίνικα σφετεριστή του θρόνου της Σαλαμί
νας. Πέτυχε και έγινε Βασιλιάς της πόλης. Έχοντας σταθεροποιήσει τη θέση 
του αναγνωρίζοντας την Περσική κυριαρχία εγκαινίασε ένα φιλόδοξο πρόγραμ
μα αναβίωσης της Σαλαμίνας και αφύπνισης της Ελληνικής συνείδησης των 
κατοίκων της. Ο Έλληνας ρήτορας Ισοκράτης περιγράφει με παραστατικό
τητα την προσωπικότητα και τις φιλοδοξίες του Ευαγόρα. Οι οραματισμοί 
του ήταν όχι μόνο να ενώσει όλα τα Κυπριακά Βασίλεια εναντίον των Περσών, 
αλλά και να ενώσει όλους τους Έλληνες κάτω από την ηγεσία των Αθηναίων. 
Εξασφάλισε τη συμμαχία των Αθηναίων που ο ίδιος βοήθησε στην πολιτική 
τους όχι μόνον εναντίον των Περσών αλλά και εναντίον των Λακεδαιμονίων, 
με απώτερο στόχο να εξασφαλίσει την υπεροχή των Αθηναίων στον Ελληνικό 
κόσμο. Οι Αθηναίοι, σε αναγνώριση της υποστήριξης και βοήθειας του Ευα
γόρα, τον τίμησαν με ψήφισμα που έστησαν στην Ακρόπολη, τον ανακήρυξαν 
Αθηναίο πολίτη, τον στεφάνωσαν με χρυσό στεφάνι και ανήγειραν αδριαντα 
του στην Αγορά των Αθηνών δίπλα στο άγαλμα του Διός Ελευθερέως.

Η εσωτερική πολιτική του περιλάμβανε την εισαγωγή του Ελληνικού 
αλφαβήτου στα νομίσματά του και την εγκατάσταση στην αυλή του καλλιτεχνών 
και φιλοσόφων. Μαρμάρινη κεφαλή της Αφροδίτης ή της Υγείας που βρέθηκε 
στη Σαλαμίνα μπορεί να ήταν έργο Έλληνα γλύπτη των αρχών του 4ου αιώνα 
π.Χ. που εργαζόταν στη Σαλαμίνα.

Η ζηλότυπη αντίδραση των άλλων Κυπρίων Βασιλέων, και η δική του 
υπερβολική φιλοδοξία εμπόδισαν τον Ευαγόρα να πραγματοποιήσει τα όνειρα 
του. Απότυχε να ενώσει τα Κυπριακά Βασίλεια και περιορίστηκε στη Σαλα
μίνα, όπου πέθανε το 374/3 π.Χ. Πάντως η πολιτική του άφησε βαθειά σημά
δια στην πολιτική σκηνή της Κύπρου και στην ιστορική εξέλιξη του νησιού. 
Οι διάδοχοί του ακολούθησαν την πολιτιστική του πολιτική, αλλά όχι τα πολι
τικά του όνειρα. Οι Πέρσες κρατούσαν στερεά στα χέρια τους ολόκληρη την 
Κύπρο.

Οι ελπίδες των Κυπρίων για ελευθερία αναπτερώθηκαν όταν εμφανίστηκε 
στη πολιτική σκηνή της Ανατολικής Μεσογείου ο Μέγας Αλέξανδρος. Υπο- 
φέροντας με δυσφορία την καταπίεση των Περσών και των Φοινίκων οι Κύ
πριοι Βασιλείς έσπευσαν να βοηθήσουν τον Αλέξανδρο και να κερδίσουν την 
εύνοιά του. Όταν πολιορκούσε την Τύρο του έστειλαν εκατόν είκοσι πλοία. 
Όταν ο Αλέξανδρος οργάνωσε Ελληνικούς αγώνες στη Φοινίκη για να γιορτά
σει την νίκη του στην Αίγυπτο οι Βασιλείς Πνυταγόρας και Πασικράτης έγι
ναν χορηγοί των αγώνων. Με τη νίκη του Αλεξάνδρου τα Κυπριακά Βοσιλεια 
ελευθερώθηκαν από τον Περσικό ζυγό, αλλά ο Αλέξανδρος δεν αναγνώρισε την

απόλυτη εξουσία των χωριστών Βασιλέων. Έκοψε νομίσματα για ολόκληρη 
την Κύπρο όχι για χωριστές πόλεις. Μόνο στη Σαλαμίνα επέτρεψε για ένα 
διάστημά να εκδίδει νομίσματα στο όνομα των ίδιων των Σαλαμινίων.

Οι Κύπριοι δεν μπόρεσαν να απολαύσουν για πολύ την ελευθερία που τους 
προσφερε ο Αλέξανδρος. Ο Οάνστός του το 323 π.Χ. άλλαξε εντελώς την πο
λιτική ατμόσφαιρα και η αναστάτωση που επακολούθησε επηρέασε το νησί 
που έγινε το μήλο της έριδας μεταξύ των κυρίων διαδόχων του Αλεξάνδρου, 
του Πτολεμαίου και του Αντιγόνου. Τελικά οι Πτολεμαίοι καιάφεραν να επε
κτείνουν τον έλεγχό τους σ’ ολόκληρη την Κύπρο. Αξιοσημείωτη είναι η ιστο
ρία που διηγείται ο Διόδωρος για τον τραγικό θάνατο του τελευταίου Βασιλιά 
της Σαλαμίνας Νικοκρέοντα που δεν ήθελε να παραδοθεί στον Πτολεμαίο. 
Το 311 π.Χ ο Πτολεμαίος έστειλε στρατό με δυο στρατηγούς για να σκοτώ
σουν το Νικοκρέοντα που συνωμοτούσε δήθεν με τον Αντίγονο για να ανατρέ
ψει τον Πτολεμαίο. Ο στρατός πολιόρκησε τη Σαλαμίνα και ο Βασιλιάς Νικο- 
κρεων αυτοκτόνησε. Η σύζυγός του Λξιοθέα σκότωσε όλες τις ανύπαντρες 
κόρες της για να μην πέσουν στα χέριο του εχθρού και έπεισε τις γυναίκες των 
αδελφών του Νικοκρέοντα να κάμουν το ίδιο. Στο τέλος αυτοκτόνησε αφού 
πρώτα εβαλε φωτιά στο ανάκτορο. Έτσι ολόκληρη η βασιλική οικογένεια της 
Σαλαμίνας βρήκε τραγικό θάνατο κάτω από τα ερείπια του ανακτόρου.

Οι ανασκαφές στη Σαλαμίνα έφεραν στο φως ένα ταφικό μνημείο που 
μπορεί να συσχετισθεί με την ιστορία του Διόδωρου. Πάνω σε μνημειώδη 
εξέδρα αποκαλύφθηκε πυρά και στα υπολείμματά της βρέθηκαν διάφορες πή- 
λινες κεφαλές μαζί με μυροδοχεία από πηλό ή αλάβαστρο, μεταλλικά εξαρτή
ματα ασπίδων, αιχμές δοράτων Μακεδονικού τύπου, κομμάτια από στεφάνια 
ΖΡυσα κ.λ.π. Από τις κεφαλές, που είναι σχεδόν φυσικού μεγέθους, δυο είναι 
πορτραιτα ωρίμων ανδρών, οι άλλες τρεις είναι εξιδανικευμένες μορφές, οι δυο 
νεαρών ανδρών και μια γυναικεία. Η εξέδρα, πάνω στην οποία είχε συσσωρευ- 
, σωρος χώματος, μπορεί να ήταν το κενοτάφιο του Νικοκρέοντα και των 
άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας της Σαλαμίνας που ανήγειραν οι κά- 
ϊ°ικοι της Σαλαμίνας για να τιμήσουν μετά θάνατο ένα γενναίο βασιλιά και την 
οικογένεια του. Είναι επίσης πιθανόν το κενοτάφιο αυτό να ανήγειρε ο Δημή- 
τΡΐος ο Πολιορκητής το 306 π.Χ. όταν, έχοντας γίνει κύριος της Κύπρου, διέ- 

, s την ταφή όλων των νεκρών του πολέμου. Οι πήλινες κεφαλές που ανακα- 
? ηκαν στην πυρά του κενοταφίου είναι μονδικά δείγματα πήλινων γλυπτών 

φανερώνουν την επίδραση της τεχνοτροπίας του Έλληνα γλύπτη Λυσίπ
που.

, Ή Κύπρος παρέμεινε κάτω από την εξουσία των Πτολεμαίων για 250 
^PÔvia. Κατά την περίοδο αυτή το νησί διοικούσε ένας στρατηγός 

ε$Ρα τ°υ στγΐ Σαλαμίνα, τουλάχιστο ως τις αρχές του 1ου αιώνα
’’ οποτε η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στην Πάφο. Ένα πολύπλοκο σύστημα 
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διοίκησης καθιερώθηκε στο νησί και έγινε εισαγωγή νέων πολιτικών, κοινω
νικών και θρησκευτικών θεσμών. Αναφέρουμε τη βουλή, τον αρχιερέα κ.λ.π. 
Ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός ήταν το γυμνάσιο όπου οι νέοι ασκού
σαν το πνεύμα και το σώμα τους. Εκεί οργανώνονταν επίσης θεατρικοί, μου
σικοί και αθλητικοί αγώνες. Η φιλοσοφία βρισκόταν σε ακμή και ένας από 
τους Κυπρίους φιλοσόφους, ο Ζήνων ο Κιτιεύς (336-264 π.Χ.) είχε κερδίσει 
πενελλήνια φήμη σαν ιδρυτής Στωϊκής φιλοσοφίας. Πολιτιστικά θεωρούσαν 
την Κύπρο τμήμα του Ελληνικού κόσμου κι έτσι οι πόλεις της συμπεριλαμβά- 
νονταν στους καταλόγους των πόλεων που επισκέπτονταν οι θεωροί, οι κήρυκες 
των διαφόρων Πανελληνίων Αγώνων. Εκείνοι που τους φιλοξενούσαν στις 
διάφορες πόλεις ονομάζονταν Θεωροδόκοι, και πολλών από αυτούς έχουν δια
σωθεί τα ονόματα. Δύο Κύπριοι πήραν μέρος στους Παναθηναϊκούς και Ολυ
μπιακούς Αγώνες. Δύο Σαλαμίνιοι γλύπτες, ο Καλλικλής και ο Ισταίος, εργά
στηκαν στους Δελφούς και άλλοι, επίσης από τη Σαλαμίνα, εργάστηκαν στη 
Λίνδο της Ρόδου.

Παρ’ όλο που τα κύρια χαρακτηριστικά του Κυπριακού πολιτισμού κατά 
την Ελληνιστική περίοδο είναι ελληνικά, η πολιτιστική πρωτεύουσα από όπου 
προέρχονταν η έμπνευση δεν ήταν πια η Αθήνα, αλλά η Αλεξάνδρεια στην Αί
γυπτο. Έτσι εμφανίζονται στο νησί διάφορες μη ελληνικές θρησκευτικές επι
δράσεις, όπως η λατρεία Αιγυπτιακών θεών, όπως της Ίσιδας, του Σαράπιδος, 
του Όσιρι. Π λατρεία του αυτοκράτορα και μελών της οικογένειας του ήταν 
επίσης νέο φαινόμενο και την ασκούσε ένας σύνδεσμος, το Κοινόν Κυπρίων.

Από την καλλιτεχνική παραγωγή της Κύπρου κατά την Ελληνιστική 
περίοδο αξίζει να αναφέρουμε ιδιαίτερα μια κεφαλή γυναικείας μορφής από 
ασβεστόλιθο από το Άρσος που φανερώνει στην έκφρασή της την επίδραση 
της Ελληνικής γλυπτικής του 3ου αιώνα π.Χ. Η ταφική αρχιτεκτονική άκμα
ζε κατά την Ελληνιστική περίοδο κι αυτό το βλέπουμε σε κτιστούς ή λαξευ
τούς τάφους σ’ ολόκληρο το νησί. Αναφέρουμε ιδιαίτερα τους λαξευτούς τά
φους με περίστυλη ορθογώνια αυλή στη Νεκρόπολη που είναι γνωστή σαν «Οι 
Τάφοι των Βασιλέων» στη Νέα Πάφο. Η αρχιτεκτονική των τάφων αυτών 
θυμίζει εκείνη της Ελληνιστικής Αλεξάνδρειας. Σε άλλους τομείς της Τέχνης, 
πάντως, ακολουθείται η Ελληνιστική Κοινή και η προσωπικότητα της Κυπρια
κής τέχνης έχει πια χαθεί. Είναι γεγονός ότι έχουμε ελάχιστα κατάλοιπα 
(αρχιτεκτονικής και τέχνης) από την Ελληνιστική περίοδο, αν και έχουμε γι’ 
αυτά, ιδιαίτερα για οικοδομές και αγάλματα, περισσότερες πληροφορίες από 
επιγραφές που έχουν διασωθεί.

Ύστερα από 250 περίπου χρόνια Πτολεμαϊκής εξουσίας η Κύπρος έγινε 
Ρωμαϊκή επαρχία το 58 π.Χ. Ο Ελληνικός πολιτισμός επικρατούσε ακόμα 
στο νησί, αυτή όμως τη φορά κάτω από έντονη Ρωμαϊκή επίδραση. Υπήρχε 
μια κοινή στην τέχνη και η πολιτιστική αυτονομία του νησιού είχε χαθεί, αν 

και το πνεύμα των Κυπρίων σαν συντελεστής του Ελληνικού πολιτισμού δεν 
χάθηκε ποτέ. Η συνείδησή τους σαν Ελλήνων της Ανατολής αναβίωσε κατά 
τη Βυζαντινή περίοδο και είναι πολύ ζωντανή και σήμερα.

Λυτός, με λίγα λόγια, είναι ο ρόλος των Ελλήνων στην Κύπρο και το ιστο
ρικό πλαίσιο που μπορεί να ερμηνεύσει το παράδοξο φαινόμενο που αναφέραμε 
στην αρχή. Μπορεί να εξηγήσει επίσης τα ιδιάζοντα στοιχεία της Ελληνικό
τητας των Κυπρίων, αποτέλεσμα της μακράς επαφής, θεληματικής και αθέ
λητης, με γειτονικούς και ξένους κατακτητές μέσα στους αιώνες.

ΒΑΣΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ
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Ο ΠΕΡΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

‘Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει τήν συμβολή στήν άναθεώρηση και κωδι
κοποίηση τοΰ Οικογενειακού Δικαίου στήν Κύπρο μέ γενικότερο στόχο τήν προ
ώθηση της κοινωνικής εύημερίας στον τόπο μας. Σάν συνέπεια της πολιτικής 
κατάστασης πού έπικράτησε τον προηγούμενο αιώνα στήν Κύπρο, τό Κυπριακό 
Οικογενειακό Δίκαιο1 ή τούλάχιστο ένα μεγάλο μέρος του, είναι βασισμένο 
στο ’Αγγλικό Οικογενειακό Δίκαιο, τό όποιο, έκτος άπό τά διάφορα νομοθε- 
τήμοτα πού το συγκροτούν, βασίζεται καί στις άρχές τού Κοινοδικαίου καί 
τής Επιείκειας, γνωστές ως “Equity”.

1. Στδ τέλος τής μελέτης δημοσιεύεται πίνακας μέ άναφορά στούς βασικούς νόμους 
καί κανονισμούς πού συγκροτούν τό Κυπριακό Οικογενειακό Δίκαιο.

Στήν ’Αγγλία, τά τελευταία είκοσιπέντε χρόνια, περίπου, ό ’Άγγλος 
νομοθέτης μέ σκοπό πάντοτε τό συνεχή έκσυγχρονισμό τού Οικογενειακού 
Δικαίου έχει πολλές φορές τροποποιήσει καί προσθέσει στο Οικογενειακό 
Δίκαιο πρόνοιες πού συμβαδίζουν μέ τήν οικογενειακή μεταρρύθμιση ή πού 
θά έλεγε κανείς έπανάσταση στις κοινωνικές άντιλήψεις γιά τή δεκαετία τοΰ 
έξήντα καί έβδομήντα. ’Αντίθετα στην Κύπρο ό νομοθέτης γιά πολλούς καί 
διαφόρους λόγους πού ίσως ό ιστορικός θά κρίνη, έδειξε πλήρη άδιαφορία γιά 
τήν κοινίονικοποίηση καί έναρμόνιση τοΰ δικαίου μέ τις νέες άντιλήψεις πού 
άναμφίβολα έχουν διαμορφωθή, παρά τά πολιτικά προβλήματα πού συνεχί
ζουν νά μαστίζουν αύτο τον τόπο.

Μέ το Σύνταγμα τής ’Ανεξαρτησίας τοΰ 1960 καί μέ τό άρθρο 111 δ 
Συνταγματικός Νομοθέτης άναγνώρισε τή Συβολή τής ’Ορθοδόξου Εκκλη
σίας σέ θέματα Οικογενειακού Δικαίου πού έχουν σχέση μέ τον άρραβοΰνα, τό 
γάμο, τό διαζύγιο, το κύρος τοΰ γάμου, τό χωρισμό άπό «κοίτης καί τραπέ- 
ζης» ή τή συνοίκηση τών συζύγων ή τις οικογενειακές σχέσεις.

Γιά όλα αύτά τά θέματα άποκλειστική νομοθετική έξουσία έδόθη στήν 
έκκλησία καί τά εκκλησιαστικά δικαστήρια. Γιά θέματα νομιμοποιήσεως ή 
υιοθεσίας ή πολιτεία διετήρησε διά τοΰ άρθρου 111 τό δικαίωμα όπως τά ρυθ- 
μίζη. Παρόλο πού τό άρθρο 111 τού Συντάγματος δέν συμπεριελήφθη στον 
πίνακα θεμελιωδών άρθρων —τά όποια σύμφωνα μέ τό άρθρο 182 δέν μπορούν 
μέ δποιονήποτε τρόπο νσ τροποποιηθούν— καμιά τροποποίηση ή εισήγηση 
γιά τροποποίηση τού άρθρου αύτοΰ δέν έγινε έπίσημα, τουλάχιστο μέχρι τώρα. 
Το γεγονός όμως αύτο δέν προκαλεί έκπληξη ούτε καί μπορεί, κατά τή γνώμη 
μας, νά άποδοθή κατ’ άνάγκη σέ άντιδράσεις έκ μέρους τής εκκλησίας, άφοΰ,

όπως άναφέραμε καί γιά τά άλλα θέματα πού δέν έμπίπτουν στήν άποκλειστική 
αρμοδιότητα τοΰ εκκλησιαστικού δικαίου και δικαστηρίων, καμία ουσιαστική 
τροποποίηση τών παλιών ’Αγγλικών νομοθετηματων απο το 1960 δεν εγινε 
μέχρι σήμερον. Τό άποτέλεσμα είναι ότι σήμερα στήν Κύπρο τό Οικογενειακό 
Δίκαιο βασίζεται στον ’Εκκλησιαστικό νομο και στο Αγγλικό Δίκαιο — το 
άπηρχαιωμένο όμως ’Αγγλικό Δίκαιο, όπως τοΰτο καθιερώθηκε ή μάλλον 
είσήχθη στήν Κύπρο κατά τή διάρκεια τής Αποικιοκρατίας πριν απο το 1960. 
‘Η μόνη ούσιαστική έξέλιξη στον τομέα αύτο ήταν ή ύπογραφή δρισμένων 
διεθνών συμβάσεων πού σχετίζονται κυρίως με το θέμα τών παιδιών που γεννή
θηκαν χωρίς γάμο τών γονέων των ή με θέματα διατροφής, κυρίως.

‘Π άνάγκη λοιπόν γιά τόν έκσυγχρονισμό τοΰ οικογενειακού Δικαίου 
ήταν έκδηλη. Γι’ αύτόν άκριβώς τόν λόγο πριν τρία περίπου χρόνια μέ σχετική 
απόφαση τού 'Υπουργικού Συμβουλίου συνεστηθη Ειδική Νομοπαρασκευαστι
κή ’Επιτροπή γιά τή μελέτη καί ετοιμασία νομοσχέδιων με στοχο την ανα
μόρφωση τοΰ οικογενειακού δικαίου.

'Η ’Επιτροπή μέ Πρόεδρό της τόν κ. Λουκή Σαββίδη Δικαστή τοΰ Άνω- 
τάτου Δικαστηρίου, άρχισε τις έργασίες της τόν Απρίλιο τοΰ 1983 και εργά
ζεται γιά συμπλήρωση τοΰ δύσκολου έργου της. Αναμφίβολα, ένα τέτοιο έργο 
δεν είναι δυνατό νά συμπληρωθή σέ μικρό χρονικό διάστημά, αλλα είμαστε βέ
βαιοι ότι, όσον καιρό καί εάν πάρη ή συμπλήρωσή τής εργασίας, το αποτέλεσμα 
θα είναι εύεργετικό καί άποδεκτό καί άπό τήν Εκκλησία και απο την Πολιτεία.

Ιά θέματα τοΰ Οικογενειακού Δικαίου είναι πολλά.
'Ένα όμως άπό αύτά πού ίσως μπορεί να πή κάνεις οτι είναι το πιο παρα- 

μελημένο, είναι αύτο πού σχετίζεται μέ τήν υιοθεσία. Το θέμα αυτό αποτελεί 
και τό άντικείμενο τής παρούσης μελέτης. ’Ασφαλώς οι απόψεις που ακολου
θούν δέν άντικατοπτρίζουν κατ’ άνάγκη καί τις απόψεις τής Ειόικής Νομοπα
ρασκευαστικής Επιτροπής τοΰ Οικογενειακού Δίκαιου, παρα το γεγονος οτι 
εΧ°νν άσφα^ώς έπηρεασθή σέ μεγάλο βαθμό απο τις πολύωρες συζητήσεις 
ττου είχαμε καί μέ τον Πρόεδρο τής Επιτροπής καθώς και με *α  υπόλοιπα 
μέλη της.

Γιά σκοπούς παρουσίασης μιας γενικής εικόνας τού θεσμού τής υιοθεσίας 
στην Κύπρο θά έξετάσουμε, μετά άπό μιά εισαγωγή στην ιστορική πορεία 
καθιέρωσης τού θεσμού, το ρόλο τοΰ Γραφείου Ευημερίας και εν συνεχεία το 
ρολο τής ’Εκκλησίας, γιά νά καταλήξουμε στα αποτελέσματα τής υιοθεσίας 
ωζ επίσης χαί σέ ορισμένα διαδικαστικά προβλήματα που σχετίζονται με την 
έκδοση η μή σχετικού διατάγματος. ’Ακολούθως θα παραθέσουμε γενικά συμ- 
■^ερασματα καί εισηγήσεις γιά τροποποίηση τού σχετικού νομού και γενικά 
ϊια την καλυτέρευση τοΰ θεσμού. Παρόλο που η Εκκλησία αναγνώρισε .ο 
θ'Όμο αυτό πολύ πιό πριν άπό τήν πολιτεία και υπάρχει, εις το μεγα ευχολο (ιο 
αυτής ειδική άκολουθία τής υιοθεσίας, ό θεσμός καθιερώθηκε για πρώτη φορά 
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στην Κύπρο μέ ειδική νομοθεσία βασισμένη στον ’Αγγλικό Νόμο τό 1954. 
Μπορεί νά πή κάνεις οτι ή έκκλησία πρωτοστάτησε στην καθιέρωση του θεσμού 
αύτού, άφοΰ μάλιστα —όπως άναφέρεται σέ μιά Κυπριακή άπόφαση τού 1910 
άπό τον τότε Δικαστή Πέρτραμ— τό Δίκαιο της Κυπριακής ’Εκκλησίας άνε- 
γνώριζε πλήρως τή σχέση μεταξύ υίοθετούντος καί θετού. Ό Δικαστής Πέρ
τραμ είχε είσηγηθή τότε, δηλαδή τό 1910, όπως τό Δίκαιο της Κύπρου έναρ- 
μονισθή μέ τό Δίκαιο της ’Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στήν ’Αγγλία, νομοθετική 
πρόνοια για τήν υιοθεσία έγινε για πρώτη φορά τό 1926 λίγο μετά άπό τον 
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πού είχε σάν άποτέλεσμά του τήν αύξηση τών 
ορφανών. Παρ’ δλα αύτά όμως χρειάστηκε νά περάσουν πολλά άκόμα χρόνια 
μέχρι τό 1954 πού καθιερώθηκε, δπως άνέφερα, ό Περί Υιοθεσίας Νόμος στήν 
Κύπρο.

’Από τό 1954 μέχρι σήμερα δέν ύπήρξε άμεση τροποποίηση τού νόμου 
αύτού ό όποιος έξακολουθεΐ νά ίσχύη και μέ τά τριάντα τόσα άρθρα του νά 
καθορίζη τις εξουσίες τών ’Επαρχιακών Δικαστηρίων γιά τήν έ'κδοση διαταγ
μάτων υιοθεσίας, το ρόλο τού Γραφείου Εύημερίας, τή διαδικασία γενικά, 
τά άποτελέσματα της υιοθεσίας καθώς καί διάφορα άλλα θέματα πού σχετί
ζονται μέ τον θεσμό. Επειδή άκριβώς ύπήρχαν τότε υιοθεσίες πού δέν άνα- 
γνωρίζονταν ώς «νόμιμες» άπό τήν Πολιτεία, ό νομοθέτης μέ ειδική πρόνοια 
ένομοθέτησε δτι τό δικαστήριο μπορούσε κάτω άπό ορισμένες προϋποθέσεις 
νά άναγνωρίση δι’ άποφάσεώς του, κατόπιν σχετικής αίτήσεως “de facto” 
υιοθεσίες, δηλαδή περιπτώσεις δπου ένα πρόσωπο ή πρόσωπα συντηρούσαν 
ένα παιδί καί δπου τό άνάθρεψαν καί προσέφεραν στή μόρφωση του. Παράλ
ληλα, μέ μιά άλλη νομοθετική πρόνοια καθορίστηκε ή άρχή δτι καμιά υιοθεσία 
δέν θά θεωρήται ώς έγκυρος καί ούδέν άποτέλεσμά θά έχη, έκτος έον γίνη 
σύμφωνα μέ τις διατάξεις τού νόμου 1954.

Μέ τήν πρόνοια αύτή, δχι μόνο δέν καταργήθηκαν οί έκκλησιαστικές 
υιοθεσίες άλλά, άντίθετα, σύμφωνα μέ μιά άλλη σχετική πρόνοια τού νόμου 
—δπου τό Δίκαιο τής Θρησκευτικής Κοινότητας τού υίοθετούντος άπαιτεϊ 
θρησκευτική άκολουθία ή τελετή— προϋπόθεση γιά τήν έκδοση διατάγματος 
υιοθεσίας άπο το Επαρχιακό Πολιτικό Δικαστήριο είναι ή πιστοποίηση ή 
βεβαίωση άπό τήν άρμοδία θρησκευτική άρχή δτι ή θρησκευτική άκολουθία 
έγινε. Οί πρόνοιες λοιπόν αύτές διετήρησαν τον Θεσμό τής Εκκλησιαστικής 
Υιοθεσίας, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα δτι μόνον ή Πολιτεία μπορούσε μέ τήν 
έφαρμογή τού νόμου νά δώση ίσχύ καί άναγνώριση σέ υιοθεσίες. Μιά λεπτή 
λοιπόν ισορροπία συμφερόντων Πολιτείας καί Εκκλησίας σέ μιά περίοδο 
’Αποικιοκρατίας καθιερώθηκε μέ αύτό τον τρόπο, μέ τό νέο νομοθέτημα.

Προτού, δμως, έξετάσουμε μέ μεγαλύτερη λεπτομέρεια τό ρόλο τής Εκ
κλησίας, μιά σύντομη άναφορά στο ρόλο τού Γραφείου Εύημερίας θά ήταν 
σκόπιμη καί θά μας βοηθήση νά καταλάβουμε άργότερα γιατί ενδεχομένως

ή ισορροπία αύτή τών δυνάμεων νά χρειάζεται άναθεώρηση. Σέ κάθε αίτηση 
γιά υιοθεσία τό Γραφείο Εύημερίας καλείται άπό τό Δικαστήριο δπως δια
σφάλιση τά συμφέροντα τού άνηλίκου έκκρεμούσης τής διαδικασίας. Επι
πλέον, σύμφωνα μέ τό Μέρος III τοϋ νόμου, σέ περιπτώσεις πού γίνονται διευ
θετήσεις γιά σκοπούς υιοθεσίας καί γιά τήν τοποθέτηση τού ανήλικου σέ πρό
σωπο πού δέν είναι δ πατέρας ή κηδεμόνας ή συγγενής αύτού καί δπου στις 
διευθετήσεις συμμετέχει πρόσωπο έκτος τού πατέρα η τού κηδεμόνα η τού 
προσώπου στή φροντίδα τού οποίου τό ανήλικο θα τοποθετηθη, το Γραφείο 
Εύημερίας θά πρέπει νά είδοποιήται έπτά τούλάχιστον ήμερες πριν άπο τήν 
τοποθέτηση τού άνηλίκου, ούτως ώστε νά μπορή έγκαίρως νά διασφαλισθή 
ή εύημερία αύτού. Σέ τέτοιες περιπτώσεις πρώτιστο καθήκο τού Κοινωνικού 
Λειτουργού είναι νά έρευνήση τις συνθήκες διαβιωσεως τού προ υιοθεσίαν ανη
λίκου καί νά βεβαιωθή δτι τό πρόσωπο στ/jv φροντίδα του οποίου ευρισκεται 
είναι ικανό, ώς, έπίσης, καί δτι ό τόπος ή ο προτεινομενος τοπος διαμονής 
είναι ικανοποιητικός. Τό Δικαστήριο μπορεί μετά απο σχετική αίτηση να 
διατάξη τήν άπομάκρυνση τού άνηλίκου σε περίπτωση που κρίνει οτι γενικά 
οι συνθήκες διαμονής καί διαβιώσεως του παιδιού δέν είναι ικανοποιητικές.

Ενα άπό τά κενά τής νομοθεσίας καί τού συστήματος, όπως ισχύει σήμερα, 
είναι δτι ό ρόλος τού Γραφείου Εύημερίας περιορίζεται σημαντικά απο το γε
γονός δτι, μόνο σέ πρειπτώσεις πού ή τοποθέτηση τού ανήλικου για σκοπους- 
υιοθεσίας γίνεται σέ πρόσωπα μή συγγενικά και απο πρόσωπα έκτος του πα, 
τ^ρα, ή τού κηδεμόνα ή τού προσώπου τό οποίο αναλαμβανει την φροντίδα του 
μπορεί τό Γραφείο Εύημερίας, άφοΰ ένημερωθή εγκαίρως και στα αρχικα 
στάδια τής έξώδικης διαδικασίας, νά συμβάλη μέ τή γενική έπίβλεψή του, 
στην εύημερία καί προστασία τού άνηλίκου. Σέ πολλές περιπτώσεις, οπού δεν 
ισχύει τό ΛΙέρος III τής Νομοθεσίας, τό Γραφείο Ευημερίας ενημερώνεται 
για τήν τοποθέτηση γιά σκοπούς υιοθεσίας τού ανήλικου μονον όταν υποβληθή 
σχετική αίτηση γιά υιοθεσία στο Δικαστήριο το οποίο και δίδει οδηγίες για 

διασφάλιση τών συμφερόντων τού παιδιού. Μια εισηγηση προστατευτικού 
χαρακτήρα θά ήταν οί πρόνοιες τού Μέρους III τού Νόμου νά έπεκταθούν σέ 
°λες τις περιπτώσεις μέ άμεσο άποτέλεσμά νά είδοποιήται το Γραφείο Ευη
μερίας έγκαίρως καί πολύ προτού κάν ύποβληθή σχετική αίτηση στο Δικαστη- 
ριον. Σάν άποτέλεσμά θά άποθαρρύνωνται κακές τοποθετήσεις στα αρχικα 
στάδιά τους καί/ή θά άποτρέπωνται άφοΰ τό Γραφείο Ευημερίας θα έχη το 
δικαίωμα νά ένεργήση μέσω τού Δικαστηρίου για την έκδοση σχετικού απα
γορευτικού διατάγματος δπου νομίζει δτι μιά προτεινομενη τοποθέτηση δυνατόν 
να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στήν ψυχολογία και ευημερία γενικά τού ανή
λικου.

Στην Αγγλία, ή σχετική νομοθεσία περί Υιοθεσίας τοϋ 1976, κατηργησε 
ολοσχερώς —εκτός άπό τις περιπτώσεις δπου το προτεινομενο πρόσωπό για 
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υιοθεσία είναι συγγενές του άνήλικου— τδ δικαίωμα σέ άτομα, έκτος άπδ 
εγκεκριμένους οργανισμούς δηλαδή “adoption agencies”, νά συμμετέχουν 
σέ διευθετήσεις γιά «τοποθέτηση» μέ σκοπό την υιοθεσία.

Παρόλο πού ορισμένοι συγγράφεις ισχυρίζονται ότι δέν ύπάρχει επαρκής 
μαρτυρία πού νά ύποστηρίζη τήν άποψη ότι «ιδιωτικής φύσεως» τοποθετή
σεις είναι λιγώτερο έπιτυχείς άπδ «τοποθετήσεις» άνηλίκων γιά σκοπούς υιο
θεσίας άπδ έγκεκριμένους έμπειρους ’Οργανισμούς, έπεκράτησε στήν ’Αγγλία 
ή άποψη ότι οί ιδιωτικές «τοποθετήσεις» έπρεπε νά καταργηθούν επειδή πολλές 
φορές γιατροί μέ δική τους πρωτοβουλία ένήργησαν λανθασμένα στήν τοπο
θέτηση άνήλικου παιδιού σέ γονείς οί όποιοι δέν ήσαν 'ικανοί νά υιοθετήσουν, 
μέ μοναδικό σκοπό νά συμβάλουν στή θεραπεία τών προσώπων αύτών πού 
έτυχε νά είναι άσθενεΐς τους.

’Ασφαλώς στήν Κύπρο ή κατάργηση τού συστήματος ιδιωτικών «τοπο
θετήσεων» ή διευθετήσεων γιά σκοπούς υιοθεσίας πιθανώς νά δημιουργήση 
προβλήματα, έπειδή, σέ άντίθεση πρδς τήν ’Αγγλία, δέν ύπάρχουν ιδιωτικοί 
ή Κυβερνητικοί ’Οργανισμοί ή 'Ιδρύματα πού νά άσχολούνται άποκλειστικά 
μέ θέματα υιοθεσίας. Επιπλέον, έπειδή ή Κυπριακή κοινωνία είναι σέ μέ
γεθος πιδ μικρή άπδ τήν ’Αγγλική καί έπειδή, έπίσης, οί κοινωνικές καί προ
σωπικές σχέσεις ιδίως στήν έπαρχία ίσως νά είναι πιδ στενές, δέν θά ήταν 
όρθδ νά έμποδίζωνται στις «τοποθετήσεις» άπδ τδ νόμο πρόσωπα πού μέ καλές 
προθέσεις έπιθυμοΰν όπως διασφαλισθή ή εύημερία καί τδ μέλλον άνήλικου παι
διού. 'Η ιδιωτική πρωτοβουλία σέ τέτοιες περιπτώσεις ίσως νά ένδείκνυται 
χωρίς αύτδ βέβαια νά σημαίνη οτι τδ Γραφείο Εύημερίας σάν Κυβερνητικός 
Κεντρικός φορέας δέν θά μπορή καί αύτδ μέ δική του πρωτοβουλία νά κάμη ή 
συμμετέχη σέ διευθετήσεις οπού κρίνει οτι είναι άναγκαϊο γιά τήν υιοθεσία 
παιδιών πού έχουν άνάγκη. Πιστεύουμε ότι μ= ένα τέτοιο σύστημα διπλής πρω
τοβουλίας, ή εύημερία καί τά συμφέροντα παιδιών πού έχουν άνάγκη υιοθεσίας 
θά έξυπηρετηθούν καλύτερα άπδ τδ σημερινό σύστημα όπως τούλάχιστο αύτδ 
καθορίζεται στήν Κυπριακή νομοθεσία.

Ό ένισχυμένος ρόλος τού Γραφείου Εύημερίας, όπως τον έχουμε σκια
γραφήσει, πιθανώς νά έρθη σέ νομοθετική ρήξι, μέ τό ρόλο της 'Εκκλησίας. 
“Οπως άνεφέρθη, δ νόμος τού 1954 προνοεί ότι σέ περιπτώσεις πού σύμφωνα 
μέ τδ νόμο της Θρησκευτικής κοινότητας στήν οποία άνήκει δ υίοθετών είναι 
άπαραίτητη ή Θρησκευτική άκολουθία γιά σκοπούς υιοθεσίας, βεβαίωση απο 
τήν άρμόδια θρησκευτική άρχή ότι ή άκολουθία έγινε είναι άπαραίτητη προϋ
πόθεση γιά έκδοση διατάγματος υιοθεσίας. 'Ωστόσο, παρόλο πού ο νομος 
άναφέρεται σέ θέματα άκολουθίας ή 'ιεροτελεστίας —ή άγγλική φράση πού 
χρησιμοποιείται είναι ceremony— στήν πραγματικότητα γιά νά πραγματο- 
ποιηθή ή άκολουθία ή τελετή, τδ ’Εκκλησιαστικό Δίκαιο, όπως καθορίζεται 
στις διατάξεις τού άρθρου 235 τού νέου Καταστατικού Χάρτου της 'Αγιωτα- 

της Εκκλησίας της Κύπρου (1979), διαλαμβάνει λεπτομερείς κανόνες οί όποιοι 
σχετίζονται καί μέ τή διαδικασία τής υιοθεσίας ως έπίσης καί μέ τις προϋπο
θέσεις τών υίοθετούντων καί τού θετού, παρά/Αηλα μέ τήν τέλεση τής ίερολο- 
γιας τής υιοθεσίας.

Σέ πολλές περιπτώσεις οί πρόνοιες τού άρθρου 235 είναι άντίθετες μέ τις 
πρόνοιες τού Περί Υιοθεσίας Νόμου τοϋ 1954. Παραδείγματος χάριν, σύμφω
να μέ τδ έκκλησιαστικδ δίκαιο, ικανότητα τού υίοθετεϊν έχει παν πρόσωπο 
το όποιο είναι ήλικίας ούχί μικροτέρας τών 35 έτών καί εις περιπτώσεις όπου 
είναι άγαμο, πρέπει νά είναι ήλικίας ούχί μικροτέρας τών σαράντα πέντε. Οί 
πρόνοιες αύτές είναι άντίθετες μέ τις πρόνοιες του Περί Υιοθεσίας Νόμου, ό 
οποίος καθορίζει ως έλάχιστο όριο ήλικίας τά είκοσιπέντε χρόνια, εις δέ περι
πτώσεις όπου τδ πρόσωπο είναι συγγενής ή ήλικία μειούται στά είκοσιένα. 
Επίσης, σύμφωνα μέ τδ άρθρο 235 (2) (δ) τού Καταστατικού Χάρτου της 
Εκκλησίας ικανότητα τού υίοθετεϊν δέν έχει πρόσωπο τδ όποιο έχει γνησίους 

κατιοντες. Κανένα τέτοιο εμπόδιο δέν ύπάρχει στδ Νόμο τοϋ 1954. Μιά άλλη 
προνοια τού Καταστατικού Χάρτη είναι ότι ή αίτηση περί υιοθεσίας γνωστο
ποιείται μερίμνη τού Επισκόπου διά τής δημοσιεύσεως εις δύο ήμερησίας 
Ελληνικάς έφημερίδας έκδιδομένας έν Κύπρω, κάτι τδ όποιο ίσως νά μή είναι 

απαραίτητα σούστδ σέ περιπτώσεις μάλιστα πού δημοσίευση προτεινομένης 
υιοθεσίας πιθανόν νά προκαλέση δυσάρεστα άποτελέσματα στούς άμεσους 
ενδιαφερομένους, άπό τυχόν ένστάσεις καί/ή σχόλια. Θά πρέπει ίσως νά άνα- 
φερθή ότι ό Επίσκοπος δύναται, σύμφωνα πάντοτε μέ τδ άρθρο 235 τού Κατα
στατικού, κατ’ έξαίρεση καί εις είδικάς περιπτώσεις να έγκρίνη υιοθεσίαν κατά 
παραβλεψη τών πιδ πάνω προνοιών. Τδ γεγονός όμως παραμένει οτι ή δια- 
κριτική αυτή έξουσία θά άσκείται μόνο κατ’ έξαίρεση καί σέ ειδικές μόνο περι- 
πτωσεις. 'Η τελική άπόφαση πού θά κρίνη τήν αίτηση γιά υιοθεσία στις Έκ- 
κλησιαστικές άρχές λαμάνεται άπδ τδν Επίσκοπο, ό όποιος οφείλει νά δώση 
αιτιολογημένη άπόφαση, ύπάρχει δέ καί δικαίωμα έφέσεως άπδ τούς ένδιαφε- 
Ρ°μενους διά τού οικείου ’Επισκόπου εις τήν 'Ιεράν Σύνοδον.

Παρόλο πού ή ’Εκκλησία, όπως είδαμε, πρωτοστάτησε στήν καθιέρωση 
τ°υ θεσμού τής υιοθεσίας στήν Κύπρο, ή διπλή αύτή διαδικασία στήν όποια 

ενδιαφερόμενοι ύπόκεινται γιά σκοπούς υιοθεσίας όχι μόνο κανένα σκοπό 
ν εξυπηρετεί άλλά καί καθυστέρηση καί άνησυχία μπορεί νά προκαλέση, 

Ρ·ε αποτέλεσμα ή άποφασιστικότης τών ένδιαφερομένων νά προχωρήσουν μέ 
υιοθεσία νά μειώνεται σημαντικά καί τά συμφέροντα τού άνήλικου νά πα

ραβλάπτονται. Επιπλέον, έπειδή μπορεί νά ύπάρξη σύγκρουση προνοιών τού 
, τό άρθρο 235 τής έκκλησίας, πολλές υιοθεσίες, οί όποιες θά ήταν
επιτρεπτές σύμφωνα μέ τις πρόνοιες τού νόμου, δυνατόν νά άποκλείωνται άπδ

Εκκλησία. ’Ακόμη καί τδ άντίθετο μπορεί νά είναι πιθανό. Δηλαδή έγκρι- 
υιοθεσίας άπδ τήν ’Εκκλησία νά μή γίνη τελικά άποδεκτή άπδ τδ Πολιτικό 
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Δικαστήριο λαμβανομένης ύπ’ δψιν της έκθέσεως τοΰ λειτουργού τοΰ Γραφείου 
Εύημερίας. Είναι γνωστό σέ όλους, ότι ό ρόλος τοΰ Γραφείου Εύημερίας είναι 
τόσο μεγάλης σημασίας στη διαδικασία της υιοθεσίας, ώστε πολύ δύσκολα 
μπορεί νά άντιληφθή κανείς σέ ποιο βαθμό ή Εκκλησία μπορεί νά συμβάλη 
μέ τις πρόνοιες τοΰ άρθρου 235, στη λήψη μιας όρθής άπόφασης γιά την έ'κδοση 
ή μη διατάγματος υιοθεσίας. Τό γεγονός οτι στο άρθρο 111 τοΰ Συντάγματος 
ή υιοθεσία δέν συμπεριελήφθη στά θέματα γιά τά όποια ή Εκκλησία έχει άπο- 
κλειστική νομοθετική καί «δικαστική» έξουσία, είναι ενδεικτικό οτι τό θέμα της 
υιοθεσίας πού σχετίζεται άμεσα μέ τήν εύημερία άνηλίκων θά πρέπει νά περι- 
έλθη στή δικαιοδοσία της πολιτείας χωρίς αύτο βέβαια νά σημαίνη οτι όσοι 
έπιθυμοΰν νά ιερολογήσουν υιοθεσίαν, δέν θά μποροΰν νά τό κάμουν. 'Η προ
ϋπόθεση όμως, ότι, γιά νά έκδοθή διάταγμα υιοθεσίας άπό πολιτικό δικστήριο, 
θά πρέπει πρώτα ή υιοθεσία νά ίερολογηθή, δέν είναι ύπο τάς περιστάσεις λο
γική, έφ*  όσον μάλιστα τα αποτελέσματα τής υιοθεσίας είναι νομικής σημασίας 
καί δέν έχουν καμιά σχέση μέ τήν εύλογία της Εκκλησίας.

Σύμφωνα μ< τις πρόνοιες τοΰ νόμου το θετό παιδί έξομοιώνεται μέ τά 
άλλα παιδιά πού γεννήθηκαν μέ γάμο τών γονέων τους, τόσο γιά σκοπούς κλη
ρονομικού δικαίου όσο κοί γιά σκοπούς καθηκόντων καί ύποχρεώσεων στήν 
οικογένεια. Πολύ πρόσφατα το ’Ανώτατο Δικαστήριο στήν άπόφαση τοΰ Νι- 
κολαϊδη και Γερολέμη έπεκύρωσε αύτή τή θέσ-η άποφασίζοντας οτι τό θετό 
παιδί έξομοιώνεται μέ κάθε παιδί πού γεννήθηκε μέ γάμο τών γονέων του, 
όσον άφορα τις σχέσεις του μέ τούς υίοθετοΰντες καί τούς συγγενείς τους. ‘Η 
καθιερωμένη αύτή άρχή έχει έπικριθή τελευταία έπειδή είναι άντίθετος προς 
τάς διατάξεις τοΰ Έλληνικοΰ Οικογενειακού Δικαίου ως επίσης κοί μέ τούς 
Κανονισμούς της ’Εκκλησίας. ’Έχει διατυπωθή ή άποψη οτι δέν είναι ορθό 
το θετό παιδί νά δικαιούται νά κληρονομή οχι μόνο άπό τούς θετούς γονείς του 
άλλά καί άπό τούς συγγενείς τους π.χ. τον παππού, έπειδή οί συγγενείς μπορεί 
κάλλιστα όταν ύπεβάλλετο ή αίτηση γιά υιοθεσία νά μή ένέκριναν αύτή, χωρίς, 
όμως, σύμφωνα μέ το ίσχΰον δίκαιο νά μπορούσαν νά ύποβάλουν νόμιμη έν
σταση στήν υιοθεσία. Πιστεύω ότι ή άποψη αύτή δέν είναι ορθή αν κανείς 
λάβη ύπ’ οψιν του τον κοινώς άποδεκτόν σκοπόν της υιοθεσίας ό όποιος είναι 
ή μόνιμος καί ασφαλής οικογενειακή φροντίδα γιά τό παιδί που οί φυσικοί 
γονείς του αδυνατούν ή δεν έπιθυμοΰν νά τό κρατήσουν.

Ό σκοπός της υιοθεσίας είναι κοινωνικός καί ώς έκ τούτου πλήρης νομική 
έξομοίωσις τοΰ θετοΰ μέ άλλα παιδιά είναι άπαραίτητος διά νά μή δημιουργη- 
θή ή έντύπωσις ότι μέ τήν υιοθεσία δημιουργοΰνται δευτέρας τάξεως παιδιά, 
μέ άμεσο κίνδυνο ό όλος σκοπός τής υιοθεσίας νά καταστρατηγηθή. 'Η διατή- 
ρησις τοΰ ίσχύοντος δικαίου είναι περισσότερο άναγκαία εις τήν Κύπρο, οπού 
οί οικογενειακές σχέσεις δέν περιορίζονται μόνο στο πλαίσιο τών σχέσεων με
ταξύ γονέων καί τέκνων άλλά καλύπτουν ένα εύρύτερο φάσμα πού συμπεριλαμ
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βάνει τον παππού, τήν γιαγιά, τον θείο, τήν θεία καί οΰτω καθ’ έξής. Ή έξα- 
σφάλισις τής μόνιμης φροντίδας γιά τό παιδί στή νέα οίκογένειά του προϋπο
θέτει, νομίζω, οτι γιά όλους τούς σκοπούς τό θετό παιδί πρέπει νά θεωρήται 
ίσο μέ τό παιδί πού γεννήθηκε σέ γάμο τών γονέων του.

Προτού καταλήξουμε σέ ορισμένα συμπεράσματα γιά τή μελλοντική 
πορεία καί έξέλιξη τοΰ νόμου θά άναφερθούμε σέ δυο τελευταία θέματα πού σχε
τίζονται, τό μέν πρώτο μέ τή «φροντίδα» τών παιδιών πού άναμένουν νά υιοθε
τηθούν, τό δέ δεύτερο μέ τις άπαραίτητες συγκαταθέσεις γιά νά συμπληρωθή 
ή διαδικασία τής υιοθεσίας. Είναι γνωστό ότι μέχρις οτου έκδοθή το διάταγμα 
υιοθεσίας άπο τό Δικαστήριο οί γονείς τοΰ παιδιού πού έχει τοποθετηθή γιά 
σκοπούς υιοθεσίας μποροΰν νά άποσύρουν τή συγκατάθεσή τους μέ άποτέλεσμα 
σέ πολλές περιπτώσεις νά μή μπορή νά προχωρήση περαιτέρω ή διαδικασία. 
Σέ μιά τέτοια περίπτωση Οά ήταν έπικίνδυνο εάν οί γονείς είχαν τό άμεσο καί 
άνεξέλεγκτο δικαίωμα νά πάρουν τό παιδί τους πίσω χωρίς τή συγκατάθεση 
ή μάλλον έγκριση τοΰ δικαστηρίου. Έπειδή μποροΰν νά δημιουργηθούν ψυχικά 
τραύματα καί προβλήματα στό παιδί, σέ μιά τέτοια περίπτωση ό νόμος προ
βλέπει οτι η συγκατάθεση τοΰ δικαστηρίου είναι άπαραιτητη προϋπόθεση. 
Δέν ύπάρχει όμως πρόνοια στό νόμο πού νά έμποδίζη τή μετακίνηση ενός παι
διού άπό πρόσωπα μέ τά όποια πιθανώς νά έζησε γιά πολλά χρόνια μαζί, έκτος 
εάν έχη ύποβληθή σχετική αίτηση γιά υιοθεσία. Σέ περιπτώσεις που υπάρχει 
απλώς ή πρόθεση νά ύποβληθή σχετική αίτηση, τίποτε δέν έμποδιζει τους γονείς 
τού παιδιού άπό τοΰ νά προχωρήσουν μέ διαδικασίες για την άμεση μετακίνη
σή του, άδιαφορώντας γιά τις συνέπειες σ’ αύτό. Στήν ’Αγγλία ο νομοθετης 
γιά νά προστατεύση άκριβώς τις μακροχρόνιες αύτές σχέσεις με ειόικη ρύθμιση 
δεν έπιτρέπει τήν μετακίνηση τού παιδιού χωρίς την έγκριση τοΰ δικαστηρίου 
γιά μιά περίοδο τριών περίπου μηνών, μέσα στήν οποία μπορεί τό σχετικό 
πρόσωπο νά ύποβάλη αίτηση γιά υιοθεσία. ’Επίσης τα ’Αγγλικά δικαστήρια 
έχουν τό δικαίωμα νά έκδίδουν άπαγορευτικά διατάγματα δια τών οποίων εμπο
δίζονται πρόσωπα πού σκοπεύουν παράνομα, χωρίς την έγκριση τοΰ Δικαστη
ρίου, νά μετακινήσουν ένα παιδί κατά παράβαση τοΰ νομού. Εχουν, επίσης, το 
δικαίωμα, σύμφωνα μέ τή νομοθεσία του 1976, να εξουσιοδοτούν λειτουργούς 
τοΰ δικαστηρίου όπως έπιστρέφουν τό παιδί εις τον αιτητη, δυνανται δε προς 
τοΰτο νά έκδίδουν έντάλματα έρεύνης είς άστυνομικα όργανα με δικαίωμα αφού 
βρουν τό παιδί νά τό έπιστρέφουν στο σχετικό πρόσωπο. Ο Αγγλος νομοθετης 
προνοεί έπίσης γιά τήν έπιστροφή τών παιδιών που τοποθετήθηκαν για σκο
πούς υιοθεσίας, σέ περιπτώσεις πού ή αίτηση άπορρίπτεται η προσωρινό δια- 
ταγμα έκπνέει ή όπου ή αίτηση άποσύρεται ή όπου προτοΰ καν ύποβληθή αι- 
^ση, τό προτιθέμενο πρόσωπο, πού θά ύπέβαλλε την αίτηση, αλλαζει γνώμη.

Σέ όλες αύτές τις περιπτώσεις τό παιδί πρέπει να επιστραφή εντός επτά 
ήμερών, έκτος έάν τό δικαστήριο όταν άπορρίπτη μιά αίτηση γιά υιοθεσία 
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παρατείνει την περίοδο μέχρι έξι έβδομάδες. Οί πρόνοιες αύτές τού ’Αγγλικού 
νόμου μέ τις άπαραίτητες τροποποιήσεις γιά νά συνάδουν μέ τήν Κυπριακή 
δικονομία και Σύνταγμα θά μπορούσαν νά είσαχθοΰν καί στήν Κύπρο μέ απώ
τερο σκοπό τήν καλύτερη προστασία τοΰ προς υιοθεσίαν άνηλίκου.

‘Ένα άλλο θέμα πού σχετίζεται μέ τήν προστασία τοΰ παιδιού πού ανα
μένει συμπλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας ή πού έχει τοποθετηθή γιά σκο
πούς υιοθεσίας άφορα. τις συγκαταθέσεις που πρέπει νά δοθούν άπό τούςϊγονεϊς 
τοϋ παιδιού. Επειδή όπως άναφέραμε, δέν ύπάρχει τίποτα στον Κυπριακό 
νόμο πού νά έμποδίζη τούς γονείς νά αποσύρουν τήν συγκατάθεση πού έδωσαν 
γιά σκοπούς υιοθεσίας σέ όποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, πριν άπό τήν 
έκδοση τοΰ σχετικοΰ διατάγματος, αύτο μπορεί νά δημιουργήση προβλήματα 
καί έπιπλοκές όχι μόνο στο παιδί άλλά καί στά πρόσωπα πού τό πήραν μαζί 
τους καί περίμεναν ότι θά γινόταν δικό τους παιδί. Παρόλο πού δέν μπορεί 
κανείς νά άμφισβητήση ότι είναι άναφαίρετο δικαίωμα τών γονέων μέχρι καί 
τήν τελευταία στιγμή νά άλλάξουν γνώμη γιά τό μέλλον τοΰ παιδιού τους, ή 
εύημερία αύτοΰ καί το όλον μέλλον του μπορεί νά έπηρεασθή άπο βεβιασμένες 
άποφάσεις πού νά μή είναι προς το συμφέρον του. Γι’ αύτόν άκριβώς το λόγο 
πληροφορούμαι οτι στήν Αύστραλία ή συγκατάθεση μπορεί νά άποσυρθή μόνο 
έντός μιας περιόδου ενός μηνός άπό τήν ήμέρα πού δόθηκε, στή δέ ’Αγγλία 
είσήχθη μιά νέα διαδικασία δυνάμει της οποίας τό “adoption agency” μπορεί 
σέ προκαταρκτικό στάδιο άφοΰ έξασφαλίση τις άπαραίτητες συγκαταθέσεις 
νά υιοθέτηση τό ίδιο το παιδί καί νά προχωρήση έντός μιας περιόδου δώδεκα 
μηνών στήν τοποθέτησή του γιά σκοπούς υιοθεσίας σέ τρίτα πρόσωπα ούτως 
ώστε οί γονείς νά χάνουν πλέον το δικαίωμα —έφ’ όσον τό διάταγμα υιοθε
σίας έκδόθηκε προς όφελος τοΰ “adoption agency,”— νά άποσύρουν τή συγκατά
θεσή τους.

Πιστεύω ότι καμιά άπο τις δυο διαδικασίες δέν θά ήτο φρόνιμο νά εφαρ
μοστή εδώ, γιατί οί γονείς στήν Κύπρο θέλουν νά αισθάνονται ότι άφοΰ τοπο
θετηθή το παιδί τους γιά σκοπούς υιοθεσίας έξακολουθοΰν μέχρι καί τής έκδό- 
σεως τοΰ διατάγματος νά έχουν το δικαίωμα τελικά νά άποφασίσουν αν ή άπό- 
φασίς τους ήταν λανθασμένη ή ορθή, καί τοΰτο άσχετα άπό τή γνώμη τοΰ Γρα
φείου Εύημερίας. ’Ίσως μιά πιο λογική πρόταση θά ήταν ή υιοθέτηση τής 
άρχής ότι, γιά νά άποσυρθή ή συγκατάθεση, το Δικαστήριο θά πρέπει νά δώση 
τήν άδειά του όπου τά γεγονότα είναι τέτοιας φύσεως πού άντικειμενικά θά 
τήν δικαιολογούσαν. Παράλληλα, πρέπει επίσης νά άναφερθή ότι τό δικαστή
ριο, σύμφωνα μέ τόν νόμο, έχει τό δικαίωμα νά μήν έπιμένη στήν εξασφάλιση 
συγκαταθέσεως σέ περιπτώσεις όπου ή συγκατάθεση τοΰ γονέως κατακρα
τείται παράλογα. Τό τί είναι παράλογο άσφαλώς εξαρτάται άπό τις περιστά
σεις τής κάθε ύποθέσεως, ούτε καί μπορεί κανείς νά δώση πλήρη ορισμό τής 
έννοιας. ‘Υπάρχει, ώστόσο, σωρεία άποφάσεων επί τοΰ θέματος καί τό συμπέ-

ρασμα πού βγαίνει άπό αύτές είναι ότι δίδεται σχετικά μεγάλη βαρύτητα στο 
τι είναι καλύτερο γιά τό παιδί άφοΰ ληφθοΰν ύπ’ όψιν καί άλλοι άντικειμενικοί 
παράγοντες. Χαρακτηριστικά, σέ μιά ’Αγγλική ύπόθεση πού ό πατέρας άρνή- 
θηκε νά δώση τή συγκατάθεσή του γιά υιοθεσία τοΰ παιδιού του μέ μόνο λόγο 
οτι αγαπούσε τό γιό του, τό Δικαστήριο άποφάσισε ότι ή άρνησή του ήταν 
παράλογη εν όψει τοΰ γεγονότος ότι ό ίδιος ύπηρετοΰσε ποινή φυλάκισης διά 
βίου για τη δολοφονία τής μητέρας τοΰ παιδιού.

Κλείνοντας τό σύντομο αύτό κεφάλαιο τής υιοθεσίας θά ήθελα καί πάλιν 
να τονίσω ότι οί εισηγήσεις γιά τροποποιήσεις τοΰ νόμου άσφαλώς δέν περιο
ρίζονται στά όσα έχουμε άναφέρει. ’Έχει ήδη έτοιμασθή εμπεριστατωμένη με
λέτη έκ μέρους τής ύπεπιτροπής καί πολύ σύντομα τό σχετικό σχέδιο νόμου θά 
υποβληθή στο ‘Υπουργικό Συμβούλιο διά σκοπούς υιοθέτησής του άπό τή Βου
λή. Παρόλο τοΰ ότι ό άριθμός τών υιοθεσιών στήν Κύπρο δέν είναι πάρα πολύ 
μεγάλος είναι άδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ύπάρχει μεγάλη ζήτηση γιά υιοθε
σία καί όποιαδήποτε καλυτέρευση τοΰ νόμου θά συμβάλη στήν άνοδο τοΰ κοινω
νικού επιπέδου στόν τόπο μας.

CYPRYS LAW AND OTHER RELATED PROVISIONS
(UP TO AND INCLUDING 1981)

Α· ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1979 AND THE CONSTITUTION 
1960

Β· 1. ADOPTION LAW CAP. 274;
ADOPTION RULES 1954 54 VOL. II 623

AT ip 80 S· 11 3·
EIENS AND IMMIGRATION LAW CAP. 105

2/1972
putt 54/1976
MILDREN LAW-CAP. 352:-

CRtt 22/1959
!LDREN (NURSERIES ORDER 1971

VOT t 71 S· 111 655nPr.TUNTARY HOMES (REGISTRATION)
CHnUn ATI°NS 1956 56 VoL 11 791 ·

EDREN and YOUNG PERSONS (EMPLOYMENT) LAW CAP. 178
EMp Law 61/1964, 18/1968.
CIV„ YMENT OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS RULES SL. Vo. I 535.

L WRONGS LAW-CAP. 148:

convention concerning migrant workers;
36/77.
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CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN 
JUDGMENTS 11/1976.

COURTS OF JUSTICE LAW 1960: 14/1960, 50/1962, 11/1963. 8/1969
40/1970, 58/1972, 1/1980, 59/1981

CRIMINAL CODE: CAP 154
DEPENDANTS OF PERSONS KILLED 

OR
INCAPACTATED (ALLOWANCES) LAW 1967: 42/1967, 47/67

77/1967, 7/1968, 67/1968, 
44/1971, 7/1973, 25/1975.

EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS- Law 39/62.
Guaranteeing the Right to Family Life.
EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 

(PROTOCOLS) 1968 118/1968.
EUROPEAN SOCIAL CHARTER:- 64/1967.
FOREIGN JUDGMENTS (RECIPR.) ENFORCEMENT LAW CAP. 10

Rules - SL Vol. II 370, 78 S II 53
GUARDIANSHIP OF INFANTS AND PRODIGALS LAW: CAP. 277

Rules - SL Vol. II 422
72 S. II (I)
78 S. II 33, 34,61.
80 S II 9

PROPERTIES RULES 1957 57 Vol. II 348
78 S. II 34, 80 S II 8

ILLEGITIMATE CHILDREN LAW CAP. 278
WILLS AND SUCCESSION (DECLARATION OF DEATH) 
AND LEGITIMATION RULES SL Vol. II 492.
ILLEGITIMATE CHILDREN (LEGITIMATION)
TEMPORARY PROVISIONS LAW 1977

48/1977-78 S. II 69
INTERNATIONAL COVENANTS (ECONOMIC SOCIAL AND POLITICAL

RIGHTS AND CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (RATIFICATION LAW: 1969 
14/69

JUVENILE OFFENDERS LAW: CAP. 157
94/1972

REGULATIONS: SL Vol. I 1.
56 Vol. II 918
69 S III 721
70 S III 687
SL Vol. II 379

MATRIMONIAL CAUSES RULES: SL Vol. II 297,80 S II 4
MAINTENANCE ORDERS 80 SII 10, SL Vol. II 385
MAINTENANCE ORDERS (FACILITIES FOR ENFORCEMENT LAW CAP. 16 

Law 43/81
SL Vol. II 385

MARRIAGE LAW:- CAP. 279
4/1962, 61/1966, 71/1969

MARRIAGE (VALIDATION) LAW CAP. 280

MENTAL PATIENTS LAW CAP. 252

RULES:
Law 62/1970

SL Vol. I 196
SL Vol. II 430
64 S. Ill 189
78 S. II 36
80 S. II 7

MINIMUM AGE
(underground work) Convention No. 123
(Ratification) Law 1966 80/1966.
NIGHT WORK (WOMEN) CONVENTION
(REVISED 1948) 56/1965
NIGHT WORK OF YOUNG PERSONS (INDUSTRY)
CONVENTION 57/1965.
TURKISH FAMILY COURTS LAW CAP. 338
TURKISH FAMILY (MARRIAGE

AND DIVORCE) LAW CAP. 339
SL. Vol. II 390.

WAR MARRIAGES ("MATRIMONIAL CAUSES) LAW

APPOINTED DAY
ORDERS

WILLS AND SUCCESSION LAW
RULES

CAP. 21

CAP. 195

50 Vol. II, 189.
S2A-45/I.
75/1970
SL Vol. II 492
78 S. II 39
80 S. II 2

ΧΡΙΣΤΟΣ Φ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ
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Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ TOT ΚΤΠΡΟΤ ΧΡΤΣΑΝΘΙΙ

Ο Κύπρος Χρυσάνθης αρχίζει να γράφει παιδική λογοτεχνία (ποίηση, 
πεζό, θέατρο), σε μια εποχή (γύρω στα 1950) που στον τόπο μας το είδος 
αυτό ελάχιστα είναι τα δείγματα που έχει στο ενεργητικό του, για να γίνει 
τελικά ο θεμελιωτής κι ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της ποσοτικά 
και ποιοτικά.

Ως τώρα ο Χρυσάνθης μας έχει δώσει 29 συνολικά έργα: 5 ποιητικά, 10 
πεζά και 14 θεατρικά. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη 
ακόμα, γι’ αυτό και είναι δύσκολη η αξιολόγησή του. Λείπει η αναγκαία χρο
νική και συναισθηματική απόσταση που θα επέτρεπε μια όσο το δυνατό αντι
κειμενική θεώρηση του έργου. Ωστόσο, έχω τη γνώμη ότι η πρώτη περίοδος, 
η περίοδος στην οποία υπερέχει το παιδαγο^γικό και ειδικότερα το άμεσα δι
δακτικό στοιχείο, πρέπει να θεωρείται κλειστή, γιατί είναι εμφανής η μετακί
νηση του συγγραφέα από τον τρόπο αυτό της γραφής και κατά πάσα πιθανό
τητα έχει διαφοροποιήσει τη φιλοσοφική του τοποθέτηση.

Όσοι ασχολήθηκαν με τη μελέτη της Κυπριακής παιδικής λογοτεχνικής 
παραγωγής τονίζουν ιδιαίτερα τη συμβολή του Κύπρου Χρυσάνθη στον τομέα 
αυτό. Μια γενική διαπίστωση, που δικαιολογημένα έχει γίνει από διάφορους 
μελετητές του έργου του Χρυσάνθη για τα παιδιά, είναι ο διδακτισμος που 
υπάρχει διάχυτος μέσα στα έργα του, ιδιαίτερα της πρώτης περιόδου. Έχω 
τη γνώμη πως οποιαδήποτε αναφορά στην παιδική λογοτεχνική παραγωγή 
του τόπου μας μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 60 πρέπει να γίνει κάτω 
από το φως των εκπαιδευτικών αντιλήψεων που επικρατούν στα εκπαιδευτικά 
μας ιδρύματα (δημοτικά και γυμνάσια) και να συναρτηθεί με τη φιλοσοφία η 
οποία διέπει τη διδακτική πράξη και τους τρόπους προσέγγισης και προσφοράς 
της ύλης, δηλαδή της γνώσης.

Την περίοδο αυτή (δεκαετία του 50) στα σχολεία μας δεσπόζει η επιδίωξη 
της γνώσης. Από τους τρεις τομείς της εκπαίδευσης (που σήμερα αποτελούν 
τη βάση της εκπαίδευσής μας) αποθεώνεται ο γνωσιολογικός τομέας, ενω οι 
άλλοι δύο, ο συναισθηματικός και ψυχοκινητικός, παραγνωρίζονται παντελώς 
γιατί στην πραγματικότητα βρίσκονται πολύ έξω από το οπτικό πεδίο των 
εκπαιδευτικών μας στόχων. Η γνώση αποθεώνεται και επιδιώκεται συστη
ματικά. Φορέας της γνώσης είναι ο δάσκαλος, του οποίου το κύριο έργο είναι 
η μετάδοση της γνώσης με την απ’ αυθείας διδασκαλία. Εδώ, κατά τη γνώμη 
μου, πρέπει να αναζητηθεί και με βάση αυτές τις αντιλήψεις πρέπει να δικαι
ολογηθεί ο διδακτισμος που παρατηρείται στα πρώτα έργα του Χρυσάνθη. Κι 

είναι, κατά πάσα πιθανότητα, από τη διδακτική πράξη της εποχής, που επη
ρεάζεται ο Χρυσάνθης όταν γράφει για τα παιδιά.

Δε θα ήταν σωστό βέβαια να θεωρηθεί ο διδακτισμος του Χρυσάνθη ως 
αρνητικό στοιχείο, γιατί όντας ο ίδιος ένας αξιόλογος λογοτέχνης με πλούσιο 
συναισθηματικό κόσμο καί, πάνω απ’ όλα, πλημμυρισμένος με άμετρη αγάπη 
για το παιδί (δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως διάλεξε να ειδικευτεί στην παιδι- 
ατρική), κατάφερε να μεταπλάσει το στεγνό διδακτισμό σε λυρικό παιγνίδισμα 
που τέρπει, διασκεδάζει, παιδαγωγεί, παραδειγματίζει. Γι’ αυτό και κατά- 
?ερε να δώσει έργα που ξεχωρίζουν για τον πλούσιο λυρισμό, την αφηγηματική 
τους δύναμη, τη χυμώδη γλώσσα, την ευρηματικότητά τους, τη φρεσκάδα 
τ°υς και τη δροσιά τους. Η απλότητα των αναζητήσεων και η απλότητα των 
θεμάτων και των εκφραστικών του μέσων γοητεύουν την παιδική ψυχή, παρα- 
Τήρει πολύ εύστοχα ο Χρ. Σοφιανός.

Αλλά τι είναι εκείνο που κάνει την παιδική λογοτεχνία του Χρυσάνθη να 
ξεΧωριζει; Τι είναι εκείνο που της δίνει το ιδιάζον χρώμα, την ταυτότητα του 
μοναδικού;

Ο Ελύτης στο μελέτημά του για τον Παπαδιαμάντη παρατηρεί πώς ο 
άνθρωπος είναι από το μέρος της αθωότητας σε δύο περιπτώσεις: «Όταν 
εν εΧεί φτάσει στο σημείο να υποψιαστεί καν το Μαύρο· κι όταν το έχει δια- 

τρέξει ως την έσχατη άκρη του έτσι που να πατήσει από το άλλο μέρος πάλι 
στο Λευκό». Αυτό θα το θεωρούσα ως την πρώτη προϋπόθεση για κάθε συγγρα
φέα παιδικής λογοτεχνίας, γιατί τα παιδιά είναι «λευκοφόρα στη διάνοια» 

ως λέγει και ο Ρωμανός ο Μελωδός, και δεν έχουν καν υποψιαστεί την ύπαρ
ξη του Μαύρου. Κάθε συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας πρέπει, πιστεύω, 
να πατα στις δυο αυτές διαστάσεις του Λευκού. Του Λευκού που δεν υποψιά- 
σ^ηκε το Μαύρο και του Λευκού που έχει ξεπεράσει το Μαύρο. Πρέπει ο συγ- 
ΥΡαφεας παιδικής λογοτεχνίας από τη μια να ασκηθεί (να ζήσει ως ασκητής) 
στήν αθωότητα, σ’ αυτό το μεγαλειώδες αφιέρωμα που είναι μόνιμα εγκατα
στημένο στα παιδικά μάτια, και από την άλλη να έχει τη δύναμη να ξεσκε- 
' ^ει τους αγγέλους που είναι κρυμμένοι κάτω από το πράσινο χορτάρι, το 

μένο από την ευεργετική βροχή της ανοίξεως, καθώς αναδεύεται στο 
ήλιοφώς.

«ι-σθηση της αθωότητας και του Λευκού, που δεν υποψιάστηκε το 
αυ?ο, είναι το σημείο αναφοράς στην παιδική λογοτεχνία του Χρυσάνθη. Ο 

υΥΥραφεας πετυχαίνει να δει τον κόσμο φωτολουσμένο, νιόκοπο ακόμα από 
-,οεντρ^ του σύμπαντος, έτσι όπως ακριβώς τον βλέπουν τα παιδικά μάτια.

, αυτό και δέχεσαι την υπερβολή με τον ίδιο τρόπο που δέχεσαι μιαν ομι- 
σ« αλεπού η ένα σκυλί που φιλοσοφεί.

σ' fi τ° ^Ρυσ^νθη το παιδί είναι περισσότερο ψυχή παρά πνεύμα. Ο Χρυ- 
θ*  π!,στευει ότι το παιδί έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον του, έμψυχο 
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και άψυχο, το γνωρίζει και αντιδρά σ’ αυτό με το συναίσθημα παρά με τη λο
γική. Την παιδική ψυχή τη βλέπει σαν μια κατάλευκη επιφάνεια πάνω στην 
οποία εγχαράσσονται οι εμπειρίες που θα το βοηθήσουν να δημιουργήσει το 
χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του. Το παιδί θα κάνει λάθη και θα 
μάθει από τα λάθη του. Αλλά και τα παθήματα των άλλων μπορούν να του 
γίνουν μαθήματα.

Μες το δάσος τριγυρνούσε 
πεινασμένη μι αλεπού 
και τροφή να βρει κυττούσε 
κι όλο έτρεχε παντού.

Πάνω στα ψηλά κλωνάρια 
τραγουδούσαν τα πουλιά. 
Η αλεπού μες τα χορτάρια 
εκουνούσε την ουρά.

Περπατούσε και λαλούσε: 
«Αχ! αν είχα εγώ φτερά, 
πού πουλί θα κελαδούσε 
μες τα φύλλα με χαρά; η

Κι έτσι απρόσεχτη κυλάει 
σ’ ένα λάκκο πέρα εκεί 
και τα πόδια της τα σπάει, 
γδέρνει και την κεφαλή.

Έμαθε μ' αυτό πως πρέπει 
να μην είναι αφηρημένη.
Μα και σωτηρία δε βλέπει 
εκεί δα φυλακισμένη.

Έτσι πάντα θα παθαίνεις 
αν απρόσεχτος περνάς. 
Κάτι στα στερνά μαθαίνεις 
μα τα πόδια σου τα σπας.

Όλα σχεδόν τα έργα του Χρυσάνθη απαυθύνονται σε παιδιά του δημο
τικού σχολείου, τα οποία, όπως πηγάζει από τις έρευνες του Ελβετού παιδα
γωγού Ζιαν Πιαζέ, βρίσκονται κυρίως στο στάδιο των συγκεκριμένων λει

τουργιών. Τα παιδιά της ηλικίας αυτής αποκτούν τις εμπειρίες τους εξερευ- 
νώντας το φυσικό περιβά?<λον μέσα στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται. Η 
γνωριμία με τα αντικείμενα και τις ιδιότητές τους και με τα φυσικά φαινόμενα 
θα τα βοηθήσει να προχωρήσουν στην αφηρημένη σκέψη. Ο Χρυσάνθης προ
σεγγίζει την παιδική ψυχή μέσα από συγκεκριμένες καταστάσεις και παρα
δείγματα, στα οποία γίνεται ξεκάθαρο πότε είναι ηθικά και κοινωνικά αποδε- 
χτά και πότε μη αποδεχτά οπότε και πρέπει να αποφεύγονται η να απορρί
πτονται. Ο συγγραφέας δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για το ποια πρέπει να 
είναι η στάση του παιδιού πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την εθνική και 
θρησκευτική μας παράδοση. Πόλος έλξης των έργων του είναι ο ελληνοκεντρι
σμός του.

Οι μέρες της πατρίδας μας είναι ωραίες 
υπέροχες με τον πολύ αντρισμό τους.
Γενναίες οι μέρες της, λ.αμπρές ιδεες 
και πιο λαμπρές στον κάθε γυρισμό τους.

Οι μέρες μας οι αλβανικές γενναίες.
Τα εικοσιένα ζουν το θαυμασμό τους.
Κι οι σαλαμίνες μνήμες οι αρχαίες
ανοίγουν διάπλατα τον ουρανό τους.

Ένας πόλος έλξης των έργων τον
για τη φύση. Ο σημερινός άνθρωπος εχει α"“^Ζζυ & ψυχ£ς των νέων, 
έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Σήμερα η 'Ρυ<^1 Κ . φύση ε[ναι το 
Τη βλέπουν σαν ένα πράγμα επίπεδο και διάφορο
βέβαιο τέρμα της ζωής μας. Η αίτηση ”
φευκτά στη φύση. «Ο τελικός σκοπος κα - ζ Ρ
φύση», γράφει ο Ελύτης («Ανοιχτά Χαρτια»). ,

Η φύση είναι για το Χρυσάνθη ο συγκεκριμένοςί n
διού, η θετική του στάση απέναντι τ0 φως της ζωής.

™και ’ α“π°·φευκτή γενίκευση στην οποία καταλήγει. χουσάνθη όχι σαν χώρος
Ο κόσμος του παραμυθιού αξιοποιειται απο «Χρυσά ^Χ

καταφυγής και απόδρασης του παιδικού μυα , συνείδηση είναι
ζίση του πνευματικού και ψυχικού του,κοσμου^ ασύν&τες παρα-
προορισμένη να ανιχνεύει και να μορφοποι~ι ς φ r
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στάσεις του κόσμου μας. Το παραμύθι αποτελεί μια συγκεκριμένη μορφοποίη
ση του χάους που μας περιβάλλει και ο συγγραφέας καταφεύγει σ’ αυτό για να 
βοηθήσει το παιδί να εγκαταστήσει επαφή με το φυσικό του περιβάλλον και 
ταυτόχρονα να εναρμονίσει τους συνειδησιακούς του κραδασμούς με τον κόσμο 
που βρίσκεται πέρα από την ύλη. Για το Χρυσάνθη ο άνθρωπος (και κατά 
συνέπεια και το σύμπαν) δεν είναι μονοδιάστατος, αλλά δισδιάστατος. II 
υλική και πνευματική διάσταση ενυπάρχουν μέσα στον άνθρωπο, ο οποίος 
είναι ένας μικρόκοσμος, εικόνα και ομοίωση του μακρόκοσμου.

ΘΕΟΚΛΗΣ ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΛΑ-Ι-ΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι πιο πολλοί γνωρίζουν, λίγο ή πολύ, πτυχές του πολύπλευρου έργου 
του Κύπρου Χρυσάνθη για το οποίο επάξια εχει βραβευτεί επανειλημμένα, 
μα πολύ λίγοι ξέρουν πως ο πολυτάλαντος συγγραφέας εχει δώσει σημαντικές 
εργασίες πάνω σε θέματα λαϊκής ιατρικής, που τα εξετάζει με σοβαρότητα και 
επιστημοσύνη. Πρόκειται για ποικίλες εργασίες του (διαλέςεις η ανακοινώ
σεις σε συνέδρια, σύντομα ή εκτενή μελετηματα) που έχουν δημοσιευτεί σε 
διάφορά περιοδικά, κατά πρώτο λόγο στις Κυπριακές Σπονδές αλλα και στα 
Κυπριακά Γράμματα, στην Πνευματική Κύπρο, στη Λαογραφική Κύπρο, 
στο Folklore, στο The Cyprus Medical Journal, στους Καιρούς της Κύπρου, 
στο περιοδικό των αποδήμων Η Κύπρος μας.

Εντυπωσιάζει η ενημερότητά του πάνω στη σχετική βιβλιογραφία, που 
του επιτρέπει να κινείται διαχρονικά και συγχρονικά, παρακολουθώντας το 
φαινόμενο στην έκταση του και συγκρίνοντας τόσο με αντιλήψεις που απαντούν 
σ αλλα μέρη του ελληνικού χώρου, τωρινές και παλιές, οσο και με συνήθειες 
άλλων λαών. Σαν γιατρός επιτυγχάνει να δώσει στις εργασίες του, πάνω στον 
τομέα της λαϊκής ιατρικής, τη σφραγίδα της επιστημονικής του κατάρτισης, 
που οι μη ειδικοί μελετητές της ζωής του λαού δε μπορούμε· κοντά σ αυτό 

προστεθεί η οξεία παρατηρικότητά του, η μεθοδικότητα, η ικανότητα να 
αιτιολογεί και η πλούσια πείρα του.

Η παρουσία του λαού που είναι διάσπαρτη στο ποιητικό και στο πεζό 
έΡγο του Κύπρου Χρυσάνθη αξίζει να μελετηθεί στην έκταση και στο βάθος

Προσωπικά έχω δώσει μια αρκετά μεγάλη εργασία πάνω σ αυτό, σχε- 
τΐκα με τον κόσμο του λαού στην ποίησή του, αλλα υπολείπονται πολλά να 
ϊραφουν ακόμα· και πρέπει να γραφούν. Εδώ η στενότητα του χώρου επι- 
βαλλει να περιοριστούμε κατ’ ανάγκη στις ειδικές εργασίες του που είναι.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

«Τα αίτια των νόσων κατά Κυπρίους».
«Η κατά κεφάλαια διαίρεση της δημώδους ιατρικής». , 
«Προσωποποίησις της πανώλους, φαουσας και χολέρας κατα ς 
πρίους».
«Ιατρικά παράδοξα της Κύπρου».
«Οι ονομασίες των νόσων κατά τους Κυπρίους».
«Η προσωποποίηση της ευλογιάς και ο ευλογιασμόςκατα τους υπρ ς
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7. «Κυπριακές Γητειές».
8. «Η πέτρα της κουφής και ο οφίτης λίθος των αρχαίων».
9. «Χολέρα. Ο λαός μας για τις φοβερές επιδημίες».
9. «Χολέρα. Ο λαός μας για τις φοβερές επιδημίες».

10. «Τζιόγχος-σκαΟθαρόχορτον-σκορπίδιν-χόρτον».
11. «Συμβολή στη μελέτη των κυπριακών γητειών».
12. «Κυπριακοί μύθοι που αποδίδουν σε ζώα την ανακάλυψη φαρμάκων και 

την επινόηση θεραπευτικών αγωγών».
13. «Ένα Κυπριακό γιατροσόφι».
14. «Δημώδης Ιατρική».
15. «Ένα ‘Καραμανλίδικο’ κυπριακό γιατροσόφι».
16. «Παλαιογραφικά».
17. «Φαρμακευτικά φυτά της Κύπρου».
18. «Το περί φλεβοτομίας του Ιωάννη».
19. “The magic numbers: three, seven and seventy two, in Cypriote Folk

medicine”.
20. “The personification of plague and cholera according to the Cypriots”.
21. «Ιατρικά σύμμεικτα στα χρονικά Μαχαιρά και Βουστρώνιου».
22. «Θηριακά της Κύπρου».
23. «Συμβολή στις εμβρυολογικές δοξασίες των Κυπρίων».
24. «Κυπριακές φαρμακευτικές ύλες στο ‘Περί ύλης ιατρικής’ του Διοσκου- 

ρίδη».
25. «Η σημασία και οι δικαιοδοσίες της δημώδους ιατρικής».
26. «Έμμετρες κυπριακές γητειές».
27. «Ιατρικές δημοσιεύσεις του Νεοκλή Γ. Κυριαζή».
28. «Ονομασίες των οστών του ανθρώπινου σκελετού».
29. «Στοιχεία δημώδους οδοντιατρικής των Κυπρίων».
30. «Επιδημίες στο Χρονικό της Λύσης».
31. «Η νόσος ‘ζήλικουρτιν’».

Κι άλλες μικρότερες εργασίες δημοσιευμένες στον καθημερινό τύπο, ή 
σκορπισμένες σε βιβλία.

Για τις ιατρικές γενικά εργασίες του Κύπρου Χρυσάνθη σε βιβλία και σε 
περιοδικά, που περιλαμβάνουν φυσικά και τον τομέα της λαϊκής ιατρικής, 
έχουμε την άψογη βιβλιογραφία του φίλου Νίκου Παναγιώτου Κύπρος, Χρυ
σάνθης:- Βιβλιογραφία IB: Τα ιατρικά (1940-1982^ Λευκωσία, 1983.

2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Εκείνο που ξεχωρίζει αμέσως στις εργασίες του είναι η εξαιρετική τάξη 
κι’ η συστηματική κατάταξη των στοιχείων που δίνει, πράγμα που μαρτυρεί 

αποκρυσταλλωμένη σκέψη και προβληματισμό. Έτσι βρίσκουμε προσεκτική 
καταγραφή στην εργασία του «Ο νομασιες των οστών του αν
θρώπινου σκελετού»

α) σύμφωνα με την ιατρική κατάταξη (σκελετός της κεφαλής, σκελετός 
του κορμού, σκελετός των άνω άκρων, σκελετός των κάτω άκρων, 
αρθρώσεις) και στη συνέχεια

β) αλφαβητική κατάταξη.

Ακόμα και στις πιο σύντομες εργασίες του μπορεί να διακρίνει ο αναγνώ
στες την τάξη και τη σαφήνεια στη διατύπωση, όπως στο «Ενα κυπριακό 
γιατροσόφι» που χωρίζει σε προλεγόμενα (πηγές στη μελετη της δημώ
δους ιατρικής, τι είναι τα γιατροσόφια, με τί αντιστοιχούν στη Δύση, απο ποιους 
έχουν συνταχθεί, το περιεχόμενό τους, τα χειρόγραφα), περιγραφή του χει
ρογράφου, νοσήματα που αναφέρονται, μέτρα και μορφές φάρμακων, φαρμα
κευτικές ουσίες, λεξιλόγιο, συγκρίσεις προς άλλα κυπριακά γιατροσόφια. 
Ακολουθεί το κείμενο.

Εξ άλλου βλέπουμε στην εργασία του «Σ υμβολη στη μελέτη 
των κυπριακών γητειών» να επιχειρεί επιτυχείς διακρίσεις όταν 
τιζ ταξινομεί σε:

α) διηγηματικές,
β) μειωτικές,
γ) μεταβιβαστικές,
δ) επικλητικές, κολακευτικές και ξορκιστικε-, και
ε) παρομοιαστικές.

Στην ίδια μελέτη επιγραμματικά συνοψίζει τα χρήσιμα στοιχεία τη μ 
λέτη των κυπριακών γητειών: 

«) 
β)

γ) 
δ) 
ε)

στοιχεία γλωσσικά,
στοιχεία αιτιολογήσεως των νόσων και υπολείμματα ..αλιων αντι
λήψεων για τη φυσιολογία και ανατομική του ανθρωπίνου σώματος, 
προσωποποίηση νόσων,
μετρικά στοιχεία,
υπολείμματα παλιών θρησκευτικών δοξασιών.

Στη μελέτη «Σ τοιχεία δημώδους οδοντιατρικής 
τ ω ν Κυπρίων» χωρίζει με ιατρικά κριτήρια στα εξής κεφάλαια. Ανατο
μή Φυσιολογία, Ονομασίες νόσων των δοντιών, Αίτια των νόσων των δοντιών, 
θεραπεία των νόσων των δοντιών, Υγιεινή των δοντιών. Με πολλή επίσης 
τ*ξη  τίθενται ξεκάθαρα οι παρατηρήσεις στο καθένα από τα πιο πάνω κεφά
λαια. Παράδειγμα: Αίτια των νόσων των δοντιών.
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«α) Η κληρονομικότητα. Το πρόωρο χάλασμα των δοντιών ή η διατή
ρηση τους ως τα γεράματα 'ένι που γενιάς’ ( — είναι από τη γενιά τους) 
ή είναι 'το τζεφαλικόν τους’ (από την κατασκευή της κεφαλής τους 
κληρονομικά). Τα μαύρα δόγκια, η χρώση από φθορίαση, είναι 
κληρονομική από τους προγόνους (και όχι από το φθόριο του πόσι
μου νερού), που τους καταράστηκε ο 'Αγιος Σπυρίδωνας (περιφέ
ρεια της κωμόπολης ΑΟηαίνου, όπου παρατηρείται αυτή η χρώση 
των δοντιών).

β) Η επίδραση του πολύ κρύου νερού (όπως στα ορεινά χωριά κατά το 
χειμώνα) ή η εναλλαγή ζεστού και κρύου (κυρίως νερού).

γ) Το σπάσιμο σκληρών τροφών (φιντούκια κλπ) (μηχανικόν αίτιο).
δ) Ο πολύ λίγος ασβέστης ( = ασβέστιο) που περιέχει το πόσιμο νερό, 
ε) Η πέτρα των δογκιών ( = τρυγία), που κατατρώγει τα ούλη».

3. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΙ ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ

Τα πιο πάνω για τις αρρόιστιες των δοντιών οδηγούν τη σκέψη μας σε 
δυο σημαντικές εργασίες του:

α) «Οι ονομασίες των νόσων κατά τους Κυπρίους» και
β) «Τα αίτια των νόσων κατά τους Κυπρίους», που θα τις παρουσιάσω 

εδώ σε συντομία:

1. «Οι ονομασίες των νόσων κατά Κυπρίους»:
Βρίσκει στην αρχή παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται στην Κύπρο 

η ονομασία των νόσων:
α) Από το κυριαρχικό και προεξάρχον σύμπτωμα της νόσου. Το σύμ

πτωμα αυτό δίνει την ονομασία στη νόσο είτε απ’ ευθείας είτε κατά 
παρομοίωση. Για παράδειγμα «ο πετεινόβηχας (κοκκύτης, tussis 
convulsiva) πήρε την ονομασία αυτή από το εντυπωσιακό και κυ
ριαρχικό της όλης συμπτωματολογίας συριγμό που μοιάζει με το 
κράξιμο πετεινού». Βρίσκει παρόμοια προέλευση στον Ελλαδικό 
χώρο. Παραθέτει κατάλογο 37 ονομάτων νόσων όπως τις συναντούμε 
στην κυπριακή διάλεκτο.

β) Από τη ξένη ονομασία της νόσου· που χρησιμοποιείται αυτούσια 
ή σύνθετη με μια ελληνική λέξη. Εκπονεί κατάλογο τέτοιων ονο
μασιών που είναι δάνεια από τη λατινική, την ιταλική, τη γαλλική, 
την τουρκική και αραβική. Σημειώνει παρόμοια ελλαδικά.

γ) Από τη θέση που εδράζεται η νόσος. Φέρει παραδείγματα και σημει
ώνει επίσης ελλαδικά. Ένα από τα παραδείγματά του: «Ο λαιμό- 
πονος (κυρίως διφθερίτης) από το λαιμό (αμυγδαλαί, φάρυγξ) όπου 
εδράζεται».

δ) Από τον αιτιολογικό παράγοντα της νόσου, πραγματικό ή υποθετικό 
και δεισιδαίμονα. Παράλληλα της κυρίως Ελλάδας. Δύο από τα 
παραδείγματά του: I. «Το ντζίσμαν (παράλυση προσωπικού, φρε- 
νοβλάβεια) πήρε αυτό το όνομα γιατί νομίζουν πως προέρχεται από 
άγγιγμα δαιμονικού», II. «Το σεληνίασμαν (επιληψία) πήρε την 
ονομασία αυτή γιατί αποδίδεται σε σεληνιακές επιδράσεις (η επί
δραση στην περίπτωση αυτή είναι περισσότερο δαιμονικής και μα
γικής φύσεως παρά αστρικής με την έννοια των φυσικών επιδράσεων).

ε) Από την τάση προς κολακευτικό κατονομασμό, τάση που κατά τον 
Ν. Πολίτη συνδέεται με την ιδέα της προσωποποιήσεως των νόσων: 
Βρίσκει πως στην Ελλάδα η κατηγορία αυτή των νόσων συναντάται 
σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Ένα από τα παραδείγματα του «βασι- 
λιτζιή αρρώσκια (πνευμονική φυματίωση) ονομάζεται έτσι κατ’ 
ευφημισμόν».

στ) Από την αρχαία ή σύγχρονη επιστημονική ονοματολογία, με μερικές 

ζ)

η) 
θ)

συνήθως παραφθορές, π.χ. όχτικας, άζμαν, φτίση, κλπ.
Από το προεξάρχον σύμπτωμα και το υποθετικό ή πραγματικό 
αίτιο της νόσου. Ένα από τα παραδείγματά του «Το αερόπιασμαν 
(μυϊκή σύπασις) πήρε την ονομασία του από το αίτιο 'αέρας’ (ως 
παραγοντα αποτόμου ψύξεως) και από το προεξάρχον σύμπτωμα 
πιάσμαν’ (σύσπασις επώδυνος)».

Από τα υλικά ή από τον τρόπο που συνήθως θεραπεύεται η νόσος. 
Περιφραστικώς με ένα ρήμα που δηλώνει πάθηση και τη θέση ή το 
όργανο που πάσχει.

Εκπονεί στη συνέχεια κατάλογο ονομασιών νόσων, χωρίζοντάς τις στις 
κατηγ°ρίες: α) Λοιμώδη νοσήματα, β) Αναπνευστικόν σύστημα, γ) Πεπ 
τικον σύστημα, δ) Ουροποιητικόν σύστημα, ε) Αισθητήρια, στ) Δερματικά 

Αφροδίσια (. j Δερματικα[ αλλοιώσεις, II Δερματικά νοσήματα, III 
Ψροοισια νοσήματα), ζ) Νευρικόν σύστημα, η) Λοιπά συστήματα. Δίπλα 

στιζ λέξεις σημειώνει συντμήσεις που δηλώνουν την προέλευσή τους (π.χ.
Υαλική, προβ. = προβηγκιανή, ιατρ. = γιατροσόφι, Κληρ. = Κλη- 

Σαθ. = Σάθας, μεσ. = μεσαιωνική κλπ). Δίνω δείγμα της δουλειάς

Α' (κατηγορία «λοιμώδη νοσήματα»):

το Το ανεμοπύρωμαν, το ηλιοπύρωμαν, το λαμπροπύρωμαν,
^υρωμαν, το ξορισμένον, το σουρουπαθ, σουρουπάθθιν, σουρουπάτ. Το 
, ν· (Αχελοπύρωμαν, αχετοπύρωμαν, βυζοπύρωμαν, δοντοπύρωμαν, εχεδ- 
Ρωμαν, εχεντοπύρωμαν, εφυσοπύρωμαν, καλλοπύρωμαν, καρδελλοπύ-

Ρ καρβουνοπύρωμαν, καλοπύρωμαν, κκελοπύρωμαν, κοτσινοπύρωμαν, 
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κουρτουλοπύρωμαν, μαρουλλοπύρωμαν, μηλλοπύρωμαν, νευροπύρωμαν, νυχτο- 
πύρωμαν, οφθαλμοπύρωμαν, όψεως πύρωμαν, πρασινοπύρωμαν, πρισκοπύ- 
ρωμαν, τριοπύρωμαν, υδροπύρωμαν, φουσκοπύρωμαν, χαλινοπύρωμαν, χον- 
δροπύρωμαν, κλπ. (γητ)).

Β' (κατηγορία «πεπτικόν σύστημα»):

Αμυγδαλίτις: τα λαιμά, ο λαιμόπονος, ο πονόλαιμος (ιατρ.), η σκαραντζιά, 
οι σταφυλίτες. Η σαυλάκωση (Σακ.), ο μαβυλίτης, ο μαμιλίτης, ο πομιλίτης 
(γητ.)

Γ' (κατηγορία «νευρικόν σύστημα»)

Επιληψία'. η ανάγκη (Σακ.), το αντίναμαν, η άσσιημη αρρώσκια, το 
αντζιελόσσιασμαν (Σακ.), η κατζιή αρρώσκια, το λάωμαν, το σαραλίκκιν 
(τουρκ. sara-lil = έχει επιληψία Ξιούτ.), το σεληνίασμαν, ο σεληνιασμός, 
οι σπασμοί, το τρισολάωμαν.

Ακολουθεί βιβλιογραφία. Το έργο κλείει σε αλφαβητική κατάταξη των 
κυπριακών ονομασιών των νόσων.

Η εργασία, έκτασης 26 σελίδων, είναι γραμμένη με πολλή επιμέλεια. Ο 
συγγραφέας είναι γνώστης της σχετικής βιβλιογραφίας, ανέτρεξε όμως και 
σε γιατροσόφια, γητειές και χρησιμοποίησε τις προσωπικές του εμπειρίες 
από την επαφή του με το λαό.

Αξίζει να παραθέσω εδώ τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει:
«α) Υπάρχει καταφανής υπεροχή των ελληνικών ονομασιών των νόσων 

στην Κύπρο απέναντι στις ελαχιστότατες ξενικές ονομασίες.
β) Υπάρχουν για μερικές νόσους σαν την ελονοσία, ερυσίπελας, δυσεντε

ρία κλπ. αρκετά συνώνυμα, τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και 
στις γητειές, που δείχνουν τη συχνότητα και την μεγάλη έχταση των 
νόσων αυτών στην Κύπρο.

γ) Υπάρχει στην Κύπρο πραγματικός πλούτος συνωνύμων για τις διά
φορες νόσους, παρόλο που σ’ αυτό συντελεί μερικώς και η σύγχυση 
των διαφόρων νοσολογικών οντοτήτων από τον λαό. Λέμε «πλού
τος», γιατί είμαστε βέβαιοι πως υπάρχουν αρκετές ακόμα ονομασίες 
νόσων που εμείς δεν κατορθώσαμε να συλλέξουμε ελπίζοντας πως 
κάποιος ά?<λος ειδικός θα μας συμπληρώσει στο σημείο αυτό μελλον- 
τικώς.

δ) Υπάρχει στον Κυπριακό λαό, όπως και σε όλους τους λαούς, σύγχυ
ση νοσημάτων, έτσι που με μια λέξη να αποκαλούνται πολλές φορές 
τελείως διάφορες νοσολογικές οντότητες. Ωστόσο αυτό δε μας παρα
ξενεύει, γιατί και ο επιστήμονας ιατρός, παρόλη τη βοήθεια του 
εργαστηρίου, βρίσκεται όχι λίγες φορές στην αδυναμία να προσδιο

ρίσει ποια είναι μια νόσος, αναμένοντας να τον βοηθήσει η εξέλιξη 
της καταστάσεως».

2. Γώρα η άλλη εργασία του πάνω στη νοσολογία

«Τ α αίτια των νόσων κατά τους Κυπρίους»

Προτάσσεται ενδιαφέρουσα βιβλιογραφία.
Στην αρχή σημειώνει ότι η δημώδης θεραπευτική αποτελεί το απολύτως 

πρακτικό και συγχρόνως αρχαιότερο τμήμα της δημώδους ιατρικής; Κοντά 
σ αυτή αναπτύχθηκε η εξήγηση των αιτίων της νόσου, ο αιτιολογικός δηλαδή 
κλάδος, «που ξεφεύγει από τον πραχτικό χαρακτήρα, αποτελώντας την ανώ
τερη βαθμίδα της λαϊκής επιστήμης».

Βρίσκει σαν μια αιτία ασθενειών τη διείσδυση ξένων σωμάτων στον 
οργανισμό που είναι πανάρχαιος. Αναφέρει σχετικά την πίστη για διείσδυση 
σκουληκιών στα δόντια κι αλλού. Σημειώνει τρόπους θεραπείας που μετα- 
Ζειριζονται καθώς και γητειές θεραπευτικές, κι’ άλλες που χειροτερεύουν το 
νθσημα. Παραθέτει φράσεις που υπάρχουν στην καθημερινή ομιλία, που 
υποδηλώνουν την πίστη του Κυπριακού λαού προς την αιτιολογική για τη 
υοσο του σκώληκος, όπως π.χ. «τον τρώει το σκουλούτζιν» ή «τον τρώει το 
σ«ρατζιν» για ψυχικές καταθλίψεις. Την πίστη αυτή πως αίτιο των νόσων 
είναι το σκουλήκι ή τα έντομα, την επισημαίνει στην Ελλάδα και σ’ άλλα μέρη.

Αλλη αιτία των νόσων είναι η θεϊκή ή δαιμονική επέμβαση. Διαχρονικά 
εζεταζει τη θεωρία αυτή. Πλείστα παραδείγματα φέρει από τον αρχαίο κόσμο, 
κι αλλα σημερινά από τον Κυπριακό χώρο κι’ από άλλα μέρη του Ελληνισμού. 
Σαν δείγμα επιλέγω μερικά που σημειώνει, παρμένα από τον αρχαίο κόσμο: 
<(· · · Τα ανώτερα αυτά όντα με την καλοκάγαθή τους επέμβαση θεραπεύανε 

νοσο, πολλές φορές όμως αντιθέτως την προκαλούσανε. Ο Θεός ή οι Θεοί 
c^7ya προξενούσανε νόσο για να τιμωρήσουν τον άνθρωπο. Τα κατώτερα, 
°Ρ·ως, πνεύματα — οι κακοδαίμονες, τα τελώνια κλπ. — προξενούσαν τη νόσο 
απο τψ έμφυτή τους κακία. Έτσι, στον Όμηρο η νόσος αποστελλόταν από 
τον Δια «νουσον Διός μεγάλου», από τον Απόλλωνα, όπως ο λοιμός των Ελλή- 

κατα τον τρωϊκό πόλεμο, ή από άλλο στυγερό δαίμονα. Αλλά και οι λοιποί 
, οι μπορούσαν κατά τους αρχαίους Έλληνες να προκαλούν νόσο, όπως η

Ρτεμις τους αιφνίδιους θανάτους, η Αθηνά την παραφροσύνη κλπ. Και οι 
ιδί πτΐ°1’ επ^ς’ ένα απθ τα των νόσων θεωρούσανε και τους θεούς,

, ς στα επιδημικά νοσήματα. Μια επωδή π.χ. που είναι γραμμένη στον 
Ρ ^ογο του παπύρου του Ebers λέγει «Ω Ίσις, συ μεγάλη μάγισσα, θερά- 

^ευσον με, σώσον με απ^ παντ^ς κακοποιού και τυφωνικού πράγματος, από 
, ^°'Λκων και Οανασίμων νόσων, ως ηλευθέρωσας τον υιόν σου Ώρον». Ιδίως,

δίαμονικής προελεύσεως ήταν τα πιο πολλά νοσήματα κατά τους Ασσυ- 

204 205

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ροβαβυλωνίους. Η Άλλατου π.χ. προκαλούσε τους πόνους, η Νεργάλ και 
Κυρουγάλ τα επιδημικά νοσήματα, η Γούλα διάφορα νοσήματα και τον θάνατο, 
παρόλο που ήταν και Θεά της υγείας και ευτυχίας. Αλλά και οι μονοθεϊστές 
Ιουδαίοι αποδίδανε στον Θεό ή τους δαίμονες διάφορα νοσήματα. Έτσι, κατά 
την «Παλαιά Διαθήκη» ο Θεός έστειλε θανατηφόρες επιδημίες στη χώρα του 
Φαραώ, ο διάβολος προξενούσε τη νόσο στον Ιώβ κλπ.».

Προχωρώντας τονίζει πως με τη θεϊκής ή δαιμονικής φύσεως αιτιολογία 
των νόσων συνδέεται άμεσα και η προσωποποίηση μερικών νοσημάτων. Πλεί- 
στα παραδείγματα φέρει από την Κύπρο και τον υπόλοιπο Ελληνικό χώρο.

Συνεχίζει με την αντίληψη πως ορισμένα άτομα κατέχουν μια υπερφυσική 
δύναμη, ώστε μπορούν να απομακρύνουν τα κακοποιά πνεύματα ενσυνείδητα 
κατόπιν ορισμένων γοητευτικών πράξεων ή ασυνειδήτως.

Εξετάζει σε έκταση το θέμα «βασκανία» και σημειώνει τρόπους αποφυ
γής·

Προχωρεί στην λαϊκή πίστη στην ύπαρξη μάγων, με υπερφυσικές δυνά
μεις, που μπορούν με ορισμένες πράξεις να γίνουν αίτιοι νόσων.

Βρίσκει πως τα αστρικά ή πλανητικά φαινόμενα, και οι καιρικές επιδρά
σεις είναι επίσης αιτιολογικοί παράγοντες νόσων. Ολόκληρη ομάδα νοσημά
των αποκαλούνται «κρυολογήματα» και έχουν ως αίτιό τους το ψυχρό ρεύμα 
του αγέρα. Οι παράφρονες κατά γενικό κανόνα αποκαλούνται «φεγγαροκτυ- 
πημένοι». Στην επιληψία γενικώς θεωρείται ότι επιδρά η σελήνη, γι’ αυτό 
αποκαλείται η νόσος «σεληνίασμα». Την οξεία διανοητική σύγχιση σε μερικά 
μέρη την αποκαλούν «αερικό», γιατί την αποδίδουν στα κακοποιά πνεύματα 
που ζουν στον αέρα.

Τα δήγματα των ιοβόλων ζώων θεωρηθήκανε από τα αρχαιότατα χρόνια 
ως αιτία ειδικών νόσων. Αναφέροντας άλλους λαούς καταλήγει στον κυπριακό 
και τονίζει ότι ο θηριακός κλάδος αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της δημώδους, 
ιατρικής. Η κουφή ( = vipera mauritanica), ο σκόρπιός, το «σφαλάντζιν» 
( = φαλάγγιον) και άλλα με τα δηλητήριά τους προκαλούν νόσημα και θάνατο 
Προχωρεί στην κυρίως Ελλάδα.

Αιτιολογικός παράγοντας τέλος είναι η διατάραξη των χυμών του σώ
ματος. Βρίσκει πως οι δοξασίες αυτές συναντώνται πιο πολύ στα γιατροσό
φια, στη γραπτή δηλαδή ιατρική του λαού κι’ είναι παρμένες κυρίως από τα 
βυζαντινά ιατρικά έργα.

Σχετικές χυμοπαθολογικές δοξασίες συνάντησε σε δυο κυπριακά γιατρο
σόφια και τις εκθέτει.

Συνοψίζει στο τέλος αριθμώντας τα αίτια των νόσων κατά τους Κυπρίους, 
που με τόση καθαρότητα έχει δώσει στη μελέτη του.

4. ΓΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑ

Στην πιο πάνω εργασία του: «Τ α αίτια των νόσων κατά 
τ 0 υ ς Κυπρίους» δίνει το περιεχόμενο δύο κυπριακών γιατροσοφιών 
σχετικά με τις χυμοπαθολογικές δοξασίες, το έντυπο γιατροσόφι του Μητρο- 
?ανγ), σκευοφύλακα της Μονής Μαχαιρά και το ανώνυμο χειρόγραφο γιατρο- 
τροσόφι του Έξαρχου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου Ιερώνυμου. Στο προύτο 
σημειώνεται πως αιτία των νόσων είναι οι τέσσερις άνεμοι και οι τέσσερις 
χυμοί. Προς κάθε χυμό αντιστοιχεί και ένας άνεμος. Όταν φυσά ο άνεμος 
αυτός υπερισχύει ο αντίστοιχος χυμός και έχουμε ανάλογη νόσο. Στο δεύτερο 
βρίσκει διαφορές και συμπληρώσεις. Σύμφωνα μ’ αυτό, το σώμα αποτελείται 
απο τέσσερα στοιχεία:- τον ήλιο, τον αέρα, τη γη και το νερό. Από αυτά τα 
στοιχεία προέρχονται οι τέσσερις χυμοί του σώματος: το αίμα, το φλέγμα, 
0 Χυμος ( = ξανθή χολή) και η χολή ( = μέλαινα χολή). Ο κάθε χυμός υπερι
σχύει σε ορισμένη εποχή του χρόνου και σε ορισμένη ηλικία.

Γι είναι όμως «γιατροσόφια»; Τα «γιατροσόφια» και οι «σολομωνικές» 
είναι η γραπτή ιατρική επιστήμη του λαού. Είναι αντίγραφα συνταγολογίων, 
που έχουν συνταχθεί κυρίως από καλογήρους και συμπληρωθεί συνεχώς από 
ανταγραφείς καλογήρους. Οι γραπτές αυτές πηγές είναι το ένα σκέλος για τη 
μελέτη της δημώδους ιατρικής. Το άλλο σκέλος είναι οι προφορικές, δηλαδή 
η προφορική έκθεση θεραπείας, οι παραδόσεις γύρω από ασθένειες, οι παροι- 
μιεζ> οι κατάρες, οι γητειές, οι ξορκισμοί κλπ.

Στην εργασία του «Έ να ‘καραμανλίδικο’ κυπριακό για- 
‘Ροσόφι» (τουρκόφωνο ελληνικό) δίνει πληροφορίες για την ύπαρξη ενός 
τέτοιου γιατροσοφιού, περιγράφει το χειρόγραφο, καταγράφει τίτλους συντα- 
Ύ^ν του τουρκόφωνου μέρους με την εξήγηση, δημοσιεύει φωτοτυπία μιας 
σελίδας του 'καραμανλίδικου’ μέρους, αναφέρεται σε εκδόσεις χειρόγραφων 
γΐατροσοφιών, και δίνει πληροφορίες για το ελληνικό περιεχόμενο που κατέχει 
το πιο μεγάλο τμήμα του. Πληροφορεί πως περιλαμβάνει περίπου 150 συντα- 
ϊ^ς για νοσήματα όπως «για την όχτικα και βήχα, για τα καταμήνια, για 
ψώρα, για μαλαφράντζα, για σκουλαμέντο, για λοιμικές, για φαγούρα, για 
^Χ°υλήκια, για πλευρίτην. Οι συνταγές συχνά διακόπτονται από «ερμηνείες» 

((πΡ°γνωστικά» ή «διαγνωστικά με περιγραφή νόσου».
, Στο έργο του εξ άλλου «Στοιχεία δημώδους οδοντιατρι- 

των Κυπρίω ν», στο κεφάλαιο «θεραπεία των νόσων των δοντιών» 
^εςαξύ άλλων μνημονεύει το «ιατροσοφικόν του Μητροφάνους» που μέσα στο 
δεχόμενο του συναντούμε τρόπους θεραπείας για τα εξής:-

α) « Οταν βρωμεί το στόμα», 
β) « Οταν πρισθούν τα ούλη». 
Υ) «Εις πόνον οδόντων».
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δ) «Όταν σπάζουν τα γούλη και τρέχουν αίμα».
ε) «Εις πόνον οδόντων» (και «η ερμηνεία δια να κατασκευάσεις το 

άνωθεν ιατρικόν»).
Στ) «Έτερον όταν σειόνται τα δόντια».
ζ) «Έτερον δια να ασπρίσεις τα δόντια».

Δίνω δείγμα από τα πιο πάνω. «Όταν πρισθούν τα ούλη:- Λάβε ροδό- 
φυλλα δρ. 5 και κικκίδια δρ. 5 και τριαντάφυλλα ξηρά δρ. 3· κάμε τα σκόνην 
και βάλλε εις τα ούλη και ωφελούν». Και δεύτερο «Όταν σπάζουν τα γούλη 
και τρέχουν αίμα:-----Έπαρε κάμποσα φύλλα της αδγιάς βράσε τα καλά με 
νερόν και βάλλε απ’ αυτό το ζουμίν εις το στόμα και κράτε το ώραν πολλήν 
δύο και τρεις φοράς και Οεταπεύεται — Λάβε μούττες της μερσινιάς και φύλλα 
της ρήγανης και βράσε τα με κρασίν και βάλλε εις το στόμα κατά το μέρος 
όπου πονούν τα γούλη και ιώνται».

Σ*  ένα άλλο γιατροσόφι, που δημοσίευσε πριν πολλά χρόνια ο Κύπρος 
Χρυσάνθης «Εις πόνον οδόντω ν», διαβάζουμε τη συνταγή: «Βρά- 
σον τα μήλα του κυπαρισσιού με ξύδι και κράτει το ξύδι εις το στόμα σου όσον 
βαστάς». Άλλο «Εύρε σίδερον σάπιον, στούμπισον 5 δρ, κάμφουραν δρ. 1, 
και ρακήν δρ. 5. Ανάλυον την κάμφουραν με το ρακί και κράτει το εις το στόμα 
όσον βαστάς και γιαίνουν. Αν είναι σκουληκιασμένον ψουφούν».

Προχωρούμε στην εργασία του «Έ να κυπριακό γιατροσόφ ι». 
Μετά την εισαγωγή, την περιγραφή του χειρογράφου, τα νοσήματα που ανα
φέρονται, τα μέτρα και τις μορφές φαρμάκων, τις φαρμακευτικές ουσίες, τις 
συγκρίσεις προς άλλα κυπριακά γιατροσόφια, δημοσιεύει ολόκληρο το κείμενο 
που παρέχει 68 συνταγές πάνω σε διάφορες αρρώστιες. Ορίστε μερικές από 
αυτές :-

«Εις κρυολογούντα».
«Εις πονόματον γή ορνιΟοτύφλωμα».
«Αν είναι πληγές βαθιές και θέλουν φυτίλιν».
«Περί δίψας».
«Όταν έχει ο άνθρωπος σκωλήκια».
«Έχοντας μέσα εις την καρδίαν πληγές».
«Περί ρευματικών».
«Περί δαιμονισμένων».
«Περί του πιόντος αβδέλλαν».
«Περί σάλια του στόματος».
«Περί πόνον λαιμού».
«Περί σχίσματος χειλέων».
«Εις πληγήν ωτίου».
«Περί ψείρας».

«Όταν κεντήσει τον άνθρωπον σκόρπιός ή άλλον ζώον φαρμακερόν».
«Δια φάγουσαν, ήτοι φίστουλαν».
«Εις πληγήν καυθείσαν και έχει σημάδι».
«Εις πόνον κοιλίας».
«Περί πόνον λαιμού» κλπ.

Το χειρόγραφο με πολλή επιμέλεια και προσοχή, χωρίς επεμβάσεις και 
διορθώσεις. Διατηρεί τη γραφή και τη σύνταξη. Από την εισαγωγή, τις 
παρατηρήσεις και γενικά τη μελέτη ολόκληρου του χειρογράφου αποκτά ο 
αναγνώστης μια πολύ καλή γνώση αυτού του σημαντικού τομέα της λαϊκής 
ιατρικής.

Ας δούσουμε όμως δείγματα του αρκετά ενδιαφέροντος αυτού γιατροσο- 
φιού:-

«Περί ψώρας:—Σταφίδια, αγριάδα και λαπουνάρια πικρά κοπάνισον 
μετά οξος, να γένει αλοιφή και άλειφε την ψώραν».

«Εις τρέμοντα τα χέρια:- Εύρε ένα κεφάλι αλόγου και ρίξον εις τον 
φούρνον οσον να γίνει σκόνη. Και την σκόνην δος να πιεί με χλιαρόν νερόν 
και ελευθερούται».

«Περί πόνον λαιμού:- Ένωσον πίτερα με νερόν, στράγγισον αυτά και 
το ζουμί βράσε το και ούτως ζεστόν γαργάρισαν τον λάρυγγά του. Ποίησον 
πολλάκις».

Στο βιβλίο του «Η σημασία και οι δικαιοδοσίες της 
μ ω δ ο υ ς ιατρική ς», μια λαμπρή εργασία του που θα μας απασχο

λήσει ιδιαίτερα στο τέλος της μελέτης μας αυτής, καταπιάνεται μεταξύ άλλων 
και με τα γιατρ0σόφια και δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Σημειώνει ότι 
πολύ λίγα από τα χειρόγραφα αυτά του λαού, τα γραπτά επιστημονικά ιατρι- 

του βιβλία, έχουν τυπωθεί για να γίνουν κτήμα του ευρύτερου κοινού. Ανα- 
9εΡει ποία, πού και από ποιους έχουν δημοσιευτεί. Τονίζει ότι αντιστοιχούν 
Ρ·ε διάφορά dispensatoria, luminaria, antidotaria της Δύσης. Παρατηρεί ότι:-

α) Βασίζονται τα αντίγραφα αυτά των συνταγολογίων πάνω σε κείμενα 
Τθυ △^σκουρίδου, Γαληνού, Παύλου Αιγινήτου και μερικών άλλων βυζαντι-

του Διοσκουρίδου, Γαληνού, Παύλου Αιγινήτου και μερικών άλλων 
βυζαντινών ιατρών.

β) Εκτός από ιατρικές συνταγές περιέχουν και μαγικές και τεχνικές 
μεθόδους.

ϊ) Οι πιο πολλές συνταγές τους αναφέρονται σε θέματα που ενδιαφέ
ρουν ιδιαίτερα τον αγροτικό κόσμο, π.χ. θεραπείες δηγμάτων σκορ- 
π<·ού κλπ.
Εκτός από τα κυρίως ιατρικά, περιέχουν και άλλα που αναφέρονται 
στγ) λαϊκή επιστήμη ή βροντολόγια κλπ.
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Δίνει, τέλος, αναφορικά με τα γιατροσόφια την πληροφορία πως κάθε 
μεγάλη οικογένεια σχεδόν είχε ή έχει ένα τέτοιο χειρόγραφο, που ο αρχηγός 
της οικογένειας συμβουλεύεται σε περίπτωση ασθένειας κάποιου από το σπίτι 
του, όπως φαίνεται πως γινόταν κατά τα αρχαία χρόνια που οι μεγάλες οικο
γένειες είχαν τέτοια οικογενειακά ιατρικά και γενικά επιστημονικά βιβλία.

5. ΓΗΤΕΙΕΣ

Τώρα έρχομαι σ’ ένα άλλο τομέα της λαϊκής ιατρικής, τις γητειές. Τι 
είναι γητειές; Γητειές είναι επωδοί με ακατανόητο πολλές φορές περιεχόμενο 
που συνοδεύεται από μαγικές πράξεις και κινήσεις και που χρησιμοποιείται 
για θεραπεία νόσου ή πρόκληση νόσου. Μ’ αυτές οι άνθρωποι προσπαθούν με 
κάθε τρόπο, είτε φοβερίζοντας είτε κολακεύοντας, να αποδιώξουν τα πνεύματα 
κι’ έτσι μαζί τους να φύγει και το κακό ή η ασθένεια. Πολλές γητειές έφερε 
ο δρ Χρυσάνθης στο φως και τις συνοδέυσε με ενδιαφέρουσες πάντα παρατη
ρήσεις. Εντοπίζουμε μερικές:-

Τέσσερις κυπριακές βλέπουμε στη μελέτη του «Θ ηριακά της Κύ
προ υ», μια για το δάγκωμα του «θερκού», μια για το νυγμό της «πολυποδ- 
κιάς ή σαρανταποδαρούσας», μια για το τσίμπημα των σφηκών, μια για τη 
χρήση της «πέτρας της κουφής».

Μια άλλη «δια τον φθόνον» βρίσκουμε στην εργασία του «Τα αίτια 
των νόσων κατά τους Κυπρίου ς».

Αναφορά του σε χειρόγραφο ευχολόγιο για τον εξορκισμό των νόσων 
και σύντομη περιγραφή αυτού του χειρογράφου έχουμε στην εργασία του 
«Παλαιογραφικ ά».

Μια «Γητειά για το 'ν τ ζ α ν ν ί ν’ (τον ίκτερ ο)» δημοσίεψε 
στα «Κυπριακά Γράμματα». Αυτής της γητειάς απομονώνει ένα μέρος και 
κάνει ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Ιδού το απόσπασμα:- «Εκ της ημέρας 
εκείνης ότε εξήρχετο η Παναγία Θεοτόκος από το Όρος των Ελαιών μετά 
μυριάδων Αγγέλων, Αρχαγγέλων, απήντησε τον Όκταρα και δεν τον εχαι- 
ρέτησεν εστάθη όμως και τον ηρώτησε· πού υπάγεις Όκταρα και κίτρινε 
και συνάδελφε του Χάρου και συνάγαγε του θανάτου; Και κείνος λέγει της 
Παναγίας: θα υπάγω εις τον δούλον του Θεού (δείνα), να δράμω εις την κεφα
λήν του, να έμβω εις τα πλευρά του, εις την ακοήν του. Και η Κυρία Θεοτό
κος έτοιμη εστάθη και του λέγει: Τομή σου η χείρα πέντε δάκτυλα και χρυσή 
σφραγίδα έχω να σε ορκίσω εις τα 24 ψηφία του ηλίου, εις τας ακτίνας να 
χωνεύσεις τον θυμόν σου εις τα όρη και βουνά και σπήλαια και τα βάθη της 
θαλάσσης και να μην εισέλθετε εις τον δούλον του Θεού δείνα διότι είναι βαπτι- 
σμένος και από μύρον μυρωμένος και δεν δύναται να βαστάξει τους πόνους 
σου». Ιδού τώρα οι παρατηρήσεις:- Με τη διήγηση αυτή ο μάγος ή ο ιερέας 

επαναλαμβάνει ένα γεγονός και με την αποπομπή της νόσου από την Παναγία 
στα ορη κλπ. αποπέμπεται και ιάται ο ασθενής. Βάση εδώ είναι η ομοιοπάθεια 
σαν θεραπευτική μέθοδος, που κατορθώνει την ίαση με τη διήγηση όμοιου 
Υεγονοτος. Είναι πανάρχαιη και παγκόσμια η δοξασία που λέει ότι όταν ανα- 
^αριστούμε είτε με τη διήγηση είτε με τη μίμηση ένα γεγονός αυτό συγχρό- 
νως επαναλαμβάνεται. Έτσι πολλές γητειές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 
Κύπρο, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αφήγηση που έχει σκοπό να αναπαραστή- 
σ£ι ομοιο επεισόδιο κι’ έτσι να προκα>^έσει τη θεραπεία.

Γητειές επίσης, με αναφορά σε ερευνητές που έχουν δημοσιεύσει τέτοιες 
έμμετρη μορφή, βρίσκουμε στην εργασία του »Έ μμετρες κυπρί α- 

κ ε ς γ η τ ε ι έ ς», τις εξής:- «γηδκειά για την πύρεξη», «γηδκειά για το 
τζανιν», «γηδκειά για τον κατσινιόρον», «γηδκειά για την στέραν», «γηδκειά 
για την αρκογροφήν», «κόψιμον του γλυτζιού», «βώλος του μαθκιού», «πονο
κέφαλος».

Παρατηρήσεις πάνω στη μορφή των γητειών διατυπώνει στη μελέτη 
του « Η σημασία και οι δικαιοδοσίες της δημώδους 
1 α τ ρ ι κ ή ς». Σημειώνει πως στα νεότερα χρόνια δεν έχουν όλες οι γητειές 
άμετρη μορφή, ούτε και τις τραγουδάνε, αλλά απλώς λέγονται σιγά. Παρα- 

^Χεται όμως ότι στην αρχή τους είχαν την έμμετρη μορφή. Έτσι δίδει τον 
°Ρ1σμό, ότι οι γητειές και τα ξορκίσματα είναι μαγικά συνθέματα, που πολλές 
9°ρές συνοδεύονται από μαγικές πράξεις και κινήσεις και έχουν σκοπό να 
εκδιώξουν ή να προκαλέσουν μια νόσο ή ένα άλλο κακό. Προτείνει δηλαδή

'ΡΡαση «μαγικά συνθέματα» σε αντικατάσταση του όρου «μαγικά άσματα» 
Τ0υ ^τιλπωνα Κυριακίδη.

βρίσκει στη συνέχεια ότι στις γητειές εκτός από τα γλωσσικά και Ορη- 
^^^κα στοιχεία υπάρχουν:-

α) Αιτιολογήσεις και προσωποποιήσεις νόσων.
β) Φυσιολογικές και ανατομικές δοξασίες.
ϊ) Τρόποι θεραπείας

Τέλος απομονώνω τέσσερις γητειές (γητειά του κατσινιόρου, γητειά του 
σφαλαντζιού, για το ανεμοπύρωμα, γητειά του ντζανιού) που περιέχονται στην 
κατατοπιστική μελέτη του. «Συμβολή στη μελέτη των Κυ- 

Ρ^ακών γητειώ ν». Στη μελέτη αυτή δίνει στην αρχή ορισμό των 
ϊητειών. Ανατρέχει στη συνέχεια στους πανάρχαιους χρόνους σημειώνοντας 

η χρησιμοποίηση των γητειών συνδυασμένων με τις συνακόλουθες τους 
αράξεις και κινήσεις προς θεραπεία νόσων (μαγική ιατρική) παρατη- 

1 από τους αρχαιότατους χρόνους όταν πρωτάρχισε ο άνθρωπος μια πιο 
^Ρ°χωρημένη πνευματική ζωή· δικαιολογεί την άποψη του αυτή λέγοντας 

ζ ° ανθρωπος στα πρώτα του βήματα πάνω στη γή θα είχε χρησιμοποιήσει, 

210 211

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



για Θεραπεία των νόσων του, την προς τα βότανα καθοδήγηση του ενστίκτου 
της αυτοσυντηρήσεως και άμυνας, καθώς και την παρατηρητικότητά του 
πάνω στον επίσης ενστικτώδη τρόπο θεραπείας των ζώων. Ανατρέχει στις 
αρχαίες Ινδίες και στην ελληνική αρχαιότητα σημειώνοντας εξορκισμούς και 
μαγικές πράξεις. Καταλήγει στην Κύπρο όπου, σαν πανάρχαιη και παγκόσμια 
ανάγκη που οφείλεται στην ίδια τη φύση του ανθρώπινου μυαλού, απαντά η 
χρήση της γητειάς ως μαγικής εκδηλώσεως προς θεραπεία. Τονίζει πως οι 
γητειές αυτές, «όπως παντού, πάντοτε συνδυάζονται με διάφορες εμπειρικές 
αγωγές ή φάρμακα, που σ’ αυτά συνήθως οφείλεται η ίαση, μα που ο λαός τα 
παραγκωνίζει και αποδίδει τη θεραπευτική δύναμη στις γητειές και στις συνα- 
κόλουθές τους μαγικές πράξεις και κινήσεις».

Συνεχίζει για την Κύπρο αναφέροντας για μάγους («μάους», «μάϊσσες», 
«στρίγγλες» και «σιερεπετλήδες» — προκειμένου για όσους γιατρεύουν ιδίως 
τις πληγές από ιοβόλα ζώα —) και σημειώνοντας σαν τρόπο μεταδόσεως της 
μαγικής ικανότητας τη διδασκαλία της τέχνης σε ετερόφυλο. Πληροφορεί 
ότι κατά την εκτέλεση της μαγείας άλλοι μάγοι επικαλούνται τον Θεό και 
τους αγίους (λευκή μαγεία) και άλλοι τα δαιμονικά πνεύματα (μαύρη μαγεία). 
Γράφει, σαν ονομασίες των γητειών στην Κύπρο, τις «γηδκειές, γητέματα, 
δκεβαστικά» και ρήματα «γητεύκω, δκιεβάζω», το τελευταίο συνήθως για τη 
λευκή μαγεία. Καταπιάνεται με τη μορφή των γητειών. Κατατάσσει τις 
γητειές σε κατηγορίες:- διηγηματικές - μειωτικές - μεταβιβαστικές - επικλη- 
τικές, κολακευτικές - παρομοιαστικές. Βρίσκει από τις γητειές τα χρήσιμα 
στοιχεία για τη μελέτη του κυπριακού λαού. Καταλήγει με προηγούμενες 
δημοσιεύσεις κυπριακών γητειών.

Αξίζει να δώσουμε ένα απόσπασμα από τη σιγυρισμένη αυτή εργασία*  
διαλέγουμε ένα κομμάτι σχετικό με τους γητευτές, τα σύνεργά τους και τον 
τρόπο που ενεργούν:- «Κάθε γητευτής χρησιμοποιεί ορισμένα σύνεργα (τα 
μαγικά να πούμε σύνεργα), που είναι διάφορα για το κάθε γήτεμα. Τα μαγικά 
αυτά σύνεργα συνήθως είναι τα εξής:- ποτήρι, κούπα αμεταχείριστη (κούππα 
άπαννη), μαχαίρι μαυρομάνικο, μαχαίρι τρικάρφιν (στερεωμένο το χέρι του 
στο λεπίδι με τρία καρφιά), σιδερένιο φτυάρι, κόκκινη μεταξένια κλωστή, 
μαντήλι κόκκινο, λινή κλωστή, καλάμι με τρεις κόμπους, καρφί μονόπυρο, 
ξύλο περνιάς κλπ. Υλικά που σ’ αυτά ο γητευτής μεταδίδει τη μαγική δύναμη 
είναι συνήθως τα εξής:- το ξύδι, το άλας, το νερό, το χώμα, το ψωμί, το μέλι, 
η στάχτη από διάφορα φύλλα ή ξύλα και άλλα. Εκτός από τα σύνεργα και τα 
υλικά αυτά κατά το γήτεμα χρησιμοποιούνται ορισμένες πράξεις και κινήσεις, 
που προσδίδουν στην όλη τελετή τον μαγικό χαρακτήρα. Οι πράξεις αυτές 
και οι κινήσεις είναι οι εξής:- το φτύσιμο συνήθως τρεις φορές, το σταύρωμα 
του προς αγιασμό υλικού ή του ίδιου του άρρωστου με το χέρι ή με μαχαίρι, 
το ρίψιμο νερού πάνω από την κεφαλή του αρρώστου από μπροστά προς τα 

~ι>σω, η εκσφενδόνιση λιθαριών, το κόψιμο ξύλου, το δέσιμο κλωστής σε κόμ- 
μπους, το κάρφωμα της γης ή ξύλου ή φύλλου δένδρου με μαχαίρι ή καρφί, 
01 βλαστημίες, το κάπνισμα, το ξερίζωμα φυτών και άλλες. Εκτός όμως από 
τις πιο πάνω πράξεις και κινήσεις που εκτελεί ο γητευτής, χρησιμοποιούνται 
και άλλες που ο άρρωστος οφείλει να εκτελέσει ή ο απεσταλμένος του αρρώστου 
προς το γητευτή. Αυτές είναι η προμήθεια χωρίς ομιλίες του προς αγιασμό 
νεΡ°υ (νερόν ασύντυχον), το ρίξιμο στη γη σκοινιού, που να υποδηλώνει έτσι 
το ερπετό, ή κινήσεις σπασμωδικές του σώματος που να υπενθυμίζουν το σύρ- 
σιμ·ο των ερπετών κλπ. . . .»

6. ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΗ ΛΑΊ ΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

1 α πιο πάνω οδηγούν τα βήματά μας σ’ ένα πεδίο της ενασχόλησης του 
Κυπρου Χρυσάνθη με τη λαϊκή ιατρική. Πρόκειται για το ρόλο των ερπετών 
και γενικά των επικίνδυνων ζώων στην υγεία του λαού μας. Ένας κλάδος 
τ^ς δημώδους ιατρικής είναι ο Θηριακός, η προφύλαξη και η θεραπεία των 
βλαβών που προκαλούν τα ιοβόλα ζώα.

Στην εργασία του «Θ η ρ ι α κ ά της Κύπρο υ», αφού διαστείλει 
τ^ δημώδη ιατρική της Κύπρου σε εμπειρική και μαγική, τονίζει ότι από 
αλευράς επιστημονικής η μαγική ιατρική όταν συνδυάζεται με την εμπειρική 
και επιστημονική δεν πρέπει να καταφρονείται. Πιο ειδικά, διαπιστώνει ότι 
θ' θηριακοί ιατροί είναι πολύ φυσικό να δανείστηκαν σε μεγάλο βαθμό τις 

«■ραπευτικές τους μεθόδους από το λαό, να τις πλούτισαν με δικές τους παρα
τηρήσεις και μετά, με τη σειρά τους, να τις ξανάδωσαν στο λαό. Κι’ είναι πολύ 
φυσικό να βρίσκουμε σήμερα στην ελληνική δημώδη ιατρική, και κατά συνέ- 
?εΐα και στην Κυπριακή, τις παλιές εκείνες αγωγές των αρχαίων Ελλήνων 
Οριακών.

, Αναφέρει στη συνέχεια μια πλούσια βιβλιογραφία από την οποία αντλεί 
z υ'ς°ΎΡαμμιζει πως στη συγγραφή των «Θηριακών της Κύπρου» έλαβε 

υ^οψη τόσο τις προφορικές εκθέσεις και τις λαογραφικές μελέτες τις σπαρμέ- 
νεζ εδω κι’ εκεί όσο και τα κυπριακά γιατροσόφια και τα περιηγητικά και άλλα 
«τρικα συγγράμματα. Η εργασία του είναι κατά τη γνώμη μου άψογη, καρ- 

ζ επιστημονικής κατάρτισης, αποτέλεσμα πολλής μελέτης και μακράς πεί- 
ϊραμμένη με πολλή φροντίδα και σεβασμό των λαϊκών μας πραγμάτων.

ταπλησσει πραγματικά η ενημερότητά του κι’ η συχνή αναφορά του πάνω 
, συ^αφη των αρχαίων, η παρακολούθηση του φαινομένου διά μέσου των 

Ιωνων στον ελληνικό χώρο, κι’ η βαθειά του γνώση των σημερινών λαϊκών 
πε*°ιθήσεων  και συνηθειών.

Ας δούμε όμως την εργασία έστω και αδρομερώς. Αυτή χωρίζεται στα 
κεφάλαια:-
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«Περί σκορπιοπλήχτων»
«Περί κυνοδήχτων
«Περί οφιοδήχτων»
«Περί μελισσοπλήχτων και σφηκοπλήχτων»
«Περί φαλαγγιοδήχτων»
«Επιλεγόμενα»

Τα συμπεράσματά του στα «Επιλεγόμενα» είναι σταθερά. Ας τα παρα
κολουθήσουμε:- Διαπιστώνει ότι η δημώδης ιατρική της Κύπρου χρησιμο
ποιεί ως θεραπευτικές αγωγές κυρίως τα εξής:- α) Την πρόκληση τοπικής 
φλεγμονής και ελκώσεως, β) Την αντιφλόγιση, γ) Την πρόκληση τοπικής 
αιμορραγίας, δ) Την αντισηψία, ε) Την αφαίρεση του ιού με την εκμύζηση, 
είτε με το στόμα, είτε με βδέλλες, είτε με τις βεντούζες είτε τέλος με την επί
θεση ενθέρμων ζώων, στ) Την τοπική εξουδετέρωση του ιού με την επίθεση 
του ιδίου ζώου ή άλλων εξουδετερωτικών ουσιών, ζ) Τη γενική τόνωση και 
ανάληψη του οργανισμού, η) Την πρόκληση τοπικής υπεραιμίας και 0) Τις 
γητιές. Ελέγχει στη συνέχεια επιστημονικά την κάθε μια από τις πιο πάνω 
αγωγές. Να δούμε εδώ ένα έλεγχό του «την επίθεση του ιδίου ζώου»: Η 
αγωγή αυτή στηρίζεται κατά τη γνώμη του πάνω στις αντιλήψεις των ομοιο
παθητικών, που έχουν ως δόγμα τους θεραπευτικό το «όμοια τοΐς όμοίοις είσίν 
ιάματα» (similia similibus curantur). Πιστεύει πως θάταν τολμηρό να απορ- 
ρίψουμε απολύτως την αγωγή αυτή, μάλιστα όταν σκεφτούμε πως πολλοί 
ερευνητές παραδέχονται την ύπαρξη φυσικών αντισωμάτων μέσα στο αίμα 
και τους χυμούς των ιοβόλων ζώων, που εξουδετερώνουν τον δικό τους ιό.

Συμπεραίνει ότι η δημώδης ιατρική της Κύπρου χρησιμοποιεί σχεδόν 
αυτούσιες πια Οηριακές αγωγές των αρχαίων και βυζαντινών Ελλήνων ιατρών. 
Πιθανόν ένα μεγάλο μέρος των θηριακών αγωγών της δημώδους ιατρικής της 
Κύπρου να το επινόησε ο κυπριακός λαός ανεξάρτητα αν παρόμοια χρησιμο
ποίησαν και οι αρχαίοι Έλληνες ιατροί, γιατί, σαν συνεχιστής λαός, όμοια 
σκεφτήκαν και με όμοιο μάτι παρατήρησαν. Καταλήγει ότι από τον έλεγχο 
των αγωγών, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα τα σημερινά, καταφαί
νεται η ορθότητα των πιο πολλών από αυτές.

Τώρα ποια πορεία ακολουθεί στην εργασία του:- Προ')τα αναφέρει το 
επιστημονικό όνομα, την οικογένεια στην οποία ανήκει το ερπετό κλπ., τις 
κυπριακές ονομασίες, και δίδει πληροφορίες γι’ αυτό π.χ. «Ο σκόρπιός ο χερ
σαίος (Scorpius) κοινώς σκόρπιός ανήκει στα αραχνοειδή. Στην Κύπρο απο
καλείται με τα εξής ονόματα:- σκόρπιός, κατσινιόρος (από το κατσούνα, 
κατσούνι και ουρά), γριτζελλόρος, χριτζελλόρος (από το κρίκος — η κοιλία 
του ζώου αποτελείται από 13 κρίκους — κριτζέλλι, χριτζέλλι, τερτσιέλλι, 
κρουτζέλλι και ουρά). Το κεντρί του βρίσκεται στην άκρη της ουράς του. Ο 

ζ°ς του επιδρά πάνω στις απολήξεις των αισθητικών νεύρων, προκαλώντας 
Μονούς δυνατούς και οίδημα, που συνήθως δεν διαρκούν πάνω από 24 ώρες».

Συνεχίζει με εκδιωκτικά του δήγματος, με τρόπους θεραπείας, παρα
πέμπει διαρκώς σε παράλληλους τρόπους εκδιωκτικούς που τους βρίσκουμε 
στους αρχαίους συγγραφείς (Αέτιος Αμιδηνός, Διοσκουρίδης, Αριστοτέλης, 
Δικανδρος κλπ.) και σε έκταση δίνει τρόπους θεραπείας και παραθέτει σχε
τικές γητειές. Παραθέτει μαρτυρίες περιηγητών.

Δίνω εδώ μερικά παραδείγματα: «Ως εκδιωκτικά των φιδιών χρησιμο- 
ποίουνται στην Κύπρο το κρεμύδι, το σκόρδο, και το ούρο. Σπανιότατα χρη
σιμοποιούνται ο πήγανος, η αψιδκιά, το κόκκινο πιπέρι, ο φράξος και η ρίζα 
του κενταυρίου. Ως εκδιωκτικά επίσης χρησιμοποιούνται κουδούνια ή ό,τι 
άλλο που μπορεί να προκαλεί θόρυβο . . .».

Κι αλλού:- «ως εκδιωκτικά των μελισσών και των σφηκών στην Κύπρο 
Χρησιμοποιούν τον καπνό και το ράντισμα με νερό. . .».

Κι αλλού:- «προς θεραπεία των σκορπιοπλήχτων χρησιμοποιούν στην 
Κύπρο τα εξής:-

α) Το μπάλσαμο ή λάδι του σκορπιού (δίνει πληροφορίες για τον τρόπο 
που παρασκευάζεται) στην Κύπρο, στην Ελλάδα, κι’ αναφέρει παλιές 
μαρτυρίες).

β) Γάλα της συκιάς
γ) Ζεστό νερό και κατόπιν ξύδι σε επιθέματα.
δ) Κατάπλασμα από βασιλιτζιά, ξύδι και αλεύρι.
ε) Ούρον ανθρώπινο για πλύσεις και επιθέματα.
στ) Προς αντιφλόγιση:- ασπρόχωμα με ξύδι, κολοκυθάκια φρέσκα ως 

επίθεμα. Φέτες πατάτας, ξώφυλλα αγγουριού ως επίθεμα. Ξύδι με 
πιτερα ως κατάπλασμα.

ζ) Προς τοπικήν υπεραιμία και αντισηψία:- Σκόρδο, πήγανο, ξύδι 
και αλεύρι ως κατάπλασμα.

η) Προς εξουδετέρωση του όξινου ιού:- ασβέστη, ρίζα καλαγκαθθκιού 
και κάτουρα.

θ) Προς εκμύζηση:- Κούφες ή αιματηρές βεντούζες . . .». Διαρκώς 
παραπέμπει σε παρόμοια στους αρχαίους, δίνει τα επιστημονικά 
ονόματα όσων αναφέρει και παραβάλλει με όσα αναφέρουν σύγχρονες 
πηγές, πολλές φορές αναφέρει σε άλλους λαούς.

Τ 9, ωρα για τις θεραπευτικές ιδιότητες που πηγάζουν από τα ζώα. Γνω- 
στη είναι η πίστη για την «πέτρα της κουφής» που ο λαός πιστεύει πως βρί- 
σκεται στο κεφάλι του τεφρού μόνο φιδιού και πιο συγκεκριμένα κάτω από

^^^α του. Το σχήμα της είναι όμοιο με την κεφαλή της «κουφής» και 
μ της κυμαίνεται μεταξύ μεγάλου κόκκου φακής και αυγού περιστε

214 215

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ράς. Είναι όμοια με χρωματιστές και στιχτές πέτρες του ποταμού. Τις στί
ζεις αυτές οι χωρικοί τις θεωρούν ως δυσανάγνωστα γράμματα. Ο Κύπρος 
Χρυσάνθης πληροφορεί για τον τρόπο που την παίρνουν οι χωρικοί μας που 
είναι ο εξής:- Ενώ κοιμάται το φίδι, του κόβουν με ένα κτύπημα την κεφαλή 
τελείως, την θάβουν για σαράντα μέρες ώσπου να λυώσουν τα μαλακά μόρια 
και πέρνουν την πέτρα αυτή. Αν όμως η κεφαλή δεν κοπεί τελείως με το πρώτο 
χτύπημα, τότε το φίδι ή καταπίνει την πέτρα, που είναι μαλακή σα ζυμάρι, 
ή την ξερνά και δεν την βρίσκουν.

Τα πιο πάνω τα βρίσκουμε στην εργασία του «Η Πέτρα της κου
φής και ο οφίτης λίθος των αρχαίω ν». Σ’ αυτή αναφέρεται 
σε μελετητές πάνω στο πιο πάνω θέμα, Έ?Αηνες και ξένους και εκθέτει από
ψεις τους. Για τη φύση της «πέτρας της κουφής» κάνει διάφορες υποθέσεις 
και τις συζητεί:-

α) Ότι πρόκειται για τον ιογόνο αδένα της «κουφής», ασφαλώς απο- 
ξηραμμένο.

β) Ότι είναι το κρανίο ή η κάτω σιαγόνα της «κουφής».
γ) Ότι είναι ένα ιδιαίτερο οστέϊνον όργανον της «κουφής», που βρί

σκεται, κατά το λαό, κάτω από τη γλώσσα του ερπετού.
δ) Ότι είναι τελείως φανταστική η πέτρα αυτή. Ανταποκρίνεται όμως 

στην παγκόσμια δοξασία περί υπάρξεως πολυτίμων λίθων στις κεφα
λές δράκων φανταστικών και φιδιών ή άλλων ερπετών.

ε) Ότι είναι μια πέτρα, που από την ομοιότητά της προς κάποιο χαρα
κτηριστικό της κουφής, προς τις στίξεις του δέρματος της κουφής 
πήρε την ονομασία αυτή. Καταλήγει ότι η τελευταία αυτή υπόθεση 
είναι η ορθή και υποδεικνύει ότι είναι ο «οφίτης λίθος» του Διοσκου- 
ρίδη, η «οφιήτις πέτρη» του Ορφέως, του Διονυσίου του περιηγη- 
τού, του Πλινίου και του Ορειβασίου, που χρησιμοποιόταν από τους 
αρχαίους:-

I Ως θεραπευτικό περίαπτο κατά των δηγμάτων των φιδιών.
II Ως εκδιωκτικό των θηρίων.
III Ως θεραπευτικό περίαπτο κατά του ληθάργου και της κεφαλαλγίας.
IV Ως θεραπευτικό κατά των φρενιτίδων

Καταλήγει ότι ο μύθος περί της τοποθετήσεως και του τρόπου λήψεως 
της πέτρας αυτής σχηματίστηκε σύμφωνα με την παγκόσμια δοξασία περί 
υπάρξεως πολυτίμων λίθων στα κεφάλια φανταστικών ή πραγματικών ερπε
τών.

Στη μελέτη αυτή εκτίθενται οι σημερινές χρήσεις της «πέτρας της κου- 
φής:-

α) Ως θεραπευτικό κατά των δηγμάτων της «κουφής» και των άλλων 
ιοβόλων ερπετών.

β) Ως προφυλακτικό κατά των δηγμάτων της κουφής και των άλλων 
ιοβόλων.

γ) Ως προφυλακτικό κατά του «δήμματος» την πρώτη νύκτα του γάμου 
(«δήμμα του γαμπρού» είναι η πρόσκαιρη αφροδισιακή ανικανότητα 
που παρατηρείται την πρώτη νύχτα του γάμου, ψυχογενούς συνήθως 
αιτιολογίας).

δ) Για να είναι γεμάτο χρήματα το βαλάντιο αυτού που την κρατά.
ε) Ως θεραπευτικό για πολλές άλλες αρρώστιες, είδος πανάκειας.

Προσφιλές θέμα στον Κύπρο Χρυσάνθη είναι οι μύθοι που σχετίζονται 
με τα ζώα και που έχουν σχέση με τη λαϊκή ιατρική. Ένα τέτοιο μύθο κυ
πριακό με πρωταγωνιστή τον κάβουρα δίνει στην εργασία του «Τ ζ ι ό γ χ ο ς - 
σκαθθαρόχορτον-σκορπίδιν-χόρτο ν». Εδώ σημειώνει άλλο 
μύθο σχετικό, που το βρίσκουμε στο «Περί θαυμάσιων ακουσμάτων του Αρι
στοτέλη», με χελώνα και φίδι.

Οι μύθοι του σχετίζονται σε θεραπευτικές αγωγές που μας διδάξανε τα 
ζωα δεν είναι τίποτε άλλο, τονίζει, παρά ζωολατρικά επιβιώματα· διηγούνται 
πως ο ελέφαντας δίδαξε σ’ εμάς ως αφροδισιακό και διεγερτικό φάρμακο τον 

’ μανδραγόρα, το χελιδόνι ως οφθαλμικό φάρμακο το χελιδόνια το μέγα, ο κά
βουρας ως αντιοφικό τον σόγχο, η αίγα ως αντιφλογιστικό το λάδανο, ο κά
στορας ως εξαιρετικό φάρμακο τα μόριά του, η σαλαμάνδρα ως προφυλακτικό 
κατά των εγκαυμάτων το λίπος της, ο πελεκάνος ως αναζωογονητικό το αίμα, 
ο γύπας ως ωκυτόκυιο τον «ευτόκειον λίθον» και η αίγα την αφαίμαξη κατά 
του πληθωρισμού. Τα πιο πάνω στην εργασία του «Κ υπριακοί μύθοι 
που αποδίδουν σεζώα την ανακάλυψη φαρμάκων 
και την επινόηση θεραπευτικών αγωγώ ν».

Στη μελέτη αυτή δίνει μαρτυρίες συγγραφέων για την ύπαρξη τέτοιων 
μύθων — προϊστορικών επιβιωμάτων και πληροφορία πως συναντούμε τέ
τοιους μύθους επίσης μέσα στην καθημερινή διήγηση των Κυπρίων καθώς και 
στα τραγούδια τους. Κατατάσσει αυτούς τους μύθους σε τέσσερις ομάδες:-

α) Μύθοι που λένε πως τα ζώα μάς αποκαλύψανε μερικά ζωϊκά φάρ
μακα.

β) Μύθοι που λένε πως τα ζώα μάς αποκαλύψανε τις θεραπευτικές 
ιδιότητες μερικών φυτών.

γ) Μύθοι που λένε πως τα ζώα μάς αποκαλύψανε τη χρήση θεραπευ
τικών λίθων.

δ) Μύθοι που λένε πως τα ζώα μάς διδάξανε μερικές θεραπευτικές 
αγωγές.
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Μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον κυπριακό μύθο που λέγει πως η αίγα 
όταν πάθει μαστίτιδα τρίβεται ώσπου να αιματώσει πάνω στους κίσθους και 
τους κόνυζους, αλείφοντας έτσι τους μαστούς της με τη ρητίνη «λάδανον».

7. ΤΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗ ΑΛ Ι ΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Στο κυπριακό «λάδανον» αναφέρεται, μεταξύ πολλών άλλων φαρμακευ
τικών υλών, φυτικών και ορυκτών, ο Κύπρος Χρυσάνθης, στην ωραία μελέτη 
του «Κ υπριακές φαρμακευτικές ύλες στο 'περί ύλης 
ιατρικής’ του Διοσκουρίδ η». Ξεκινώντας από τη σχετική παρα
πομπή στο Διοσκουρίδη, συνεχίζει με το επιστημονικό όνομα την ετυμολογία, 
την αναφορά άλλων αρχαίων συγγραφέων και νεότερων περιηγητών σ’ αυτό. 
Ο ίδιος δίνει πολλές πληροφορίες γι’ αυτό:- Στην Κύπρο ονομάζεται ληόνι, 
ξυστάριν, ξυσταρκά, λουβιθιά, λεουδιά. Και στην Ελλάδα λάδανο, αλάδανος, 
λαδανιές, αλυταριά, ήμερη κουνουκλιά, ήμερο κιστάρι, κίστο. Η συλλογή του 
λαδάνου αυτού γίνεται με τη ληονίστρα, που σέρνεται πάνω στις ξισταριές 
και τους κόνυζους και μαζεύει στα λουριά της τη ρητίνη αυτή. Ένας άλλος 
τρόπος συλλογής του λάδανου, που τον αναφέρει κι’ ο Διοσκουρίδης, είναι το 
μάζεμα από τα γένεια και τις τρίχες των μεριών τράγων και κατσικιών που 
βόσκουν στις κιστοφόρες περιοχές. Το λάδανο είναι θερμαντικό, μαλακτικό, 
αναστομωτικό, ουρητικό. Συμμετέχει στα μαλάγματα κατά του βήχα, υπο
καπνίζεται σε μητρικές παθήσεις και συνδυάζεται με άλλα μύρα σε μίγματα 
κατά της πτώσεως των τριχών. Στα νεότερα χρόνια είχε χρησιμοποιηθεί ως 
αρωματικό και αντιλοιμικό, ιδίως κατά της πανώλους. Καταλήγει με τις 
πληροφορίες ότι πριν λίγα χρόνια το μάζευαν στην Τηλλυριά και το έστελλαν 
στο Σουδάν, όπου ως σήμερα χρησιμοποιείται σαν αντιλοιμικό. Και σήμερα 
ακόμα στην Κύπρο χρησιμοποιείται ως αρωματικό και σε καταπλάσματα.

Αλλά και για τις άλλες φαρμακευτικές ύλες του Διοσκουρίδη, όσες σχετί
ζονται με την Κύπρο, δίνει ο Κύπρος Χρυσάνθης στην πιο πάνω μελέτη του 
χρήσιμες πληροφορίες για την ονομασία και τη χρήση τους άλλοτε και τώρα, 
με πυκνές παραπομπές σε άλλους συγγραφείς. Αυτές τις ύλες τις χωρίζει σε:-

α) Φυτικές (Κάλαμος Κύπριος, Κίκι, Λάδανον, Οροβάγχη, Σάμψουχον, 
Συκόμορον, Τερμινθίνη, Τροχίτης)· και

β) Ορυκτές (Άλες, Αμίαντος, Διφρυγές, Ιός χαλκού, Καδμεία, Κε- 
καυμένος χαλκός, Κύανος, Λεπίς χαλκού, Μελαντηρία, Μίσυ, Πομ- 
φόλυξ, Σποδός, Σώρι, Χαλκανθές, Χαλκίτις, Χρυσόκολλα).

Σ’ άλλη εργασία του «Φ αρμακευτικά φυτά της Κύπρου· 
αγρια και κηπευτικά» δίνει κατάλογο όλων αυτών των φυτών. 
Σημειώνει 178 είδη φυτών γράφοντάς τα με την επιστημονική ονομασία (λα
τινική και ελληνική)· επιλέγουμε μερικές ελληνικές ονομασίες:- 

άκανθος η απαλή 
άκορος ο κάλαμος 
κρόμμυον το σκόροδον 
άνηθον το βαρύοσμον 
αρκτοστάφυλος η φαρμακευτική 
ασφόδελος ο μικρόκαρπος 
κάνναβις η ήμερος 
κίστος ο Κρητικός 
κύμινον το ήμερον 
δαύκος το καρωτόν 
ευφόρβιον 
μάραθον το κοινόν 
γλυκύρριζα η άτριχος 
αιγόκλημα το τυρρηνικόν 
μανδραγόρας ο φαρμακευτικός 
ορίγανον
κόνυζα η δυσεντερική 
σκίλλα η παράλιος . . . .

Ενδιαφέροντα είναι όσα γράφει για τις θεραπευτικές ιδιότητες μερικών 
φυτών στη μελέτη του «Τζιόγχος-Σκαθθαρόχορτον-Σκορ- 
πίδιν-Χόρτο ν». Ο τζιόγχος είναι φυτό θεραπευτικό για τα δήγματα 
των φιδιών στην Κύπρο ο Τζιόγχος καλείται και φιδόχορτον ή χόρτο της 
κουφής. Δίνεται η κυπριακή δοξασία ότι μας δίδαξε ο κάβουρας τις θεραπευ
τικές ιδιότητες του τζιόγχου:- «Μια φορά ένας κάβουρας έτρωγε μια κουφή 
(vipera mauritanica). Κάθε λίγο όμως έτρεχε, εξαφανιζόταν και ξαναγύριζε 
να συνεχίσει. Από περιέργεια τον είχαν παρακολουθήσει και τον είδαν πως 
έτρωγε τζιόγχο. Όσο έτρωγε τον τζιόγχο το καταφάγωμα της κουφής δεν 
του προξενούσε τίποτε. Όταν όμως ξέρασε τον τζιόγχο, τότε δηλητηριάστηκε 
και πέθανε». Μια άλλη εκδοχή είναι πως ξερίζωσαν τον τζιόγχο για να δουν 
τι θα συμβεί. Ο κάβουρας, όταν δεν βρήκε το φυτό για να φάει, ξέρασε και 
νέθανε.

Για το σκαθθαρόχορτο, πληροφορεί πως ονομάστηκε έτσι γιατί το άνθος 
του με τον καρπό μοιάζει με σκαθθάρους και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία 
των σκαθθάρων. Η πίστη βασίζεται στον κανόνα της αναλογίας, που είναι 
κοινος σ’ όλους τους λαούς· σύμφωνα με αυτό δημιουργούνται δεισιδαιμονίες 
απ° τελείως εξωτερικές ομοιότητες ή συγγένειες δύο πραγμάτων. Παράδειγμα 
το «σκορπίουρον» ή «ηλιοτρόπιον το μέγα» των αρχαίων που ονομάστηκε έτσι 
απ° την ομοιότητα του άνθους του προς την ουρά του σκορπιού, κι’ ύστερα 
συμφωνα με τον ανωτέρω κανόνα χρησιμοποιήθηκε ως θεραπευτικό και προ- 
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φυλακτικό κατά των δηγμάτων του σκορπιού. Άλλο παράδειγμα το «βού- 
φθαλμον ή ζωόφθαλμον», είδος χρυσανθέμου, που ονομάστηκε έτσι γιατί τα 
φύλλα του περιγράφουν κύκλο όμοιο προς το μάτι, εξ αιτίας αυτής της ομοιό
τητας χρησιμοποιήθηκε σε οφθαλμικές παθήσεις.

Το σκορπίδιν ονομάστηκε έτσι εξ αιτίας του ότι σκορπίζει εδώ κι’ εκεί· 
εξ αιτίας αυτής της ιδιότητας χρησιμοποιήθηκε σαν φάρμακο διασκορπιστικό 
των οιδημάτων και των αποστημάτων. Τέλος το φωτοβόλο βοτάνι της Κύ
πρου, που καλείται απλώς «χόρτον» και λάμπει κατά τη νύκτα αλλά δεν ξεχω
ρίζει την ημέρα από τα άλλα χόρτα, συνδέεται με την αρχαία και παγκόσμια 
δοξασία πως αυτά τα λεμπερά χόρτα έχουν θαυμάσιες και μαγικές ιδιότητες 
(ανεύρεση θησαυρού κλπ.). Το χόρτον αυτό ο λαός πιστεύει ότι όταν το φάνε 
τα ζώα, προπαντός τα βόδια, προσβάλλονται από δηλητηρίαση και πεθαίνουν. 
Συζητεί ο δρ Χρυσάνθης αν πρόκειται για το φυτό μανδραγόρας (που στην 
Κύπρο λέγεται «αρκάθθρωπος, καλιαθθρωπάριν, μαντραγούριν» κλπ.). Πι
στεύει ότι μάλλον πρόκειται είτε για ένα είδος δηλητηριωδών μανιταριών που 
φωσφορίζουν κατά τη νύκτα, είτε απλώς πρόκειται για μια ασθένεια κοιλιακή 
των ζώων που προκαλεί το θάνατό τους και που η ευέξαπτη λαϊκή φαντασία 
την αιτιολογεί με το φάγωμα φωτοβολών βοτανιών.

8. ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΑΓΙΟΙ

Η θρησκευτικότης του λαού μας οδήγησε στην πίστη στη βοήθεια από 
αγίους που προφυλάττουν από διάφορες ασθένειες επιδημικές ή/και θεραπεύ
ουν, αλλά και τιμωρούν.

Σ’ ένα σύντομο μελέτημά του ο δρ Χρυσάνθης με τίτλο «Ε π ι δ η μ ί ε ς 
στο ‘Χρονικό της Λύση ς’», που καλύπτει μια περίοδο μεταξύ των 
ετών 1800 και 1913, επισημαίνει πληροφορίες ιατρικής φύσεως που περιέ- 
χονται στο «Χρονικό» αυτό. Εδώ αναφέρεται σε επιδημίες που συνέβησαν 
στην Κύπρο το 1813, 1831, 1853, 1855, 1865, 1866, 1879 και 1897. Πρό
κειται για τέσσερις επιδημίες χολέρας:-

«1813: Χρόνος καλός. Ήλθεν το θανατικόν και έκαμεν μεγάλην φθοράν 
(Σεπτεμβρίου 8 ήλθεν η Λγία Εικόνα του Κύκκου εις τον Αρχάγγελον Λακα- 
τάμιας και έμεινεν χρόνους τρεις)». Εδώ λοιπόν η πίστη στη θαυματουργή 
δύναμη της εικόνας της Παναγίας του Κύκκου.

Προσθέτει ότι οι άλλες επιδημίες που σημειώνονται στο «Χρονικό της 
Λύσης» είναι ευλογιάς, ιλαράς, διφθερίτιδας. Αυτές οι τελευταίες τού θυμί
ζουν το «Χρονικό» του Λεόντιου Μαχαιρά:- «... ήλθεν θανατικόν των παι
διών και εξηλείπτην το νησίν».

Σε μια άλλη εργασία του ((Ιατρικά Σύμμεικτα στα Χρο
νικά Μαχαιρά και Βουστρώνιου» αναφέρεται και σε θεραπευ
τές αγίους, περατικούς και ντόπιους. Είναι οι εξής:-

α) Ο Σαν Τζουάνης τε Μουφόρτε, για την πύρεξη.
β) Ο Άγιος Μάμας, για τις αγιάτρευτες πληγές.
γ) Η Αγία Φωτεινή, για τους τυφλούς.
δ) Ο Άγιος Διομήδιος, για τα πρήσματα ( = οιδήματα).
ε) Ο Άγιος Αθανάσιος ο Πεντασκοινίτης που «βρύει ιάματα».
στ) Ο Μέγας Ιωάννης ο Λαμπαδιστής, για το δαίμονα.
ζ) Ο Άγιος Σώζοντας, που θεραπεύει «πάσαν νόσον».
η) Οι Άγιοι Κυπριανός και Ιουστίνη, για την ελονοσία.
θ) Η Υπεραγία Θεοτόκος.

Παρενθετικά υπογραμμίζω τη γλωσσική αξία επίσης της πιο πάνω εργα
σίας του. Απομονώνει και ερμηνεύει λέξεις και φράσεις των μεσαιωνικών 
χρονογράφων που σχετίζονται με τη λαϊκή ιατρική:- νόσοι μονολεκτικά, νόσοι 
περιφραστικά, επίθετα:-

«Η νόσος αποκαλείται με τα εξής: νόσσος, αστένεια, αρώστια. Και ο 
άρρωστος με τα εξής:- αστενής, άρωστος, αστενεμένος. Και η θεραπεία με 
τα εζήζ> γιάσες, ιατρεία, ίασες. Και το θεραπεύω με τα εξής:- να γιάνει, 
θεραπεύονται, ευρίσκει υγείαν, υγίανε».

«Ονόματα:-
γαρισούρα = οφθαλμίες, ματοπονήσεις
θανατικόν = επιδημία
κακή αρώστια = επιληψία συνήθως
κόρπος = κτύπημα, πληγή
καρτάνα = τεταρταίος πυρετός (μορφή ελονοσίας)
λαμπαχίον = παραφροσύνη
πελλάρα = παραφροσύνη
πρήσματα = οιδήματα
πύρεξες = ελώδεις πυρετοί»

«Περιφραστικά:-
η γλώσσα της πιασμένη = ψυχογενής αφασία 
επρήστησαν = έπαθαν οιδήματα
πιασμένος είμαι ή επιάστην το ήμισον του μέλος = παράλυση.
επιάστην, πιασμένος, χέρια και πόδια = παράλυση 
τρέχει από τιναν αίμα = αιμορραγία»

« Επίθετα:-
ελλιγωμένος = λιπόθυμος
κορπωμένος = κτυπημένος, πληγωμένος
κουτσομύττας = με κομένη μύτη
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λαβωμένος = πληγωμένος 
λώρος = παράλυτος, ολικά ή μερικά 
μαχανιασμένος = πληγωμένος (μακελεμένος) 
πελλός = τρελλός, ανόητος 
πιασμένος = παράλυτος 
στραβός και τυφλός 
χαϊργασμένος = ζαλισμένος 
ψωριάρης = έχει ψώρα».

Για να επανέλθουμε όμως στους προστάτες αγίους. Στη μεγάλη μελέτη 
του «Θ η ρ ι α κ ά της Κύπρου» σημειώνει σαν Οεραπευτές:-

α) Τον Άγιο Λουκά, κατά των δηγμάτων των ιοβόλων και
β) Την «Παναγία τη Σφαλαντζιώτισσα», δια την προστασία κατά των 

«σφαλαντζιών».

Στην εργασία του εξ άλλου «Ιατρικές δημοσιεύσεις του 
Νεοκλή Κυριαζή», δίδοντας μια αναλυτική βιβλιογραφία των ιατρι
κών δημοσιεύσεων του αείμνηστου λογίου της Λάρνακας, αναφέρεται και σε 
δημοσίευμα του Κυριαζή με τίτλο «Δημώδης Κυπριακή Ιατρική» και γράφει 
ότι το δημοσίευμα αυτό είναι καλό από άποψη συγκέντρωσης ποικίλου υλικού. 
Ξεχωρίζει το κεφάλαιο για τους θεραπευτές αγίους της Κύπρου.

Άγιοι ειδικοί για διάφορες αρρώστιες (θεουργική ιατρική) υπάρχουν 
πολλοί π.χ. άγιος ΣκάΟΟαρος, άγιος Θύρσος ή Θέρισσος και άλλοι· Υποδει
κνύει στη μελέτη του «Τ ζιόγχος-σκαθθαρόχορτον-σκορ- 
π ί δ ι ν - χ ό ρ τ ο ν» ότι πολλοί άγιοι ειδικοί δημιουργήθηκαν από παρετυ
μολογία ιαματικοί ασθενειών, π.χ. ο άγιος Άκουφος ή Άκουας (άγιος Ιά- 
κωβος) για την κώφωση, ο άγιος Βηχιανός (άγιος Βησσιανός) για το βήχα, 
ο άγιος Τζιενκιάς (άγιος Κενδέας) για τα άλγη.

Στην εργασία του «Σ τοιχεία δημώδους οδοντιατρικής 
των Κυπρίων» σημειώνει ότι θεραπευτής άγιος για τις οδονταλγίες και 
βοηθός για την οδοντοφυΐα είναι ο άγιος Αντύπας.

Τέλος στην ανακοίνωσή του «Προσωποποίησις της πανώ- 
λους, φάουσας και χολέρας κατά τους Κυπρίους» 
αναφέρεται σε αγίους που εξεδίωξαν, κατά τις κυπριακές παραδόσεις, τις 
επιδημικές αυτές αρρώστιες. Πρόκειται για τον άγιο Θεόδωρο, την αγία 
Ελένη και την αγία Μαρίνα σύμφωνα με μια παράδοση· άλλη παράδοση ανα
φέρει την Παναγία, τον άγιο Νικόλαο και τον άγιο Ζαχαρία.

9. ΛΑ Ϊ ΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Με τους γιατρούς ασχολείται στις σελίδες της μελέτης του «Η σημα

σία και οι δικαιοδοσίες της δημώδους ιατρική ς». 
Στο κεφάλαιο «λαϊκοί ιατροί και ιστορικά αυτών» παρατηρεί ότι το πρόσωπο 
του λαϊκού γιατρού είχε τη θέση του μέσα στην κοινωνία, ή την έχει στις απο
μακρυσμένες αγροτικές περιοχές όπου σπάνια εισδύει ο επιστήμονας γιατρός, 
όπως ακριβώς την έχει σήμερα ο γιατρός μέσα στη δική μας κοινωνία. Ol 
λαϊκοί αυτοί γιατροί είχαν και δικές τους ιατρικές επινοήσεις ή τελειοποίησαν 
τις σύγχρονές τους λαϊκές που ενδιαφέρουν από επιστημονικής απόψεως. Οι 
λαϊκοί γιατροί δεν είναι τόσο ευκαταφρόνητοι στον ελληνικό χώρο. Αναφέρε
ται το όνομα του πρακτικού γιατρού Παναγιώτη Γιατράκη, που στα χρόνια 
της ελληνικής επανάστασης ίδρυσε στην Ελλάδα πρακτική σχολή χειρουργικής 
πολέμου. Κι’ άλλα ονόματα πρακτικών γιατρών σημειώνει. Δίνοντας κι’ 
άλλες πληροφορίες για τους γιατρούς αυτούς γράφει πως σε μερικά μέρη, όπως 
στην Ήπειρο, είχαν δική τους μυστική διάλεκτο, που αν την παραλληλίσουμε 
είναι αντίστοιχη προς την ξένη γλώσσα που μιλούν οι γιατροί μπροστά στον 
άρρωστο για να μη καταλάβει αυτός και το περιβάλλον του τις επιστημονικές 
ή επαγγελματικές τους συνεννοήσεις.

Για την άσκηση της ιατρικής στην Κύπρο που τη μαρτυρούν αρχαιολογικά 
Ευρηματα, ονόματα ιαματικών θεών, ονόματα Κυπρίων ιατρών, αναφορές 
των συγγραφέων Διοσκουρίδη και Γαληνού και πληροφορίες για το τι γινόταν 
στα χρόνια της φραγκοκρατίας που βγαίνουν από τα έργα του Μαχαιρά, του 
ΙΙουστρώνιου κι’ από τις Ασσίζες δίδει ο δρ Χρυσάνθης πληροφορίες στο έργο 
του «Πανόραμα της Κυπριακής Ιατρική ς». Εδώ, μιλώντας 
μεταξύ άλλων για τη θεραπευτική στα χρόνια εκείνα, γράφει ότι γινόταν από 
τους επίσημους γιατρούς, από τις μαμμούδες (μαίες) ή γελλούδες (μάγισσες) 
και από τη θαυματουργή δύναμη των αγίων. Τι εφαρμόζονται:-

α) φλεβοτομήσεις
β) καυτηριάσεις
γ) ανατάξεις καταγμάτων
δ) καθαρτικά και στυπτικά
ε) μυρίσματα, τσίκνες και βρώμες από τις μαίες 
στ) παρακλήσεις και προσκυνήματα στους αγίους.

Στην ίδια κατάσταση ήσαν τα ιατρικά πράγματα στην Κύπρο κατά τους 
Χρόνους της τουρκοκρατίας, οπότε ο λαός συνέχιζε την κατά παράδοση λαϊκή 
του ιατρική και τη θεουργική, την προσφυγή δηλαδή σε αγίους και αγιάσματα.

Μ’ ένα άπό τους πιο πάνω τρόπους θεραπείας τη φλεβοτόμηση ασχολείται 
στη μελέτη του «Το περί φλεβοτομίας του Ιωάνν η». Πρό- 
κειται για δύο ερμηνείες για φλεβοτομία σ’ ένα χειρόγραφο του 18ου αιώνα 
που βρίσκεται στο δικό του αρχείο. Οι ερμηνείες αποδίδονται σε κάποιο Σα- 
ρακηνό αυθέντη της Λυδίας που έγινε ορθόδοξος Χριστιανός και ονομάστηκε 
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Ιωάννης. Η φλεβοτομία βασίζεται στη δοξασία για αποφράδες μέρες, μια 
δοξασία πολύ παλιά με διάδοση σε όλους τους λαούς. Οι αποφράδες μέρες 
των δώδεκα μηνών βρίσκονται δημοσιευμένες σε διάφορα χειρόγραφα. Ανα
φέρεται ο δρ Χρυσάνθης σε τέτοια χειρόγραφα. Προσθέτει ότι σε άλλα χειρό
γραφα μετρούνται οι αποφράδες μέρες με βάση τις ημέρες της σελήνης «ερμη
νεία περί των ημερών της σελήνης πότε είναι καλά να φλεβοτομά τινας και τι 
προξενεί». Σημειώνει σχετικές δημοσιεύσεις. Δημοσιεύει το χειρόγραφο με 
τις δύο ερμηνείες του Ιωάννη, επισημαίνει τις αποφράδες μέρες και τις βοη
θητικές. Συγκρίνει με παρόμοιες δημοσιεύσεις των Γεώργιου Παπαχαρα- 
λάμπους, Νικόλαου Βυζαντίου και Φάνη Μιχαλόπουλου και επισημαίνει τις 
συμπτώσεις των αποφράδων ημερών, καταγράφει νόσους που αναγράφονται 
στις δυο ερμηνείες των φλεβοτομιών. Παρσπέμπει σε γιατροσόφι, υποδει
κνύει ότι του θυμίζουν διάθεση γητειάς και υποθέτει ότι πιθανό να γίνεται 
τούτο με σκοπό να προκληθεί εντύπωση και να γίνουν έτσι τα γραφόμενα 
πιστευτά και αυθεντικά.

Πρέπει να δώσουμε κι’ εμείς ένα δείγμα του χειρογράφου αυτού:-
«Εις την α' όλων των μηνάδων προσέχουν να μην φλεβοτομήσουν δια 

κανέναν τρόπον.
Εις την β' προσέχου διότι εμβαίνει δρωπικία εις το κορμίν σου και δεν 

θέλεις έχει ανάπαυσιν όλον τον χρόνον . . .
Εις την στ' είναι καλόν διότις εβγαίνει αίμα ωσάν νερόν από το κορμίν 

και άφησε την φλέβαν ολίον να σωθεί και βλέπε το αίμα.
Εις την ε' είναι καλόν διότις εμβαίνει αίμα καλόν εις το κορμίν του αν

θρώπου.
Εις την ζ' καλόν διότις ελαφρώννει το στομάχι και έχει μεγάλην ανάπαυ- 

σιν . . .»
Κι’ από τη δεύτερη ερμηνεία αντλούμε εδώ λίγα επίσης:-
«Εις την α' προσέχου διότις θέλει έλθει εις τον άνθρωπον κιτρινάδα εις 

όλον τον χρόνον.
Εις την β' της σελήνης προσέχου διότι θέλει περάσει του κορμιού σου 

δρωπικία.
Εις την γ' της σελήνης προσέχου δια τον αιφνίδιον θάνατον . . .
Εις την κγ' καλόν διότις δυναμώννει τους βραχίονας του ανθρώπου.
Εις την κστ' καλόν διότις αποδιώκει πάσαν ανθύμισην.
Εις την κζ' πρόσεχε δια τον αιφνίδιον θάνατον.
Εις την κθ' πρόσεχε επειδή έχεις φόβον θανάτου.
Εις την λ' πρόσεχε δια πάντα».

Σε επιστήμονες γιατρούς αναφέρεται η ανακοίνωση του στο δεύτερο 
πανελλήνιο συνέδριο της ιστορίας της ιατρικής, που έγινε το 1984, κι έχει 

τίτλο «Ιατρικά παράδοξα της Κύπρου» έχει όμως και λαϊκές 
συνήθειες, φράσεις, τοπωνύμια. Ανατρέχει εδώ στους τρεις τελευταίους αιώ
νες (18ο, 19ο και 20ο) σημειώνοντας παράδοξες συμπεριφορές και συμβάντα, 
που έχουν την εξήγησή τους στο επαγγελματικό πεδίο, αλλά ταυτόχρονα δη
λώνουν και το κλίμα των εποχών (π.χ. συνεταιρισμοί που είχαν ουσιαστικά 
τη θέση προικοσύμφωνου, υιοθέτηση ξενικών ονομάτων, διαφημίσεις, ιατρικές 
ειδήσεις διαφημιστικές, διαφημιστικά ευχαριστήρια, επιχειρήσεις, διαφημί
σεις φαρμάκων).

Βρίσκει στη συνέχεια την ευκαιρία να αναφερθεί σε χαρακτηρισμό που 
σχετίζεται με γιατρό:- «η μαϊμούνα του Χάϊτεσταν» δηλαδή σαν τη μαϊμού 
που έχει στον κήπο του ο γιατρός Χάϊτεσταν, για να χαρακτηρίσουν κάποιο 
άσκημο. Ακόμα σημειώνει την παροιμιακή φράση «χρωστάς του Ρώπα», 
που τη χρησιμοποιεί ο λαός μας για να χαρακτηρίσει κάποιον μισότρελλο· 
δίνει πληροφορίες για το Θρασύβουλο Ρώπα (1842-1890) καλό γιατρό, ιδιό
τυπο και χιουμορίστ:. Επίσης θυμάται το τοπωνύμιο «καμπιά του Ευκλείδη», 
που προέκυψε από τον ιδιαίτερο χώρο όπου ο γιατρός Ευκλείδης συντηρούσε 
τις γκαμήλες του.

Τέλος αναφέρει την ύπαρξη, ως το 1960, πρακτικών φαρμακοποιών, των 
«σπετσιέρηδων. Παράλληλα με τους πρακτικούς φαρμακοποιούς υπήρχαν 
και οχ «αχτάρηδες» που φέρναν φυτικά φάρμακα κυρίως από τη Βηρυτό.

10. ΛΑ Ϊ ΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ

Για τα γιατροσόφια που είναι τα γραπτά επιστημονικά βιβλία του λαού 
μιλήσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Εδώ θα δούμε μερικές δοξασίες του λαού 
πάνω σε ιατρικά θέματα, που τις ανιχνεύει ο Κύπρος Χρυσάνθης μέσα από 
τον προφορικό λόγο κι’ από τα γιατροσόφια.

Α' Εμβρυολογικές δοξασίες:-
Αυτές τις καλύπτει στην εργασία του «Συμβολή στις εμβρυ- 

0 λ ο γ ι κ έ ς δοξασίες των Κυπρίω ν». Βρίσκει ότι κατά τις 
λαϊκές δοξασίες των Κυπρίων το έμβρυο προέρχεται από την ανάμιξη του 
ανδρικού σπέρματος και των καταμηνίων της γυναίκας. Αυτή η θεωρία είναι 
πολύ παλιά και μπήκε και στην αρχαία επιστήμη ακόμα. Συνεχίζοντας βρίσκει 

σε πολλά μέρη της Κύπρου τα καταμήνια δεν τα θεωρούν ως ποιητικό 
«trio του εμβρύου αλλά απλώς ως θρεπτικό του υλικό. Εξετάζει την αντίληψη 
ϊία την ύπαρξη γυναικείου σπέρματος ή μη, για την προέλευση του ανδρικού 
σπέρματος από το νωτιαίο μυελό. Επίσης τη δοξασία ότι η γυναίκα δεν συμμε
τέχει ενεργώς αλλά παθητικώς δέχεται το ανδρικό σπέρμα και αναλαμβάνει 
να θρέψει τον νέο βλαστό. Δίνει αντιλήψεις του λαού για τη θέση του εμβρύου 
στη μήτρα ανάλογα με το γένος του και βρίσκει σαν αρχή αυτής της πίστης 
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στις αντιλήψεις του φιλόσοφου Παρμενίδη, για το πώς τρέφεται το έμβρυο 
στη μήτρα, για το ποιο όργανο του εμβρύου σχηματίζεται πρώτα (η καρδιά) — 
και δικαιολογεί τη δοξασία αυτή λέγοντες πως ο λαός θεωρεί την καρδιά κέντρο 
των αισθήσεων και των συναισθημάτων —, για το πώς τρέφεται το έμβρυο 
στη μήτρα, για το πώς αναπνέει εκεί, για το τι γίνεται ο πλακούς δηλαδή το 
ταίρι, για το πότε αποκτά ψυχή το έμβρυο. Πυκνές οι αναφορές του στην 
αρχαία Ελλάδα, σε ξένους λαούς, και τα παραδείγματα του από το τι συνηθίζει 
σήμερα ο λαός μας· με όλα αυτά τεκμηριώνει την εργασία του.

Β' Προσωποποιήσεις:-
Έχει ιδιαίτερα προσέξει το θέμα των προσωποποιήσεων ασθενειών στο 

λαό μας. Ιδιαίτερα προσωποποιούνται οι επιδημικές νόσοι. Αυτό εξετάζει 
στις εργασίες του «Προσωποποίησις της πανώλους, φ ά- 
ουσας και χολέρας κατά τους Κυπρίους και “Τ he per
sonification of Plaque and Cholera according to 
the Cypriots”. Τονίζει ότι η προσωποποίηση των νόσων είναι παγκό
σμιο φαινόμενο εφ’ όσον ο ανθρωπομορφισμός είναι έμφυτος στον ανθρώπινο 
νου. Ο άνθρωπος πιστεύει στην ύπαρξηυπερφυσικών όντων που ρυθμίζουν 
κάθε γήϊνο γεγονός· σ’ αυτά τα όντα απέδωσε τις νόσους. Ιδιαίτερα τονίζει 
ότι η Πανώλης θεωρείται ως η πρωταρχική αιτία των νόσων. Σημειώνει τις 
προσωποποιήσεις της στις ελληνικές δοξασίες:-

α) Ως γριά συνοδευομένη από τις δύο αδελφές της, τη χολέρα και ευλογιά, 
β) Ως γριά με μαύρο χιτώνα που με την πνοή της δηλητηριάζει τα πάντα, 
γ) Ως τυφλή γυναίκα που παραπαίει.
δ) Ως μικρόσωμος νάνος.

Μιλά και για την προσωποποίησή της σε Ευρωπαϊκούς λαούς:- α) Παρθένα 
(Σλαύοι), β) Ωραίος νέος (Σουηδοί), γ) Γριά κάτωχρη που κρατά σάρωθρο 
και δίκρανο (Νορβηγοί), δ) Άνδρας (Γερμανοί), ε) Τυφλή γυναίκα.

Δίνει στις δυο πιο πάνω εργασίες πλείστες παραδόσεις κυπριακές και 
ελλαδικές βρίσκοντας ομοιότητες και διαφορές. Επισημαίνει τέλος μέσα από 
τις παραδόσεις τις οξυδερκείς παρατηρήσεις του λαού μας σχετικά με τους 
μικροβιοφόρους, το χρόνο επωάσεως και την αδενική μορφή της βουβωνικής 
πανώλους και τον τρόπο μεταδόσεως της νόσου.

Σε άλλη εργασία του «Ηπροσωποποίηση τ η ς ευλογιάς 
και ο ευλογιασμός κατά τους Κυπρίους» σημειώνει ότι η 
επιδημική αυτή νόσος μάστιζε την ανθρωπότητα από τα πολύ αρχαία χρόνια 
και δίνει πολλές αναφορές. Βρήκε στην Κύπρο μια παράδοση που τη δημοσι
εύει εδώ· Κατ’ αυτήν η ευλογιά προσωποποιείται σε αγριογυναίκα - ζητιάνα, 
που τη διώχνουν η Παναγία και ο Άγιος Χαράλαμπος. Συγκρίνει με ελλα- 

δικές σχετικές παραδόσεις και ευρίσκει νέα στοιχεία στην Κυπριακή. Στο 
τέλος σημειώνει μεθόδους ευλογιασμού, σαν προφυλακτικής μεθόδου κατά 
της ευλογιάς, που συνηθίζοντο ή συνηθίζονται στην Ελλάδα και σ’ άλλες χώρες. 
Μια μέθοδο στην Κύπρο, προτού εφαρμοστεί ο ευλογιασμός, αναφέρει στο 
τέλος.

Για τις προσωποποιήσεις των νόσων στην Κύπρο μιλά και στην εργασία 
του «Τα αίτια των νόσων κατά τους Κυπρίου ς». Εδώ 
σημειώνει ότι στην Κύπρο βρίσκουμε προσωποποίηση των νόσων σε μεγάλο 
βαθμό, τόσο μέσα στις διάφορες φράσεις και κατάρες όσο και στις γητειές και 
τις παραδόσεις. Παραθέτει πολλά παραδείγματα:- Ο ίκτερος προσωποποιείται 
ως «Όχταρας» κίτρινος, συνάδελφος του Χάρου και «συνάγαγος» ( = συνά- 
γωγος) του θανάτου, η αμυγδαλίτις είναι «αδελφός του Χάρου» κι’ έχει άλλα 
όξι αδέλφια, η στέρα ( = κωλυκός εντέρων και μήτρας) είναι μελανή και τρώει 
και πίνει αίμα ανθρώπινο, η ευλογιά είναι προσωποποιημένη ως αγριογυναίκα 
με μεγάλα ακάθαρτα νύχια και κρατεί κ.υβάρι νήμα, η πανώλης είναι γριά, 
που συνοδεύεται από τη συνομήλική της φάουσα ( = φαγέδαινα, καρκινωμα
τώδη έλκη, βουβωνική πανώλης), η πανώλης παρουσιάζεται επίσης ως γυναι
κείο πρόσωπο κρατώντας ένα καλάθι που περιέχει μια σμίλα, ένα αυγό και ένα 
«σαμμούτιν» νήμα, αλλού παρουσιάζεται σαν σκύλα, αλλού η χολέρα προσω- 
ποποιείται ως γυναίκα που πλένει τα ρούχα της μέσα στις λάσπες. Τέλος το 
«ζήλικουρτιν» προσωποποιείται ως ανθρωπόμορφο τέρας με φοβερά δόντια, 
που αποπνέει δύσοσμη ανάσα. Παρενθετικά αναφέρομαι σε μια άλλη εργασία 
του με τίτλο «Η ν ό σ ο ς ζ ή λ ι κ ο υ ρ τ ι ν»· κατατάσσει τη νόσο στα δη
μώδη νοσήματα, συζητεί ετυμολογίες, στέκεται στη φράση «να φκάλεις ψόφον 
τζαι ζήλικουρτιν μαύρον» που του θυμίζει τη λέξη «καρβούνιν» που είναι η 
λαϊκή ονομασία της αρρώστιας »άνθραξ», καταλήγει ότι λέγοντας «ζήλικουρτιν» 
εννοεί ο λαός το «καρβούνιν» κι’ όπως στη λέξη «ξορισμένον» εννοούνται διά- 
δϊαφορες ασθένειες ανάμεσα στις οποίες προεξάρχει ο άνθρακας (κοινώς καρ- 
βουνιν) το ίδιο συμβαίνει και με την ονομασία «ζήλικουρτιν».

Γ Μαγικοί αριθμοί:-
Δείχνει ενδιαφέρον επίσης για τη δύναμη μαγικών αριθμών στη λαϊκή 

ιατρική. Έτσι μας δίδει την εργασία του “The magic number s:- 
three, seven and seventy two in Cypriote f ο 1 k - me- 
d i c i n e”. Ανατρέχει στην αρχαιότητα και βρίσκει γιατί οι αριθμοί «τρία, 
επτα και εβδομήντα δύο» θεωρήθηκαν ιεροί· Για τον αριθμό τρία βρίσκει να
Χρησιμοποιείται στη λαϊκή ιατρική της Κύπρου: α) Σαν αριθμητικός τρόπος 
ϊ!·α επέκταση της σημασίας του επιθέτου, β) Σαν ένας τρόπος να ονομάσει 
^Υκρίνοντας και γ) Σαν ιερός αριθμός που περιέχει μυστικισμό ή συμβολική 
δύναμη. Φέρει πολλά παραδείγματα από συνήθειες και γιατροσόφια· ειδι
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κότερα συνδέεται στενά ο αριθμός ή χαλαρά με την ιατρική: τρεις φορές πη
γαίνει ο άρρωστος γύρω από την εκκλησία του θεραπευτή αγίου, τρεις φορές 
διαβάζονται ή τραγουδούνται ορισμένα λόγια στις γητειές, τρεις φορές λού
ζεται ένα παιδί από τρεις παρθένους και σε τρεις μέρες θεραπεύεται ή πεθαίνει. 
Πολλά άλλα παραδείγματα εκτίθενται.

Συνεχίζει με τον αριθμό επτά στην Κυπριακή λαϊκή ιατρική και σημειώνει 
τον αριθμό στη γητειά για το σφαλάντζιν, στη γητειά για το μάτιασμα οποτε 
αναφέρεται ότι η Παναγία πλύθηκε και λούστηκε επτά φορές, και σε άλλες 
περιπτώσεις· αλλού η γητειά διαβάζεται επτά φορές. Καταλήγει με την 
περίπτωση επταμηνίτικων παιδιών που ζούν και στην αντίληψη ότι όταν μια 
γυναίκα δεν γεννά διαδοχικά αγόρια και κορίτσια, τότε πρέπει να γεννήσει 
επτά παιδιά στη συνέχεια του ίδιου φύλου κι’ ύστερα είναι βέβαιο πως το φύλο 
θ’ αλλάξει.

Για τον αριθμό εβδομήντα δυο αποδίδεται η ιερότητά του στις 72 γενεές, 
δηλαδή σ’ όλους τους ανθρώπους. Σήμερα οι Κύπριοι χρησιμοποιούν πιο συχνά 
τον αριθμό δώδεκα στις γητειές. Τη χρήση του αριθμού 72 σημειώνει στη 
γητειά για το «ερυσίπελας»:

11. ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΛΑ Ϊ ΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Στη σύντομη εργασία του πάνω στο πεδίο έρευνας της λαϊκής ιατρικής, 
με τίτλο «Η κατά κεφάλαια διαίρεση της δημώδους 
ιατρικής» δείχνει πόσο ενήμερος είναι των κατατάξεων προηγούμενων 
μελετητών καθώς και του «Λαογραφικού Αρχείου». Συζητεί ιδιαίτερα την 
κατάταξη του Νικόλαου Πολίτη, που χωρίζει στα εξής:- «Δημώδης ιατρική. 
Ιατροσόφια. Ιατροί και ιάτραιναι. Ιατροί της κοινότητας. Χρήση ιαματικών 
βοτάνων, τρόποι της συλλογής αυτών. Ενέργεια μελών, δέρματος, τριχών, 
ονύχων ζώων. Ιαματική δύναμις μετάλλων και λίθων. Σκευασία φάρμακων. 
Θεραπευτική. Θεραπεία κατά το όμοιον ή ανάλογον. Θεραπεία κατά το δόγμα 
ο τρώσας και ιάσεται. Θεραπεία ανυπάρκτων νόσων και κακώσεων (γύρισμα 
του αφαλού, σήκωμα των νεφρών κλπ.). Διαιτητική. Χειρουργική. Κτη
νιατρική».

Πιστεύει πως η πιο πάνω διαίρεση μπορεί να βοηθεί τον λαογράφο αλλά 
καταπονεί τον ιατρό και προπαντός διευκολύνει παραλείψεις που έχουν ιατρικό 
ενδιαφέρον. Και προτείνει διαίρεση με ιατρική βάση, πιστεύοντας ότι τούτο 
δεν εμποδίζει τη λοιπή λαογραφική εργασία. Προτείνει την εξής διαίρεση:-

α) Δημώδης ανατομία (Οι ονομασίες κάθε χώρας του ανθρωπίνου σώ
ματος — επιφανειακή ανατομική —. Οι ονομασίες των σπλάχνων και οι 
ανατομικές τους σχέσεις).

β) Δημώδης φυσιολογία (Φυσιολογικές δοξασίες του λαού, προφορικές 

και γραπτές. Τα δυο κεφάλαια, δημώδης ανατομία και φυσιολογία, θα απο
τελούν τη δημώδη βιολογία, με ελάχιστες συμπληρώσεις από τον λοιπόν έμβιο 
κόσμο).

γ) Δημώδης νοσολογία (Δημώδεις ονομασίες των νόσων). Δημώδης 
αιτιολογία των νόσων. Δημώδης συμπτωματολογία. Δημώδης προγνωστική. 
Δημώδης προφυλακτική).

δ) Δημώδης θεραπευτική, φαρμακολογία και θεραπευτική. (Φαρμα
κευτικός κλάδος — ζωϊκά, φυτικά και ορυκτά φάρμακα —. Μαγικός κλάδος — 
εγκοίμηση? αποπομπή, εγκατάλειψη, ομοιοπάθεια — Φυσικά μέσα, χειρο
πρακτική και μικρά χειρουργική).

ε) Λαϊκοί ιατροί και ιστορικά αυτών.
στ) Δημώδη ιατρικά βιβλία.

Πάνω στο πιο πάνω διάγραμμα βασίζεται μια μεγάλη εργασία — διά
λεξη του που δόθηκε στην «Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών» και δημοσιεύτηκε 
με τίτλο «Η σημασία και οι δικαιοδοσίες της δημώδους 
ι*τρική  ς». Στην αρχή τονίζει τη μεγάλη αξία της δημώδους επιστήμης 
απο επιστημονική και πολιτιστική άποψη. Αναφέρεται σε δύο αξιώματα 
που αλληλοσυμπληρώνονται και μας επιτρέπουν να δούμε τη σημασία της 
δημώδους ιατρικής:- Το ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος παντού και πάντα εσκέ- 
<Ρθηκε περίπου όμοια, κάτω όμως από τις ίδιες συνθήκες και β) Ότι στο 
νεοτερο πολιτισμό υπάρχουν σπαρμένα λείψανα παλαιών πολιτισμών. Ανα
πτύσσει ιδιαίτερα το δεύτερο αξίωμα για τα εγκαταλείμματα ή επιβιώματα, 
survivals in the culture του Άγγλου εθνολόγου Edward Tylor, και τονίζει 
°τι «προκειμένου περί της ιατρικής μπορούμε από αυτά να σχεδιαγράψουμε 
έστω και ασαφώς την αρχική ιατρική ενός τόπου καί, βρίσκοντας με τις σύγκρι
σή τα κοινά και πιο παλιά παγκόσμια στοιχεία να καθορίζουμε την ιατρική 
του αρχέγονου ανθρώπου, συμπληρώνοντας τα κενά ή επεξηγώντας σκοτεινά 
σημεία με παραλληλισμούς προς όμοια στοιχεία των σημερινών απολίτιστων 
λαών». Σαν δεύτερο κέρδος από τη δημώδη ιατρική, εκτός από τη γενική αντί
ληψη που θα μας δώσει της αρχέγονης ιατρικής, βρίσκει πως η έρευνα των 
δημωδών φαρμάκων μπορεί να μας οδηγήσει στην ανακάλυψη νέων Και τρίτο 
κέρδος είναι ότι η μελέτη των δημωδών αγωγών και μεθόδων μπορεί να οδη- 
Υησει στην ανακάλυψη καινούργιων. Πλείστες αξιόλογες συνήθειες του λαού 
αναφέρει για να δείξει την ορθότητα των δύο τελευταίων (φάρμακα — θεραπευ
τικές αγωγές).

Μελετώντας την ιστορία της ιατρικής, συνεχίζει, το όφελος είναι τεράστιο 
Υ^ατι αυτή είναι επιστήμη ιστορική και φιλολογική από τη μια, κι’ από την 
άλλη φιλοσοφική και κριτική. Κι’ είναι απαραίτητη η γνώση της ιστορίας της 
ιατρικής για κάθε ιατρό - επιστήμονα, γιατί από τη γνώση του ιατρικού παρελ
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θόντος γίνεται πιο εύκολη η κατανόηση του ιατρικού παρόντος και δημιουργεί- 
ται πιο έντονη παρόρμηση προς μελλοντικές έρευνες και προόδους. Πριν προ
χωρήσει στις πηγές για τη μελέτη της δημώδους ιατρικής, συζητεί τα θέματα 
που καλύπτει αυτή και σημειώνει το χωρισμό του Πολίτη. Τονίζει πως καμμιά 
διαίρεση που έχει γίνει ως τώρα δεν είναι ικανοποιητική από ιατρικής πλευράς 
γιατί παραμελήθηκε η μελέτη της λαϊκής από τους γιατρούς· λίγοι ασχολή
θηκαν μ’ αυτή αλλά με πνεύμα κάπως ελεύθερο (Ε. Ξύδης, Χρηστίδης, Κού- 
λης, Κυριαζής, Μικές Παϊδούσης κλπ.)· άλλοι πάλιν γιατροί μάζεψαν απλώς 
υλικό, το ανακοίνωσαν σε ειδικούς λαογράφους και οι ίδιοι δεν το επεξεργά

στηκαν.
Δίνει το δικό του χωρισμό, που το σκελετό του είδαμε στην εργασία του 

«Η κατά κεφάλαια διαίρεση της δημώδους ιατρικής», στηριγμένος στον ιατρι
κό τρόπο διαίρεσης και πιστεύοντας πως βοηθά έτσι στην από ιατρικής από- 
ψεως έρευνα. Προσθέτει, στο σκελετό που είχε προτείνει, δυο νέα κεφάλαια:- 
Την κτηνιατρική και τα νοσήματα των φυτών. Δίνει αναλυτικά και σε έκταση 
τα πιο πάνω κεφάλαια με παραπομπές σε Έλληνες και ξένους, αρχαίους και 
νεότερους και με πάρα πολλά παραδείγματα από το λαό μας.

Μετά τον καθορισμό των κεφαλαίων, συνεχίζει, είναι ανάγκη να δούμε 
και να εκτιμήσουμε τις πηγές από τις οποίες θα πάρουμε το υλικό για να συν
θέσουμε ιατρικώς τα κεφάλαια αυτά. Οι κυριότερες ττηγές εντοπίζει ότι είναι: 
παραδόσεις, γητειές και ξορκίσματα, παροιμίες — αποτροπές — κατάρες, 
τα γιατροσόφια και οι σολωμονικές, ο προφορικός λόγος. Προχωρώντας δια
σαφηνίζει περί τίνος πρόκειται για την κάθε μια απ’ αυτές τις πηγές.

Κλείει την εξαίρετη αυτή εργασία, τη γεμάτη σεβασμό για τη σοφία του 
λαού μας, με μια γνώμη του καθηγητή της Ιστορίας της Ιατρικής στη Βιέννη 
Neuburgen για την αξία της δημώδους ιατρικής: «μέσα στο χάος των φαντα
σιοπληξιών αυτών ανευρίσκει πολλά χρυσά ψύγματα ορθής παρατηρήσεως 

και επιτυχούς πείρας . . .»

12. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

Η μακρά ασχολία του γιατρού Κύπρου Χρυσάνθη με την εξέταση και την 
ερμηνεία φαινομένων, ενεργειών και αντιλήψεων που υπάγονται στη λαϊκή 
ιατρική, έδωσε πλούσιους καρπούς, αποτέλεσμα της πείρας του, καθώς και του 
επιστημονικού - ιατρικού και φιλολογικού του εξοπλισμού.

Εισχωρεί σε πολύτιμες μελέτες και μαρτυρίες Ελλήνων και ξένων σε 
βάθος αιώνων, εντοπίζοντας τα ουσιώδη σ’ αυτές· ανατρέχει σε πολιτισμούς 
άλλων εποχών, άλλων λαών και τωρινών ανεβαίνει σε αρχέγονες συνήθειες· 
βλέπει διαμέσου των αιώνων την κοινή σκέψη και αντίδραση των ανθρώπων 
βρίσκει, συγκρίνοντας, διαφορές και κοινά σημεία· αποδεικνύεται ιδιαίτερα 

γνώστης των αντιλήψεων και της συμπεριφοράς του δικού μας λαού, που τον 
βλέπει στην ιδιαιτερότητα του αλλά και μέσα στα πανελλήνια πλαίσια.

Το έργο του στον τομέα της λαϊκής ιατρικής από πλευράς παρουσίασης, 
κατάταξης, τεκμηρίωσης, σύγκρισης και ερμηνείας είναι πραγματικά αξιό 
λογο, σημαντικό σε περιεχόμενο κι’ αξιοπρόσεκτο σε έκταση, πολύπλευρο σε 
ποικιλία θεμάτων, που τα εξετάζει με διεισδυτικό όμμα και κριτικό πνεύμα 
που εντυπωσιάζει, αξιοθαύμαστο για το σεβασμό του στη σοφία και πείρα 
του λαού, πολύτιμο για τα στερεά συμπεράσματα, άξιο ιδιαίτερης εκτίμησης 
για τη σαφήνεια που είναι γραμμένο που επιτρέπει να το παρακολουθούν με 
άνεση κΓ ενδιαφέρον κι’ οι μη ειδικοί ακόμα.

Η προσφορά του δασκάλου μας, του γιατρού Κύπρου Χρυσάνθη, στον 
τομέα της λαϊκής ιατρικής, άγνωστη στους πολλούς που τον εκτιμούν σαν 
λογοτέχνη και πνευματικό εργάτη, σε τίποτε δεν υστερεί της επίδοσης του 
σ’ άλλες πτυχές των Κυπριακών γραμμάτων. Ο Κύπρος Χρυσάνθης ανέβηκε 
πολλές ανηφοριές και χάραξε πολλούς δρόμους, που οφείλουμε οι νεότεροι να 
τους κρατήσουμε ανοιχτούς.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΚΑΙ

ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Είναι γεγονός δτι συνέχεια γίνονται διάφοροι ύπολογισμοί, πού σκοπό 
έχουν τη πρόβλεψη γιά την αύξηση τοΰ άνΟρώπινου πληθυσμού της γης στά 
έπόμενα χρόνια. 'Ένας άπο αύτούς τούς ύπολογισμούς πού έγινε πρόσφατα 
στις 'Ηνωμένες Πολιτείες ’Αμερικής, γιά το “World Food Problem” άναφέρει 
δτι ένώ το 1970 ό πληθυσμός ήταν γύρω στά 3574 έκατομμύρια, το 1990 θά 
φθάσει τά 5068 έκατομμύρια. Γενικά μπορεί νά λεχθεί δτι ό πληθυσμός σ’ 
ολόκληρο τον Κόσμο θά διπλασιασθεϊ περίπου στά έπόμενα 25 χρόνια. Για 
νά τραφεί αύτος δ πληθυσμός θά πρέπει και ή παραγωγή τροφίμων νά αύξη- 
θεϊ κατά τρεϊς τουλάχιστον φορές.

Είναι λοιπόν έπιτακτική ή άνάγκη νά δοθεί μιά πραγματική καί ούσιώ- 
δης ώθηση στήν άνάπτυξη της γεωργίας σ’ ολόκληρη τήν ύφήλιο. 'Ένα μέσο 
γιά τήν άνάπτυξη της γεωργίας καί γενικά τήν έπίτευξη τής μεγαλύτερης 
δυνατής συγκομιδής έκλεκτών σέ ποιότητα καί ποσότητα προϊόντων, είναι 
καί ή χρήση φυτοφαρμάκων. 'Υπολογίζεται δτι μέχρι τέλος τοΰ αιώνα αύτοΰ, 
ή χρήση φυτοφαρμάκων θά αύξηθεϊ στο πενταπλάσιο, γιά νά καλύψει τις 
άνάγκες τοΰ πληθυσμοΰ τής Γής σέ γεωργικά προϊόντα.

Οί μελλοντικές άνάγκες τής γεωργίας σέ φυτοφάρμακα θά άντιμετω- 
πισθοΰν καί καλυφθοΰν άπό τά ύπάρχοντα στήν άγορά φυτοφάρμακα, έπιπρόσ- 
θετα δμως νέα παρασκευάσματα θά κάμουν τήν έμφάνιστή τους, γιά νά λύσουν 
νέα προβλήματα πού μέχρι τώρα παραμένουν άλυτα.

'Η χρησιμοποίηση τών φυτομαρμάκων είναι γεγονός δτι σημείωσε καί 
έξακολουθεί νά σημειώνει λαμπρές έπιτυχίες στόν άγώνα τού άνθρώπου εναν
τίον τών διαφόρων άνταγωνιστών του, δπως είναι τά έντομα, οί μύκητες, οί 
νηματώδεις, τά βακτήρια, οί ιοί, τά ζιζάνια, κλπ. Γι’ αύτό θά συνεχίσει να 
έφαρμόζεται μέ έντατικό ρυθμό γιατί άποτελεί άναγκαϊο καί έπιτακτικό κα
θήκον κάθε παραγωγού, γιά τήν προστασία τής φυτικής παραγωγής καί τήν 
αύξηση τής παραγωγής προϊόντων τά όποια θά θρέψουν τόν σέ γοργό ρυθμό 
αύξανόμενο πληθυσμό τής Γής.

Είναι γεγονός άναμφισβήτητο δτι ό γεωργός θά συνεχίσει νά ξοδεύει 
κάθε χρόνο καί περισσότερα χρήματα γιά τήν άγορά φυτοφαρμάκων, πράγμα 
πού συμπεραίνεται άπό τήν αύξηση τής τιμής τών πρώτων ύλών κατασκευής 
τών φυτοφαρμάκων τή συνεχή αύξηση τής τιμής τών βασικών ειδών διατρο
φής καί τό συνεχώς αύξανόμενο άριθμο καθώς καί προβλημάτων τών καλλι- 

εργουμένων φυτών άπό τούς διαφόρους έχθρούς.
Από τήν άλλη μεριά ή παρασκευή φυτοφαρμάκων παρουσιάζει ορισμένα 

μειονεκτήματα, τά βασικότερα άπό τά όποια είναι τά έξής:-

1. Το μεγάλο χρονικό διάστημα, πού άπαιτεϊται γιά νά φθάσει ένα 
φυτοφάρμακο άπό τό στάδιο τής άνακάλυψης στο στάδιο τής διάθεσης στήν 
αγορά. Στις 'Ηνωμένες Πολιτείες ’Αμερικής άπαιτοΰνται περίπου 10 χρόνια, 
στην ’Αγγλία 5-7 χρόνια, μέ κόστος πού κυμαίνεται άπο £3,5 μέχρι £5 έκα
τομμύρια.

2. 'Η άνάγκη τής έκτίμησης ένος φυτοφαρμάκου άπο άπόψεως μο- 
λυνσεως περιβάλλοντος καί τυχόν δυσμενών έπιδράσεων, διεργασία ή οποία 
κατα τά τελευταία χρόνια γίνεται περισσότερο έπιτακτική.

3. 'Η έλλειψη συμφωνίας μεταξύ τών διαφόρων χωρών, γιά τή διαδι
κασία τής έκτίμησης τών ύπολειμμάτων τών φυτοφαρμάκων καί τά άνεκτά 
όρια πού θά πρέπει νά άκολουθοΰνται.

4. 'Η έλλειψη μιας σταθερής πολιτικής μεταξύ τών διαφόρων χωρών 
Vla τα παρασκευάσματα πού θεωρούνται ή ύπάρχει ύπόνοια δτι είναι καρκι- 
νογόνα.

Εκτός άπό τά πιο πάνω προβλήματα πού άναφέρθηκαν, ύπάρχουν καί 
αλλα πού είναι δυνατό νά προκόψουν κατά τήν έφαρμογή τους, δπως ή διατά- 
Ραζη τής βιολογικής ισορροπίας τών διαφόρων οικοσυστημάτων καί ή δημι
ουργία άνθεκτικότητας. Επίσης, λόγω τής ιδίας τους τής σύνθεσης καί έξ 
αίτιας τού σκοπού γιά τον όποιο προορίζονται είναι έπικίνδυνα γιά τόν άν
θρωπο πού τά χρησιμοποιεί.

Αν καί άναγνωρίζεται δτι οί κίνδυνοι άπό τή χρήση καί έφαρμογή τών 
φυτοφαρμάκων είναι μερικές φορές σοβαροί, έν τούτοις δέν στάθηκαν ικανοί 
να περιορίσουν ή νά άναστείλουν τή χρησιμοποίησή τους, καθ’ δτι κύριο καί 
βασικό μέλημα τών διαφόρων χωρών είναι ή αύξηση τής φυτικής παραγωγής 
για την διατροφή τοΰ συνέχεια αύξανόμενου πληθυσμοΰ τους.

Μέχρι τώρα ή προσοχή καί ή έμφαση πού δόθηκε στή δυσμενή έπίδραση 
των φυτοφαρμάκων πάνω στήν ύπολειμματικότητα καί γενικά στήν προστασία 
του περιβάλλοντος, στρέφεται προς τά όργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα. 

Ασχετα αν μερικά άπό τά φυτοφάρμακα αύτά προσέφεραν στην άνθρωπό- 
τ^τα υπηρεσίες άνεκτίμητες σώζοντας έκατομμύρια άνθρώπους άπό τή μά
στιγα τών άσθενειών δπως τόν τύφο, τή χολέρα, κλπ.

Μερικά φυτοφάρμακα πού άνακαλύφθηκαν πριν άπό άρκετά χρόνια, 
εξακολουθούν νά χρησιμοποιούνται, προσφέροντας πολύτιμες ύπηρεσίες καί 
πιστευεται δτι θά έξακολουθήσουν άκόμη νά έξυπηρετούν τό γεωργό γιά πολλά 
Χρονιά. Αναφέρουμε μερικά:-
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ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

1. Βρωμιοΰχο-μεθύλιον
2. Ζινέπ
3. Παράθειον-Μεθύλ
4. Καπτάν
5. Παράθειον
6. Μανέπ
7. Μαλάθειον
8. Διαζινδν
9. Άζινοφώς-Μεθύλ

10. Ντικοφδλ
11. Καρπαρύλ
12. Φενιτρόθειον
13. Μεθομύλ
14. Καρποφουράν
15. Βενομύλ

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
( πεοίπου )

1932
1943
1947
1949
1949
1950
1950
1952
1953
1953
1956
1959
1966
1967
1967

Γιά νά έχουμε μιά βασική γνώση της κατανομής τών φυτοφαρμάκων 
στην άγορά, παραθέτουμε τις πωλήσεις φυτοφαρμάκων στο 'Ηνωμένο Βασί
λειον γιά υδ 1973 (G. Ordish, 1976):-

£ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 'Επιτόπια κατανάλωση Εξαγωγή Σύνολο

1. Ζιζανιοκτόνα 27.5 30.8 58.3
2. Έντομοκτόνα 3.6 4.2 7.8
3. Μυκητοκτόνα 6.6 1.3 7.9
4. ’Απολυμαντικά σπόρων 1.0 .5 1.5
5. Διάφορα 1.7 1.1 2.8

40.4 37.9 78.3

’Απδ τδν πιδ πάνω πίνακα βλέπουμε δτι οί πωλήσεις τών φυτοφαρμάκων 
στδ 'Ηνωμένο Βασίλειο ήταν τδ 1973 στην τάξη τών £78 έκατ. ’Άν ληφθεΐ 
ύπ’ δψη δτι τδ κόστος της παρασκευής ένδς φυτοφαρμάκου είναι γύρω στά 
£7 εκατομμύρια, τότε άμέσως γίνεται άντιληπτδ δτι ή παρασκευή φυτοφαρ
μάκων είναι μιά πολυδάπανη έργασία. Τδ 1975 οί πωλήσεις φυτοφαρμάκων 
στδ 'Ηνωμένο Βασίλειον άνήλθαν στά £160 έκατομμύρια (Farmers Weekly, 
Απρίλης, 1977).

Ερχόμενοι τώρα νά έξετάσουμε τδ πρόβλημα τών φυτοφαρμάκων κάτω 
απδ Κυπριακές συνθήκες, δπου, δλα τά φυτοφάρμακα είσάγονται είτε δπως 
έχουν είτε σάν πρώτες ύλες άπδ τις όποιες θά παρασκευασθεϊ τδ τελικό φυτο- 
φαρμακο, προκύπτει τδ συμπέρασμα δτι συνέχεια ό γεωργός μας θά είναι 
υποχρεωμένος νά πληρώνει περισσότερα χρήματα γιά τήν άγορά φυτοφαρ
μάκων, καθ’ δτι οί τιμές τών φυτοφαρμάκων στήν Κύπρο κατ’ άνάγκην θά 
ακολουθούν τις διεθνείς τιμές. Μιά γενική εικόνα τών εισαγωγών γεωργικών 
φαρμάκων (σέ ποσότητες) στήν Κύπρο μάς παρουσιάζει δ άκόλουθος πίνακας:-

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

1974

ΧΡΟΝΙΑ

1975 1976

Α. Γιά μετατροπή σέ 
χαμηλότερες συγκεν
τρώσεις.

580.500 κιλά 94.000 κιλά 645.200 κιλά

Γιά άμεση χρήση 161.880 λίτρα
176.900 κιλά

38.000 λίτρα
163.955 κιλά

79.400 λίτρα
179.210 κιλά

Λόγω τού δτι είναι άδύνατο νά καθορίσουμε ή νά ελέγξουμε τις τιμές 
τών φυτοφαρμάκων, εϊμεθα τής γνώμης δτι είναι δυνατό νά περιορίσουμε τις 
δαπάνες τού γεωργού γιά άγορά φυτοφαρμάκων μέ τδ νά βρούμε τρόπους ώστε 
να μειώσουμε τή χρησιμοποίησή τους.

Η μείωση τών χρησιμοποιουμένων ποσοτήτων τών φυτοφαρμάκων 
απο τούς γεωργούς μπορεί νά έπιτευχθεΐ μέ τά άκόλουθα:—

1. Νά τονισθεΐ μέ ύπευθυνότητα και μέ παράθεση παραδειγμάτων 
ότι πρέπει οί γεωργοί νά εφαρμόζουν τδν δρον «ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ», βασιζόμενοι 
πάνω σέ μετρήσεις, παρατηρήσεις, καιρικές συνθήκες, πείρα, κλπ. 'Η άκο- 
λούθηση τυφλά τών προγραμμάτων ψεκασμού συνεπάγεται σπατάλη φυτο
φαρμάκων, μόλυνση τού περιβάλλοντος και αύξηση τού κόστους τών τροφίμων.

2· Μιά άλλη μείωση μπορεί νά έπιτευχθεΐ εάν τονίσουμε στούς γεωργούς 
Ρ-ας δτι άν δ βαθμός καταπολέμησης άπδ τδ σημείο τδ όποιο πλησιάζει τδ 
Ιθθ % μειωθεί σέ χαμηλότερο επίπεδο θά έπιτευχθεΐ μεγάλη οικονομία φυτο- 
ψαρμακου μέ μικρή μείωση τής άποτελεσματικότητας. Τούτο μπορεί νά 
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παρασταθεί μέ τή πιο κάτω γραφική παράσταση, ή οποία σχηματίζεται άπό 
συνδυασμό της ποσότητας του φυτοφαρμάκου και της άποτελεσματικότητας 
(Εικόνα).

Εικόνα Ποσότητα ψυτοφαρμαχων κατα σκαλα σε συνδυασμό

με την θνησιμότητα ( Κολεοπ τερω ν) weevils

( Bottger, et al , 19SÔ)·

4. Μείωση έπίσης μπορεί νά έπιτευχθεί αν δέν έφαρμόζεται άπό τούς 
γεωργούς μας ή λανθασμένη άρχή, οτι άφοΰ θά ψεκάσουμε μέ το Α φυτοφάρμα- 
κο, γιατί νά μή βάλουμε μέσα στο ίδιο ψεκαστικό δοχείο και το Β φυτοφάρ- 
μακο, γιά νά γλυτώσουμε έτσι κόπο, άσχετα αν ύπάρχει πρόβλημα γιά το 
οποίο τό Β φυτοφάρμακο προστέθηκε.

Άπό μιά προκαταρκτική έρευνα μέ γεωργούς παρμένους στή τύχη προ- 
έκυψε τό συμπέρασμα ότι μιά μείωση γύρω στά 30 % στή χρήση φυτοφαρμά- 
κων μπορεί νά έπιτευχθεί στήν Κύπρο μέ λίγη ή καμιά έπίδραση στήν προστα
σία τών γεωργικών προϊόντων.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΕΛΙΦΡΟΝΙΔΗΣ

‘Η κορυφή της «σιγμοειδούς» αύτης καμπύλης είναι σχεδόν επίπεδη, 
πραγμα πού σημαίνει ότι αύξανομένου του φυτοφαρμάκου ή θνησιμότητα ( %) 
γίνεται μικρότερη και μικρότερη.

3. Μπορεί επίσης νά άντιληφθεί μιά γενική έκστρατεία μέ σκοπό τή 
διαφώτιση του γενικού κοινού στο νά μή δίδει μεγάλη προσοχή στήν «ΚΟΣΜΙ
ΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ» ή μάλλον καλύτερα στήν «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ» 
τών γεωργικών προϊόντων. Τί πειράζει π.χ. έάν ένα πρτοκάλλι ή λεμόνο έχει
στήν επιφάνειά του δυο ή τρεις κόκκινες ψώρες παρά νά είναι ολοκάθαρο πού 
στο τέλος θά κοστίζει περισσότερο και θά γίνεται και σπατάλη φυτοφαρμάκου;
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ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ TOT ΚΤΠΡΟΤ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ό γιατρός καί λογοτέχνης Κύπρος Χρυσάνθης είναι ένας άναγνωρισμένος 
έπιστήμονας καί καταξιωμένος συγγραφέας. ’Έχει δέ άσχοληθεϊ μέ πολλή 
επιτυχία μ’ δλα σχεδόν τά είδη του γραπτού λόγου.

’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον καί ξεχωριστή πρωτοτυπία παρουσιάζουν τά ποιη
τικά του δημιουργήματα. Σ’ αύτά συγκαταλέγονται καί καΟαρώς θρησκευτικά 
έργα, όπως έμμετρα δράματα, μυστήρια, άκολουθίες, κανόνες, συναξάρια, 
εγκώμια, ύμνοι, παρακλήσεις.

Σ’ δλα του τα έργα είναι παρόν καί το θρησκευτικό στοιχείο. Πιο πλού
σιο βρίσκεται τό στοιχείο τούτο στήν ποίησή του. Πολλά άπό τά ποιήματά 
του δημιουργούν άτμόσφαιρα κατάλληλη γιά θρησκευτικούς στοχασμούς καί 
προκαλοΰν στήν ψυχή τού άναγνώστη τους έντονα θρησκευτικά συναισθήματα 
καί βιώματα. 'Όλα δέ τά θρησκευτικά του ποιήματα στηρίζονται άποκλειστι- 
κά καί μόνο στήν ορθόδοξη πίστη καί παράδοση.

’Από τά καθαρώς θρησκευτικού περιεχομένου ποιητικά έργα τού Κύπρου 
Χρυσάνθη ξεχωρίσαμε κατά σειρά άρχαιότητας τή συλλογή Ρόδον τό άμά- 
ραντον, τό δίπρακτο Ό 'Ηράκλειος, τό μυστήριο Θεοτόκε, η ελπίς . . ., το 
μονόπρακτο Παπαλεόντιος ό Πρωτομάρτυρας, τήν Ακολουθία τοΰ Εθνο
μάρτυρα Κυπριανού, το πεντάπρακτο Βαρνάβας ό γυιός τής παράκλησης καί 
τήν Ακολουθία τοΰ 'Εθνάρχη Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'. Αύτά τά έργα 
διαβάσαμε μέ μεγαλύτερη προσοχή καί σ’ αύτά έμβαθύναμε περισσότερο. Γι’ 
αύτο κι αύτών των έργων το θρησκευτικό περιεχόμενο παρουσιάζουμε στή 
συνέχεια.

* * *

Ή ποιητική συλλογή τοΰ Κύπρου Χρυσάνθη «Ρόδον τό άμάραντον» είναι 
τό πρώτο μέρος τής εύρύτερης συλλογής του Στέφανος αρετής, πού δημοσιεύ
τηκε το 1953 στο περιοδικό Κυπριακά Γράμματα, καί περιλαμβάνει διάφορα 
ποιήματα ίδιάζουσας τεχνοτροπίας, έπηρεασμένα δλα άπο τή βυζαντινή ύμνο- 
λογία.

Τό πρώτο ποίημα τής συλλογής αύτής επιγράφεται: «"Υμνος στήν Πα
ναγία τής Κύπρου». Σ’ αύτόν έξυμνεϊται ή Παναγία σάν καλοίσκιωτη αδερ
φή, μάνα πνευματική, κερήθρα θυγατέρα, άλλα καί σάν πρεσβεία γιά τον 
Παράδεισο στή σκλαβωμένη γή κι αυγή στή μέρα. Στήν Κύπρο ή Παναγία 
γνωρίζεται καί τιμάται άπό το λαό καί ως Παναγία Άγγελόκτιστη, των 

Ασταθιών, Σαϊτιώτισσα, Γαλόκτιστη, Θεόνυμφη, Θεοσκέπαστη, τής 'Ομορ
φιάς, ’Αφροδίτισσα, τής Αγάπης, Θρηνωδούσα, Αιμενιώτισσα, Νεροφοροΰσα, 
Απογυριστική, Χρυσορογιάτισσα, Γαλακτική, Χρυσογαλακτοΰσα, Χρυσε- 

λεοΰσα, Φωτολαμποϋσα, τοΰ Γεννάτου, Σφαλαγγιώτισσα, τ' 'Άρακα, τής 
Αμασγού, Χρυσαιματοϋσα, τοΰ Καρμιοΰ, Διορίτισσα, Παντάνασσα, Άψι- 

θιωτισσα, Χρυσοκουλουριώτισσα, Θελετροφυλάκτρα, Κυπαρισσιώτισσα, 'Ια
ματική, Χρυσοπαντάνασσα, Κυκκώτισσα, Άγγελομάτα. Άπο τά έπίθετα 
αυτα προφανώς άλλα έχουν τοπική τήν προέλευσή τους κι άλλα προέρχονται 
από τις ιδιότητες, τις όποιες άποδίδει χωρίς φειδώ στήν Παναγία ό Κυπριακός 
λαός. Λείπουν φυσικά άπ’ αύτά καί άρκετά άλλα, τά όποια μπορεί κανείς νά 
βρει στο βιβλίο τοΰ Ν. Γ. Κυριαζή: Έπωνυμίαι τής Παναγίας {Κόλακα 
1950). Στον ύμνο αύτο βρίσκουμε άκόμη καί τήν άκριβή προέλευση μερικών 
απο τις πιο πάνω ονομασίες τής Παναγίας, καθώς καί τις παραδόσεις, πού 
συνδέονται μέ μερικούς άπό τούς ναούς, οί όποιοι είναι άφιερωμένοι στήν 
Παναγία καί είναι γνωστοί μέ έπωνυμίες άπό τις πιο πάνω.

Ακολουθεί «Ό ήμιτελής Κανόνας τών Κανταριωτών μοναχών», ό όποιος 
αΡχίζει μέ τις λέξεις «Στέφανος άρετής», πού έδωσαν καί τήν ονομασία 
στήυ δλη ποιητική συλλογή. Ό «Κανόνας» αύτός περιλαμβάνει τέσσερις 
« Ωδές» (α', γ', δ' καί ζ) καί τρία «Θεοτοκία» (ή δ' «Ώδή» δέν έχει «Θεο
τοκίο»). Στις «’Ωδές», α', γ' καί ζ έγκωμιάζεται ή «σεμνή πράξη» προφανώς 
των 13 μοναχών τής Μονής Παναγίας τής Καντάρας, χωρίς ν’ άναφέρεται, 
°Ρ·ως, πουθενά το είδος αύτής τής σεμνής τους πράξης, τής άθλησής τους δη
λαδή. Τά τρία «Θεοτοκία», καθώς καί ή δ' «’Ωδή», άπευθύνονται προς τή 
Θεοτόκο, πού έξυμνεϊται μεταξύ άλλων καί σάν «μητέρα πλατύστηθη», «περί
χρυσο παράδειγμα ίσαπόστολης μητρότητας», «εύφημη μάνα», «πλατυτέρα» 
κλπ.

Γό τρίτο ποίημα είναι «Καλλιστράτου τοΰ Κυπρίου ’Εγκώμιο». Σ’ αύτο 
εγκωμιάζεται ό «"Αγιος» Καλλίστρατος δ Κύπριος, χωρίς νά καθορίζεται 
ποιδς άκριβώς είναι αύτός. Νομίζω, πώς πρόκειται γιά τον έφημέριο τού ναού 
της Παναγίας τοΰ Τράχωνα 'Ιερομόναχο Καλλίστρατο, πού έζησε, «βίον άγιον 
κατα τήν κοινήν ομολογίαν τοΰ λαοΰ» ['Απόστολος Βαρνάβας, περ. 3η, τόμ. 
1ος (1939-1940), σελ. 329-330] καί πέθανε σέ ήλικία 70 χρόνων στις 9 ’Ιου
λίου 1934. 'Η εύσέβεια, ή άγαθότητα, ή άσκητική ζωή καί ή φιλάνθρωπη 
δράση τοΰ 'Ιερομονάχου Καλλιστράτου τόν έπέβαλαν σάν "Αγιο στή συνεί
δηση τών κατοίκων τού Τράχωνα καί τών γύρω περιοχών, πού μετέτρεψαν 
τον τάφο του σέ τόπο προσκυνήματος. Γι’ αύτο καί δ τότε Τοποτηρητής τοΰ 
Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Μητροπολίτης Πάφου Λεόντιος Γ' έκαμε στις 18 

Αύγούστου 1940 έκταφή τών λειψάνων τού 'Ιερομονάχου Καλλιστράτου, τά 
°ποια καί έναπέθεσε μέσα σέ λάρνακα κάτω άπό τήν Αγία Τράπεζα τοΰ ναού 
τής Παναγίας τοΰ Τράχωνα. Καί δ ποιητής Κύπρος Χρυσάνθης, άπευθυνό- 
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μένος στόν «'Άγιο» Καλλίστρατο, γράφει:

Μέ στέφανο ευπρεπή νοερού αμπελιού κυπριακόν 
τον τόπο σου ευπρεπίζουν, 
σαν περιούσιο νόημα, φιλανθρωπίας παράδοση 
τά μάτια σέ άντικρύζουν.

’Ακολουθεί κατόπιν το «Συναξάρι του οσίου και Οεοφόρου πατρός ημών 
Κενδέα του θαυματουργού)). Σ’ αύτό έξιστορεΐται μέ στίχους ποιητικούς ή 
άσκητική ζωή καί ή δράση τού 'Αγίου Κενδέα τόσο στην έρημο τού ’Ιορδάνη 
οσο καί στη θαλάσσια περιοχή της Πάφου. (Κατά τήν παράδοση, ό 'Άγιος 
Κενδέας μετακινήθηκε άργότερα σέ τοποθεσία κοντά στο χωριό Αύγόρου της 
έπαρχίας ’Αμμόχωστου, όπου ιδρύθηκε καί ή Μονή, πού είναι άφιερωμένη 
σ’ αύτόν). Τό «Συναξάρι» τούτο είναι ένας άληθινός ύμνος της έγκράτειας, 
της άρετής πού πραγματικά μεγαλουργεί.

Τό πέμπτο ποίημα επιγράφεται: «'Αγίου Πανηγυριού τού Κυπρίου 
Εγκώμιο». Σ’ αύτό έγκωμιάζεται ό 'Άγιος Πανηγύριος, πού κατά τήν παρά
δοση άσκησε κοντά στο χωριό Μαλούντα της έπαρχίας Λευκωσίας.

Κι ώ 'Άγιε Πανηγύριε, συνομιλίας απόλαυση, 
πνευματική ευωδία 
των ευσεβών συλλογισμών σε άνέδειξε ή ένάρετη 
τοϋ νοΰ δημιουργία.

Τό έπόμενο ποίημα, το καί τελευταίο της συλλογής, είναι «Τ’ Αγίου 
Άμπέλη τού Κυπρίου Παράκληση». 'Η «Παράκληση» αύτή άπευθύνεται 
προς τό συνώνυμο «των καλονόμαστων φυτών, τών άμπελιών», λαϊκό — 
άνύπαρκτο στήν πραγματικότητα — (('Άγιο)) Άμπέλη:

'Εγώ τό φρόνημα της γης σ εκλιπαρώ μετάλλαξε
σέ φρόνηση κι αλήθεια
κι ώς ξεκινώ τό πνεύμα μου την αρετή ν' αποτρυγά 
σ αυτής τής γής τά στήθεια.

♦ ♦ ♦

Το ποιητικό έργο Ό 'Ηράκλειος, πού άνατυπώθηκε τό 1964 άπό τό 
περιοδικό Πνευματική Κύπρος, άποτελεϊ δράμα σέ δυο εικόνες, μέσα στις 
όποιες βλέπει κανείς νά έκτυλίσσονται τά σπουδαιότερα γεγονότα της εποχής 
τού Αύτοκράτορα τού Βυζαντίου 'Ηρακλείου (610-641).

Σ’ αύτό ό Πατριάρχης Σέργιος (610-638) προσπαθεί νά τονώσει τον 
καταπτοημένο Αύτοκράτορα, ό όποιος — άπογοητευμένος άπό τις νίκες τών 
Περσών, τήν οικονομική δυσπραγία καί τήν ολη άκαταστασία τού Κράτους 

του — είναι έτοιμος νά έγκαταλείψει το θρόνο του καί τή βασιλεύουσα πόλη, 
τονίζοντάς του συνεχώς, πώς πρέπει νά έχει άπεριόριστη πίστη στις ύποσχέ- 
σεις τού Θεού. Δέ μέ ξεγέλασε ποτέ ό Θεός στις υποσχέσεις του (σελ. 4), ό 
Σταυρωμένος δέ μας γέλασε (σελ. 10), λέει κι έπαναλαμβάνει ό Πατριάρχης. 
Καί οί ύποσχέσεις τού Θεού στήν προκειμένη περίπτωση φαίνονται καθαρά 
μέσα στά οράματα τού Πατριάρχη Σέργιου καί τού ίδιου τού Αύτοκράτορα 
Ηρακλείου:

Νά το όραμα τού Πατριάρχη:

Αετοί δαφνοστεφάνωτοι στολίζανε τις πύλες τής έφτάλοφης.
'Έλαμπε μές τό θρίαμβο ή Άγια Σόφιά κι άγγέλοι 
συνόδευαν τήν φαλμουδιά καί λάμψη
απ' τ' ουρανού τ' άφάλι φώτιζε τό θόλο και τό Πνεύμα τ' 'Άγιο 
μ' όψη περιστεριού μάς ευλογούσε μ' ένα μάτι 
γεμάτο καλωσύνη σά μητέρας μάτι.
Κι ήσουν στεφανωμένος θριαμβευτής, Ηράκλειε, εσύ.
Κι ή Παναγιά τών Βλαχερνών σέ κύκλο χρυσαφένιο
στον ώμο σου δεξιά κοιτούσε ευτυχισμένη, 
όπως κοιτάνε μάτια σέ σοδειά ξανθή στήν ώρα
πού ορθώνονται τά στάρια στοίβες μές τ' αλώνια (σελ. 4).

Νά καί τό όραμα τού 'Ηρακλείου:
('Η Παναγιά τών Βλαχερνών)
ψηλ.ά έκεϊ πάνω στάθηκε καί μούγνειρε νά τή ζυγώσω.
Κι ώς έφτασα στο φωτερό της ίσκιο
μέ κοίταξε αυστηρά καί μούπε: (.(Ηράκλειε, άνάνηγε.
Οί βάρβαροι θά πνίξουν τό βασίλειο τών Ελλήνων.
Κι εσέ καί τό παλάτι καί τον κλήρο θά σάς σύρουν
σιδηροδέσμιους πέρα στήν Περσία κοντά στο Ζαχαρία ... ».
Μέ μιά λαχτάρα κι ένα φόβο έγό) τή σταματώ:
(ώΩ Παναγιά τών Βλαχερνών τί συμβουλεύεις; Πρόθυμα θ' ακούσω».
«Λα σηκωθής», μοΰ λέγει, «νά ντυθής τά πολεμίτικά σου
καί νά σταθής μπροστάρης στο φουσάτο σου,
νά συμμαχήσης μ' όλους τούς λαούς πού μπήκανε στο κράτος σου 
κι ας έχουν άλλη γλώσσα κι άλλη πίστη» (σελ. 8).

Αυτή δέ ή πίστη στις ύποσχέσεις τού Θεού δίνει στον Αύτοκράτορα τή 
δύναμη νά νικήσει, νά κάμει καί θαύματα:

Σ' ευχαριστώ, ώ ουράνιέ μας Πατέρα.
Εμπνέεις τή δύναμη στούς οπαδούς σου καί θαυματουργούν.
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Χωρίς τήν πίστη προς τή δύναμη κι αγάπη σου 
δε θά μπορούσα ν' αδερφώσω τόσο ανόμοια πλήθη 
γιά μιά σταυροφορία.
Δόξα στήν Παναγιά των Βλαχερνών.
'Η προστασία της κι ή πρεσβεία της προς τό γυιό της τό μονογενή, 
νίκη μάς δίνει δεύτερη (σελ. 11).

‘Η ίδια άλήθεια τονίζεται άπό τον Κύπρο Χρυσάνθη και σ’ άλλα σημεία 
του δραματικού του έργου «Ό 'Ηράκλειος»:

Δίχως τό χέρι τού Θεού καμμιά κατάχτηση 
δίχως τό χέρι τού Θεού κανένα κέρδος (σελ. 13). 
Στήν Πόλη ή Παναγιά θαυματουργεί, προστάτισσά μας μάνα, 
κι εδώ στήν ξένη γη ό Σταυρός.
'Άνθρωπε, μόνος σου δεν είσαι εξόν μιά στάλα.
Χώμα κατώτερο. Τό θαύμα αρχίζει και τελειώνει 
πάνω στον ουρανό.
Και θαύμα γίνεται μονάχα
άν τήν δεχτής τών ουρανών τήν ευλογία (σελ. 15-16).

Έκτος άπό τη θαυματουργική δύναμη της πίστης στο Θεό, πού αποτελεί 
την κεντρική διδασκαλία του όλου δράματος, ό Κύπρος Χρυσάνθης προβάλλει 
έδώ και μερικές άλλες χριστιανικές άλήθειες:

1. Τά κακά είναι άπόρροια της άπομάκρυνσης του άνθρώπου άπο τό 
Θεό:

'Ο Κύριος μ' έδιωξεν απ' τήν καρδιά του 
κι άπό τήν προστασία του (σελ. 4).

2. Ό Κύριος δέν λησμονεί τό ποίμνιό του και απλόχερα σκορπά τά 
ελέη του (σελ. 5).

3. Δέν έχει ανάγκη ό Παντοκράτορας ασήμι και χρυσάφι. 
'Ασήμι και χρυσάφι θέλει τήν ψυχή, πολύτιμο πετράδι (σελ. 8).

4. 'Η συνείδηση μιλά λογικά γιά τά μεγάλα χρέη τού κάθε άνθρώπου 
(σελ. 7).

5. Τήν περηφάνεια γενικά τή μισούν Θεός κι άνθρωποι, άλλ’ οι τιμημέ- 
νες πράξεις φέρνουν περηφάνεια, πούναι άρεστή και στο Θεό και στους άν- 
θρώπους (σελ. 16).

* * *

Τό θρησκευτικό δράμα Θεοτόκε, ή ελπίς . . . δημοσιεύτηκε τό 1966 στο 

περιοδικό Πνευματική Κύπρος. Άποτελείται άπό επτά πράξεις, ή κάθε μιά 
από τις όποιες είναι καί ένα αύτοτελές μυστήριο. Οι πράξεις αύτές φέρουν 
τις επιγραφές: 'Η 'Αγία ’Άννα, 'Η μνηστεία της Μαρίας, Εύαγγελισμός, 
Τα κατά τή γέννηση, Δείπνο λιτό, ’Ανάσταση, 'Η κοίμηση της Θεοτόκου.

Βάση του έμμετρου τούτου δράματος είναι «τά εύαγγέλια της Καινής 
Διαθήκης, τά ’Απόκρυφα Εύαγγέλια (άπό έλλαδική έκδοση) και διάφορες 
παραδόσεις άπ’ έδώ κι άπ’ έκεΐ. Κατά τή συγγραφή του έργου του ό Κύπρος 
Χρυσάνθης προσπάθησε, όπως λέει κι ό ίδιος, νά μή ξεφύγει πολύ άπό τά 
κοινώς παραδεδεγμένα, κι όπου ξέφυγε είχε στόχο νά πληρώσει θεατρικές 
ανάγκες. Πρέπει άκόμη νά σημειώσουμε, πώς τό θρησκευτικό αύτο δράμα 
όέν άποτελεϊ δογματικό βιβλίο, ά22ά έχει πρόθεση νά τίμηση τή Θεοτόκο 
μ ελληνικό τρόπο (σελ. 5).

Και πραγματικά τό έπιτυγχάνει. Μέσα άπό σκηνές γεμάτες ζωή καί 
κίνηση, παλμό καί συγκίνηση, προβάλλει τήν προσωπικότητα της Παρθένου 
Μαρίας καί παρουσιάζει τήν άνεπανάληπτη μορφή της Θεοτόκου στις πιο χα
ρακτηριστικές στιγμές της ζωής της άπό τή γέννησή της μέχρι καί τήν κοίμη
σή της.

Στήν πρώτη πράξη κυριαρχούν τά πρόσωπα τής ’Άννας καί του ’Ιωακείμ, 
από τά στόματα τών οποίων άφήνει ό συγγραφέας νά βγουν λόγια γεμάτα 
πίκρα καί πόνο, γιατί παρέμειναν μέχρι τά βαθειά τους γηρατειά άτεκνοι. 
Τη μή άπόκτηση παιδιού «κατάρα» τήν χαρακτηρίζει ή ’Άννα καί τήν ερμη
νεύει σάν άπόδειξη εγκατάλειψης άπό τό Θεό. 'Η συμπεριφορά τους, όμως, 
δεν προδίδει καμμιά άπιστία, γιατί αύτή είναι τό πιο μεγάλο κατρακύλισμα 
(σελ. 7). Τουναντίο ό ’Ιωακείμ θά πει, πώς είναι άκατανόητες οί βουλές τού 
Θεού (σελ. 8), γιά νά έπαναλάβει άργότερα καί ή ’Άννα, πώς είναι άνεξιχνία- 
στ^ζ οι βουλές Του (σελ. 14). Γι’ αύτό καί ή ’Άννα άποκρούει τήν πρόταση 

μ·αμμής νά καταφύγει σέ «μυρίσματα καί καπνισμούς καί ξορκισμούς καί 
δίαιτες καί μαλάξεις», προκειμένου «καρπό τά σπλάχνα της νά νοιώσουν», 
και μέ σταθερή φωνή άπαντά καί λέει:

Άπ τού Θεού τό δρόμο δέν λοξοδρομώ. 
Μήτε σάν ήμουν νέα δοκίμασα 
τ δ,τι ή θρησκεία μου δέν τό δέχεται. 
Τώρα στ όλόλευκά μου γερατειά 
κι άν είναι ό νούς μου συγχισμένος 
άπ' τήν πολλή ζωή 
τ' άντίθρησκα δέν δοκιμάζω (σελ. 13).

, Καί ό Θεός, ό όποιος τό μέγα πόθο δέχεται καί γιά τον όποιο είν δυνατά 
τ α<^ατα γιά τούς θνητούς, είσάκουσε καί δέχτηκε ό πόθος της σέ πράξη νά 
"γενή και μάλιστα
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άπ' τά σπλάχνα της Οά γεννηθή 
μιά δεύτερη Ενα πού θά πλάση τή ζωή, 
τή νέα ζωή.
Στήν ώρα Οά δεχτή το Λυτρωτή 
πού θά λύτρωση τή ζωή (σελ. 14).

Στη δεύτερη πράξη ό Ιερέας Ζαχαρίας, ό προϊστάμενος του ναού του Σο- 
λομώντα, πού έχει κάτω άπό την προστασία του την άφιερωμένη στο ναό 
καί συγγενή του συνάμα κόρη Μαρία, άγωνίζεται πραγματικά γιά νά βρει 
τον κατάλληλο άντρα, άντρα σώφρονα, ταπεινό και δουλευτή, γιά νά την παν
τρέψει. Καί τον άντρα αύτόν τον βρίσκει, ύστερα άπό θεϊκή ύπόδειξη, στο 
πρόσωπο τού ένάρετου γέροντα ξυλουργού ’Ιωσήφ, τον όποιο καί της δίνει 
προστάτη καί μνηστήρα τής ψυχής της (σελ. 22):

'Αγαπητή μου κόρη, ό ουρανός 
μας φώτισε για τήν αποκατάστασή σου. 
'Ανθρώπινο και νόμιμο κι αγαπητό 
στο θειον ό γάμος είναι.
Κι είναι ή μνηστεία ή δοκιμή 
γιά ν' άνεβής σιγά-σιγά τήν κλίμακα 
τοΰ πρώτου μυστηρίου.
Ό γάμος έχει ευθύνες βιωτικές 
και ψυχικές, 
κι ανάγκη πάσα ν' άσκηθής (σελ. 23). 
Καί νάναι ή νοικοκυρωσύνη 
τό πρώτο στόλισμά σου (σελ. 24).

‘Η τρίτη πράξη, πού άναφέρεται στον Εύαγγελισμό της Θεοτόκου, απο
τελεί ύμνο της ύπακοής της Μαρίας στο θέλημα τού Θεού, άπό τον όποιο ο,τι 
προέρχεται πρέπει νά είναι καλόδεχτο (σελ. 26), γιατί

δεν είναι ή κρίση ή ανθρώπινη, ή δική μας, 
πιο πάνω άπό τή δύναμη τοΰ Θεοϋ (σελ. 29).

Στην τέταρτη πράξη παρουσιάζεται ή Μαρία καί ό ’Ιωσήφ νά έπισκέ- 
πτονται, οκτώ μέρες μετά τή γέννηση τοΰ Χριστού, την Ελισάβετ καί το Ζα
χαρία, άπό τούς όποιους γεννήθηκε έξη μήνες πριν ό ’Ιωάννης ό Πρόδρομος. 
Κατά τή συνάντηση κι ένώ ή Μαρία καί ή Ελισάβετ σιγοψιθυρίζουν, σιά- 
χνοντας τά βρέφη τους, ό Ζαχαρίας καί ό ’Ιωσήφ ιστορούν τά κατά τή γέννηση 
τοΰ Ιωάννη ό πρώτος καί τοΰ Χριστοΰ δ δεύτερος. Στή συνέχεια ή Μαρία 

διηγείται στήν Ελισάβετ τήν προσκύνηση των μάγων σάν αύτή νά έγινε άμέ- 
σως μετά τή γέννηση τοΰ Χριστοΰ, ένώ στήν πραγματικότητα συνέβη δυο 
περίπου χρόνια υστέρα· ό ’Ιωσήφ παίρνει οδηγίες στον ύπνο του καί σύμφω
να μ αύτές φεύγει στήν Αίγυπτο μαζί μέ τή Μαρία καί τό βρέφος ’Ιησού, 
για να άποφύγει τή σφαγή τοΰ 'Ηρώδη· καί ό ιερέας ’Ιωνάς πληροφορεί τήν 
Ελισάβετ γιά τό φόνο τοΰ άνδρα της Ζαχαρία μπροστά στο θυσιαστήριο τού 

ναού άπό τούς στρατιώτες τοΰ 'Ηρώδη, γιατί άρνήθηκε νά τούς δώσει πληρο
φορίες γιά τό γιό του ’Ιωάννη.

'Η πέμπτη πράξη διαδραματίζεται σέ δωμάτιο φτωχικοΰ εβραϊκού σπι
τιού. Στήν άρχή κουβεντιάζουν ή Μαρία καί ή Σαλώμη, μάνα τοΰ μαθητή 
του Χριστοΰ ’Ιωάννη (καί τοΰ ’Ιακώβου φυσικά). ’Από τή συνομιλία αύτή 
τών δυο γυναικών άναδύεται ή άληθινή μορφή τής μάνας:

Αύτό 'ναι τό γραφτό τής μάνας, είτε 
φτώχιά' ναι τούτη κι είτε αρχόντισσα. 
Ή μάνα δέν παραπονιέται γιά τούς κόπους της. 
Ή μάνα ζή μονάχα γιά τον κόπο.
Κι ακολουθεί παντού τον ίσκιο τών παιδιών της, 
είτε κοντά της βρίσκονται είτε αλάργα της, 

- στον τόπο μας τον γονικό ή στήν ξενητιά (σελ. 48).

Σε λίγο καταφθάνει ή Μαρία ή Μαγδαληνή, — πού δέν ήτανε αμαρτωλή, 
όπως άφήνεται στο κείμενο νά νοηθεί (σελ. 50) —, κι άρχίζει ή ετοιμασία 
ενος λιτοΰ δείπνου, το όποιο προορίζεται γιά τον Κύριο καί τούς μαθητές του. 
Η Μαγδαληνή μαγειρεύει κι ή Σαλώμη μέ τή Μαρία έτοιμάζουν τό τραπέζι, 

συνεχίζοντας τή συζήτηση γιά τήν προσφορά τής μάνας στο παιδί της άπό 
τη σύλληψή του μέχρι καί τό θάνατό του. Κι ένώ προχωρούν οί έτοιμασίες 
Τ'-a τό δείπνο, ή Μαρία γυρνά στο παρελθόν. Τότε παρεμβάλλεται ή δραματική 
εικόνα τής ύπαπαντής τού Χριστού άπό τό Συμεών στο ναό, πού φέρει στή 
θύμηση καί στή θέα δλα τά σχετικά γεγονότα. Μετά τήν παρεμβολή τής είκό- 
ν«ς αυτής συνεχίζεται ή συνομιλία τών γυναικών γιά τήν άγάπη τους προς τά 
παιδιά τους, πού διακόπτεται άπο τον έρχομό τοΰ Χριστοΰ καί τών μαθητών 
του. Κανείς άπ’ αύτούς δέν φαίνεται άπό τή σκηνή, άλλά τά πρόσωπα, τά 
οποία είναι σ’ αύτήν, περιγράφουν τις ένέργειές τους, πού, ύποτίθεται, γίνονται 
στήν αυχή το5 σπιτιο5. Άπ’ όλες αύτές έξαίρονται ιδιαίτερα έκείνες, πού 
δείχνουν τό μεγάλο σεβασμό τοΰ Χριστοΰ προς τή μητέρα του (πλύσιμο πο
διών, χειροφίλημα κλπ.).

Στήν άρχή τής έκτης πράξης, πού έπιγράφεται «’Ανάσταση», ό ’Ιωάννης 
Xou ή Μαγδαληνή Μαρία άναφέρονται στή διδασκαλία γενικά τοΰ Χριστοΰ 
κοα ιδιαίτερα στή διδασκαλία του γι’ άγάπη κι εύσπλαχνία, ένώ ό Ίώσηπος 
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φέρει την είδηση της άναχώρησης τοΰ Λαζάρου στην Κύπρο, γιά ν’ άποφύγει 
το πετροβόλημα τών Φαρισαίων. Στη συνέχεια ό ’Ιωάννης παρηγορεΐ τη 
«θετή» του μάνα Θεοτόκο Μαρία, πού τήν πίκρα της κοιτάει και μόνο γιά τό 
θάνατο τοΰ σπλάχνου της κι ας είναι ό θάνατος αύτος αρχή ζωής (σελ. 63). 
’Ακολούθως ή Μαγδαληνή Μαρία φέρει τό μεγάλο μήνυμα Χρίστος Άνέστη. 
Ό Κύριος άναστήθηκε (σελ. 64) και διηγείται μέ πολλή παραστατικότητα την 
έμφάνιση σ’ αύτήν τοΰ άνεστημένου Χριστοΰ:

Είδα τόν Κύριο ολοζώντανο, μ' αυτά τά μάτια 
τά μάτια μου πού ξέρουν νά κοιτάνε.
Τόν άγγιξα μέ τούτα εδώ τά δάκτυλα
τούτα πού ξέρουν μύρα νά τού αλείφουνε τά πόδια.
Τού μύρισα τό θειο του άρωμα και ξέρω 
νά ξεχωρίζω κάθε μυρωδιά.
Κι είν ή καρδιά μου πρώτη και στερνή 
πού δε λαθεύει, μήτε μέ παιδεύει 
μέ ψεύτικα τού νού φαντάσματα 
κι ελπίδες μάταιες (σελ. 64).

‘Η πράξη κλείνει μέ τό θαυμαστό κοκκίνισμα τών αύγών της Σαλώμης 
καί τήν πανηγυρική άναγνώριση καί συγκινητική διακήρυξη άπ’ όλους της 
θριαμβευτικής ’Ανάστασης τοΰ Χριστοΰ καί της λύτρωσης τ’ άνθρώπου άπ 
τού θανάτου τά δεσμά:

Δέν είναι κύριος μήτε δούλος 
σ' αυτή τή γη.
'Ίσοι κι αδέρφια, γυιο'ι κοινού πατέρα.
Δέν είναι θάνατος παρά ζωή, 
ζωή στή γη, ζωή στούς ουρανούς. 
Πετάχτε πέρα πια τή λογική, 
ή πίστη τώρα κυβερνά.
Χαρά, παντού χαρά, παντού χαρά!
Χριστός Άνέστη, Χριστιανοί (σελ. 69).

'Η έβδομη καί τελευταία πράξη άποτελείται άπό δυο εικόνες. Ή πρώτη 
εικόνα έκτυλίσσεται σέ δωμάτιο έβραϊκοΰ σπιτιοΰ καί άναφέρεται στο τέλος, 
στήν κοίμηση της Θεοτόκου. ’Άγγελος Κυρίου έμφανίζεται στή Μαρία καί 
της λέει μεταξύ άλλων καί τά έξης:

Τών ουρανών, ώ πλατυτέρα, 
κοντά του σέ καλει ό Θεός.

Τών ουρανών οι πύλες περιμένουν
τήν είσοδό σου, εσέ, ώ Κυρία τών 'Αγγέλων (σελ. 71). 
'Απόστολοι απ' τά πέρατα τής γής 
οδεύουν τώρα στή Γεθσημανή, 
εδώ πού κατοικείς, 
νά παραστούν στήν κοίμησή σου.
Στ 'Όρος τών Έλαιών θά περιμένη ό Κύριος 
τή μυστική σου προσευχή.
Τριγύρω άγγέλοι θά σού παραστέκουν 
στήν τελευταία σου γήίνην ομιλία. 
Στον κήπο τής Γεθσημανής 
θά θάψουν τό φθαρτό κορμί σου.
Μά τού κορμιού ή ουσία μαζί
μέ τήν ψυχή θ' άνέβη στο Θεό (σελ. 72).

Ψυχή καί σώμα (σ 
οπού βρίσκεται κα 
Η δεύτερη εικόνα

Η Παναγία, σάν πήρε τό μήνυμα τής κοίμησής της, ετοιμάστηκε, ετοίμασε 
Γελ. 71), γιά τούς κόσμους τ' άυλου καί τ' αόρατου (σελ. 72), 
ί είναι πρεσβεία γιά μάς καί σύσταση γιά τό Θεό (σελ. 74). 
έκτυλίσσεται μπροστά στον τάφο της Παναγίας. ’Άγγελος 

Κυρίου εμφανίζεται στόν ’Ιωάννη καί τοΰ ύποδεικνύει τούς τόπους, στούς 
οποίους θά πρέπει νά πάη μετά το θάνατο της Θεοτόκου. Ό ’Ιωάννης, μόλις 
συνελθεί άπό τό όραμα, άντικρύζει τό συμμαθητή του Θωμά, πού δέν ήταν 
παΡων στήν κοίμηση της μεγάλης μητέρας. Απαντώντας στις άπορίες τοΰ 
θωμά, ό ’Ιωάννης περιγράφει τις τελευταίες στιγμές της ζωής της, καθώς 
και το τέλος της. Κι ό Θωμάς, στενοχωρημένος γιά τήν άπουσία του άπό τήν 
αποστολική σύναξη στή Γεθσημανή, ζητεί τήν άδεια νά κυλήσει πέρα τήν 
πέτρα καί τό λείψανό της τ' άγιο νά προσκυνήσει καί νά συγχωρεθεί (σελ. 80). 
Αλλ όταν κυλήσουν τήν πέτρα κι άνοίξουν τόν τάφο, διαπιστώνουν τήν άπου- 

σι·α τ άγιου λειψάνου. Καί στήν άπορία τοΰ Θωμά Πούναι τό λείψανον; Πού- 
μορφή της; Καί τό δεξί της χέρι νά φιλήσω; ’Άγγελος Κυρίου άπό τούς 

ουρανούς άπαντά:

'Απόστολοι, ή Κυρία τών Ουρανών, 
ή κεχαριτωμένη ανέβηκε στούς ουρανούς.
Θαύμαζε, ώ οικουμένη, θαύμαζε . . . (σελ. 80).

* * *

θεατρικό έργο γραμμένο σέ ποιητικό λόγο είναι καί ό Παπαλεόντιος ό 
θωτομάρτυρας, πού δημοσιεύτηκε τό 1971 στο περιοδικό Φιλολογική Κύπρος 

σε ’ ^9-161). Τό έργο άναφέρεται στή σύλληψη άπό τούς Τούρκους τοΰ
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έφημερίου του ιερού ναού Φανερωμένης Λευκωσίας Λεοντίου (και κατ’ άλλους 
Λαυρέντιου), πού άποκεφαλίστηκε στη μέση της άγοράς της Λευκωσίας λίγο 
πριν τις σφαγές του ’Ιουλίου τού 1821, γιατί βρέθηκε στά κελλιά τού ναού 
ένα βαρέλι γεμάτο μπαρούτι, το όποιο είχε κρύψει έκεΐ κάποιος Σάββας.

Στο διάλογο, πού άναπτύσσεται στην άρχή τού δράματος μεταξύ τού 
Παπαλεοντίου και τού Σάββα, παρουσιάζεται ό πρώτος νά δέχεται μέν να 
βοηθήσει στο ξεσηκωμό τού λαού, άλλά, συγχρόνως, πιστός στην τήρηση των 
Κανόνων της ’Εκκλησίας, παρατηρεί: Αλλά τό φόνο η ίερωσύνη μου δέ δέ
χεται (σελ. 150). Στη συνέχεια δέ τού διαλόγου επικαλούνται κι οί δυο τον 
Κύριο, γιά νά τούς ύποδείξει τί νά κάμουν μέ τό μπαρούτι, νά τό κρατήσουν 
ή νά το φυγαδεύσουν:

νά μαστίγωση τό νησί μας γιά τις αμαρτίες μας 
κι εκείνες των γονιών μας (σελ. 151).

Βρίσκουμε άκόμη καί τήν άντίληψη τού απλού λαού γιά τήν κόλαση:

# χοχλαση κι ή πίσσα δέ θά σβύσουνε τό κρίμα σου.
Π χόχλαση κι ή πίσσα δέ θά τρώνε τό κορμί σου

αιώνες αΙώνων (σελ. 159)·
όπως καί τήν παράλληλη πεποίθηση, πώς 
πληρώνουμε τό καθετί έδώ στη γη (σελ. 160).

* * *

*0 διάβολος, Χριστός και Παναγιά μου, 
μέσα στο σαρίκι κι ήρθε

Λ.: "Ας μέ φωτίση ό Κύριος ποιο δρόμο νά διαλέξω.
Νά μεταφέρω τό βαρέλι ή νά σιωπήσω καρτερώντας;

Σ.: 'Άς μέ όδηγήση ό Κύριος . . .

Λ.: 'Άς σέ φωτίση ό Κύριος κι άς πετύχη ή συμφωνία σου (σελ. 153).

Σ’ άλλα σημεία τού δράματος διαφαίνεται καί ή λαϊκή πίστη στην προ
στασία τού Κυρίου καί της Παναγίας προς έκείνους, πού καταπιέζονται, δοκι
μάζονται ή βρίσκονται σέ δύσκολες περιστάσεις:

Κύριε., μπροστά στο θρόνο σου γονυπετώ
νά μην άφήσης τό πικρό ποτήριο 
τά χείλη μας ν' άγγίξη.
Ή Παναγιά μου άς προστατέψη τά κελλιά και 
προπαντός την κεφαλή μας! (σελ. 151).
'Π προστασία τής Παναγίας στην κεφαλή σου (σελ. 153).
"Ω Παναγία Φανερωμένη, άπότρεψε απ' τον οίκο σου 
τό καθετί κακό (σελ. 154).

Έδώ σημειώνουμε καί τη διακήρυξη της χριστιανικής άλήθειας, οτι η 
προσευχή ήρεμίζει τον άνθρωπο καί τον άπαλλάσσει άπο τις βασανιστικές 
σκέψεις: Ή προσευχή θά στρίψη τό μυαλό μου μακρυά απ' τις σκέψεις . . . 
(σελ. 152).

Επίσης συναντούμε στο δράμα τούτο καί τή γενική εντύπωση, πώς ό διά
βολος, έξ αιτίας των αμαρτιών μας, παρουσιάζεται κάτω άπό καί μέσα σε 
διάφορες μορφές, γιά νά μάς τυραννήσει:
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Η ’Ακολουθία τού ’Εθνομάρτυρα Κυπριανού, πού δημοσιεύτηκε έπίσης 
το 1971 στο περιοδικό Φιλολογική Κύπρος (σελ. 182-190), είναι γραμμένη 
κατα το πρότυπο τών Άσματικών ’Ακολουθιών τών 'Αγίων της ’Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, διακρίνεται δέ γιά τό μεγαλόπνοο περιεχόμενό της καί γιά τήν 

πρωτοτυπία στή διατύπωση καί έκφρασή του.
Π ολη «Ακολουθία» άποτελεΐ ένα βαθύ πνευματικό έπίτευγμο Ορησκευ- 

^κής καί έθνικής άνάτασης σέ τόνους διθυραμβικούς, μέ τούς οποίους έξαί- 
ρεται ή λαμπρή £ρετή κα£ ή άπαράμιλλη θυσία τού ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
Κυπριανού (1810—1821), πού, όπως είναι γνωστό, άπαγχονίστηκε άπό τούς 
Τούρκους στις 9 ’Ιουλίου 1821:

Κυπριανέ, τό δάχτυλό σου Ιχνογραφεί τήν αρετή 
σ ένα γαλάξιο αγέρα.
Κερί αποστόλου ή αρετή σά λύχνος οδηγεί
στην ασέληνη εσπέρα (σελ. 183).
Τών ασκητών καλλίφυλλε καί χρυσωμένε δρϋ, 
της εκκλησίας θεμέλιο, 
Κυπριανέ, πνευματικέ αμφορέα πού εύωχεί 
με τής ψυχής τό γέλιο,
Τοϋ βίου σου ύψιστη έκλαμψη τοϋ μαρτυρίου ό στέφανος 
σα λάφυρο απ' τή νίκη.
ΚΙ αίματος κόμπο έσφράγισες τή γήινη σου ξωή 
οε τίμια διαθήκη (σελ. 186).

υψώθηκες, οπλίτης τής φυλής, 
τήζ πίστης μας άκριτη,
Κυπριανέ, τών ουρανών τό λογικό φανέρωμα 
και τού φωτός προφήτη (σελ. 190).

Απο τό «Συναξάρι» της «Ακολουθίας» αύτης παίρνουμε καί μεταφέ
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ρουμε έδώ δυο σημαντικές άλήθειες της Χριστιανικής ’Ηθικής, άπό τις όποιες 
ή μιά άναφέρεται στο αύτεξούσιο του άνθρώπου καί ή άλλη στη σημασία που 
έχει γιά ένα τόπο δ βίος τών εύσεβών κατοίκων του:

‘Ο Θεός είναι αυτεξούσιος και έπλασε κατ' εΙκόνα και ομοίωση τον, 
τον άνθρωπο, νά είναι αυτεξούσιος (σελ. 187).

Ό βίος τών εύσεβών είναι καλό δείγμα γιά κάθε τόπο, γιατί δείχνει 
σάν τον καθαρό καθρέφτη την άξιωσύνη του και ρουφά σάν τον ανεμοστρό
βιλο την πονηρή καταλαλιά τών άσεβονν γειτόνων (σελ. 186).

’Αξίζει, τέλος, νά άναφέρουμε και τό πλήθος τών έπιθέτων, πού χρησι
μοποιεί ό ποιητής στην «’Ακολουθία» αύτή γιά την Παναγία: Πνευματική 
αρχόντισσα (σελ. 182), πνευματική μητέρα (σελ. 190), παρθένα (σελ. 183 
καί 185), παρθένα Μαχαιριώτισσα, παρθένα Στρατηλάτισσα (σελ. 185), χρυ- 
σελεοϋσα, χρυσολαλοϋσα (σελ. 184), χρυσορογιάτισσα (σελ. 189), τής χρυ
σαυγής ή μήτρα (σελ. 188), φωτολαμποϋσα (σελ. 189), φώς πανσέληνο (σελ. 
185), ανθούσα, άροδαφνοϋσα, γλυκοφιλούσα (σελ. 189), νύφη (σελ. 184), νύφη 
Θεοκρατόρισσα κι άσπιδοφόρα ύπέρμαχη, τής Ρωμιοσύνης στέφος, σταχυο- 
θερίστρα στον άγρό τής αρετής τον εύφορο κι ευρύχωρη συμπόνια, καλομελέ- 
τητη αδερφή στού ταπεινού τήν ερημιά, κόμποι άγαθοϊ στά κλωνιά (σελ. 189), 
καλοίσκιόφυλλε τής άρετής μας πλάτανε (σελ. 183), περίχρυση άρετή (σελ. 
184), βυζαντινή άκρίτισσα (σελ. 185), Κυπραίίσσα (σελ. 188—189), πολύφημη 
πανένδοξη (σελ. 188), τής ομορφιάς ευρύχωρο κάλλος (σελ. 189).

* ♦ *

Θεατρικό έργο (σέ πέντε πράξεις) γραμμένο στον ποιητικό λόγο είναι 
καί ό Βαρνάβας ό γυιός τής παράκλησης, πού δημοσιεύτηκε τό 1977 καί άφιε- 
ρώθηκε άπό τό συγγραφέα του στη μνήμη Μακαρίου του Γ'. Ό Κύπρος Χρυ
σάνθης, στηριζόμενος στήν Καινή Διαθήκη καί στήν έκκλησιαστική παράδοση, 
άπεικονίζει σ’ αύτό τή ζωή καί τή δράση του Κύπριου ’Αποστόλου Βαρνάβα 
( +57), ιδρυτή καί προστάτη τής Κυπριακής Εκκλησίας. Συγχρόνως δίνει 
σ’ αύτό μιά εικόνα τής πάλης τών πρώτων μαθητών του Χριστού γιά τήν επι
κράτηση τού Χριστιανισμού καί ύπογραμμίζει μερικές άπό τις πιό βασικές 
άρχές καί διδασκαλίες του.

Στο κέντρο τών άρχών αύτών βρίσκονται φυσικά ή άγάπη καί ή καλω- 
σύνη, πού έχουν ώς επακόλουθο τή συγχώρεση καί τήν άνοχή. Βάζει, λοιπόν, 
ό ποιητής στο στόμα τών ’Αποστόλων Βαρνάβα καί Παύλου τούτα τά ύπέρο- 
χα λόγια:

Β.: Κι είναι τιμή μονάχα ώς άντικρύζουμε τά πάντα 
μ' άγάπη αδελφική και μέ συγχώρεση

και μ άνοχή σάν άνοχή πατέρα λογικού (σελ. 18).
Τής καλωσύνης τά όπλα, τά όπλα τής άγάπης 
δεν τά τσακίζουνε και μήτε τά ύποτάζουν 
τής άδικίας τά όπλα και τού μίσους τά όπλα.
ΊΙ άνθρώπινη ψυχή πολύ γοργά άπ' τό μίσος θά γλυτώση 
και ξάστερα τό καθαρό χρυσάφι τής ψυχής θά 0ή (σελ. 19).
Πρώτη ή άγάπη, Πέτρο. Τ' άλλα Οάρθουν μοναχά τους (σελ. 26).

Π.: Τό μίσος φθείρει τήν ψυχή και τή στεγνώνει.
Ή άγάπη κι ή συγγνώμη μόνο ενώνουν τούς άνθρώπους.

Β.: 'Εκδήλωση ή συγγνώμη γνήσια
τό μέγεθος μάς δείχνει τής άγάπης (σελ. 32).
Ή καλωσύνη δείχνει τον ιερέα.
Και τήν καλή καρδιά ή συγγνώμη πλημμυρίζει (σελ. 40).
Κύριε, ή άγάπη σου λυτρώνει κι εξαγιάζει.
Τό μίσος, όπλο τού διαβόλου, φθείρει και τον ίδιο 
τον έκπτωτο άγγελό σου (σελ. 48).
'Άνθρωπε Έλύμα, τί κερδίζεις με τό μίσος;
Στο μίσος όμοιο μίσος.
Μα στήν άγάπη κι αν δεν εχης άνταπόκριση 
άγάπη μένει στήν καρδιά σου.
'Π άγάπη εύφραίνει, θρέφει, ζωοποιεί (σελ. 49).

, , Αυτήν, έξ άλλου, τήν άγάπη, προσθέτει ό Βαρνάβας, ήλθε καί δίδαξε 
εμάς ό Ί ιός τού Θεού μέ τήν ενανθρώπησή Του καί μέ τή σταύρωσή Του:

Πνεύμα ό Θεός άσύλληπτο, χωρίς μορφή, 
στοργή γεμάτο πατρική γιά τούς θνητούς, 
αφού τό γυιό του στή Μαρία τον ένανθρώπησε 
κι ως βρέφος ταπεινό γιά μάς γεννήθηκε στή Βηθλεέμ, 
μσς δίδαξε μονάχα ν' άγαπούμε, 
xi ως άγαπάς τήν κάθε μιά άρετήν υπηρετείς, 
σταυρώθηκε γιά μάς νά δείξη τήν άγάπη του γιά μάς 
με τή θυσία
μα σύμφωνα μέ τήν υπόσχεσή του
απο τον τάφο του άναστήθηκε κι άνέβηκε ψηλά στούς ούρανούς 

(σελ. 39-40).

(σελ 1 σαν επισ^έγασμα όλων αύτών επαναλαμβάνεται σέ δυο περιπτώσεις 
-,26-27 και 55) ένα μέρος τού γνωστού μοναδικού σέ περιεχόμενο «ύμνου 
αγάπης» τοΰ ’Αποστόλου Παύλου (Α' Κορ. 13, 1-3).
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Έκτος άπο την άγάπη έξαίρεται στο έργο τούτο τού Κύπρου Χρυσάνθη 
καί μιά άλλη ύπερφυσική άρετή της Χριστιανικής ’Ηθικής, ή πίστη:

"Η πιο μεγάλη δύναμη είν η πίστη (σελ. 27).
"Η πίστη σώζει. Μέγα δώρο ή πίστη.
"Αν εχης πίστη σώθηκες. 'Η πίστη μοιάζει
με δύναμη σεισμού πού δλη τη γη κινεί (σελ. 35).

Παράλληλα βλέπουμε νά έξαίρονται σ’ αύτο καί μερικές άλλες χριστιανικές 
άρετές, όπως ή θεοσέβεια, ή ομόνοια, ή ταπεινοφροσύνη:

"Η ομόνοια μες τό σπίτι κι η θεοσέβεια 
στηρίζουν τά θεμέλια (σελ. 4).
Ή ταπεινοφροσύνη είναι αρετή.
Ή περηφάνεια είναι αμαρτία (σελ. 39).

Κι όλες αύτές οί άρετές συνιστούν προφανώς τον πιο μεγάλο πλούτο τής 
ψυχής, τον πλούτο, πού δέν είναι ύπερβολή, άν πούμε, οτι άξίζει όλους τούς 
θησαυρούς τής γής:

'Ο πιο μεγάλος πλούτος είναι ό πλούτος τής ψυχής (σελ. 4).
Ταμείο χρημάτων καί περιουσία κτηματική 
για μένα στέκεται ή ψυχή μονάχα, 
τό μέσα πλούτος ώς τό λέγω (σελ. 21).
Μά ό μέγας πλούτος, ό πλούτος τής ψυχής 
άξίζει τούς θησαυρούς τής οικουμένης (σελ. 35).

Ό στίχος όσα μισός στον άλλο μήν τα κάμνεις (σελ. 43) μάς θυμίζει τον 
«χρυσούν κανόνα» τής Χριστιανικής ’Ηθικής: «Πάντα ούν οσα άν θέλητε 
Ενα ποιώσιν ύμϊν οί άνθρωποι, οΰτω καί ύμεϊς ποιείτε αύτοΐς» (Ματθ. 7, 12). 
’Ασφαλώς το περιεχόμενο τού χρυσού κανόνα (νά κάμνετε στούς άλλους αύτα, 
πού θέλετε νά σάς κάμνουν οί άλλοι) είναι πολύ πιο άνώτερο άπό τό περιεχό
μενο τού στίχου (νά μη κάμνετε στούς άλλους αύτά, πού δέν θέλετε νά σάς 
κάμνουν οί άλλοι).

’Αλλά καί ή άξία τού παραδείγματος ύπογραμμίζεται κάπου:

Γιατί άν διδάσκης δίχως νάσαι τό παράδειγμα 
των όσων λές, 
ό λόγος σου στ αυτιά κουφών κτυπά 
και πάει τού κάκου (σελ. 43).

Πριν κλείσουμε το λόγο καί γι’ αύτο τό έ'ργο τού Κύπρου Χρυσάνθη, 
στο όποιο, όπως είπαμε, πλεονάζει το ηθικό στοιχείο, μεταφέρουμε εδώ 
τους λόγους τού ποιητή γιά τρεις χριστιανικές δογματικές άλήθειες.

Καί πρώτα να τί λέει γιά την πρόνοια τού Θεού γιά όλους τούς άνθρώπους 
Χωρίς καμμιά άπολύτως έξαίρεση:

"Η νέα θρησκεία . . .
μιλά γιά Ισότητες καί γιά παιδιά τού Ιδιου πατέρα
πώς γιά όλους μεριμνά ό πανάγαθος πού κατοικά στον ουρανό, 
καί δέν υπάρχει πλούσιος ή φτωχός ή λεύτερος ή δούλος (σελ. 28). 
Γιά ανθρώπους μεριμνά ό Θεός,
δεν ξεχωρίζει πλούσιους ή φτωχούς ή λεύτερους ή δούλους
ή "Εβραίους ή Εθνικούς (σελ. 44).

Πια τις καταστρεπτικές ένέργειες τού διαβόλου, τού «έκπτωτου άγγέλου» 
τού Θεού, γράφει:

"Ο δαίμονας κοιμάται μέσα μας . . .

"Όταν τήν ευκαιρία του βρή, τό κάλλος τού Θεού τσαλαπατά, 
σκορπά παντού τή συφορά καί τήν άμάχη (σελ. 18).

Για δέ τό σωτηριολογικό έργο τού Χριστού λέει, πώς αύτο προορίζεται 
ολα τά έθνη:

Αυτός τή σωτηρία ετοίμασε γιά μας 
καί γιά άλα τά έθνη (σελ. 44).

♦ * *

Παρόμοια μέ «τήν ’Ακολουθία τού ’Εθνομάρτυρα Κυπριανού» είναι ή 
Ακολουθία τού ’Εθνάρχη Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, πού δημοσιεύτηκε 
στις άρχές τού 1978, λίγο χρόνο δηλαδή μετά τό θάνατό του, στό, περιοδικό 
Πνευματική Κύπρος (σελ. 59-64). Μέ τήν ’Ακολουθία - Καντάτα τούτη, 
όπως εύκολα ήμπορει νά άντιληφθει κάνεις απο τον τίτλο τη„ εγκωμ.αζονται 
01 αρετές τού άείμνηστου ’Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχη Κυπρου Μακαρίου 
(1950-1977).

Και σ’ αύτό τό ποίημά του δ Κύπρος Χρυσάνθης χρησιμοποιεί πλήθος 
έπιθέτων γιά τήν Παναγία. Τά έπίθετα αύτά, μερικά άπό τά όποια χρησιμο
ποιήθηκαν καί στήν ’Ακολουθία γιά τόν ’Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, είναι αξιο
πρόσεκτα: Πνευματική Παρθένα (σελ. 59), Πανβλέπουσα καί πρεσβεύουσα 
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(σελ. 62), 'Ορθόδοξη Παναγιά κι έλλήνισσα Παρθένα (σελ. 63), Κυπραίϊσσα 
' Ανθούσα Παναγιά, τής Ρωμιοσύνης στέμμα, Κυκκώτισσα, Γαιματική, Χρυ- 
σορρογιάτισσα, Θεοσκέπαστη, Λιμνιώτισσα, Σφαλαγγιώτισσα, Γλυκοφιλοΰ- 
σα, Θεοκρατόρισσα, Σταχυοθερίστρα, 'Ελευθερώτρια (σελ. 64).

♦ * *

Αύτά τά λίγα γιά τό θρησκευτικό στοιχείο στην ποίηση τού Κύπρου Χρυ
σάνθη. ’Αλλά και μ’ αύτά επιβεβαιώνεται, νομίζω, ή άλήθεια των όσων σημεί
ωσα στον πρόλογο του παρόντος.

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΙΤΣΙΔΗΣ

ΔΩΔΕΚΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΜΜΕΤΡΑ ΔΟΚΙΜΙΑ

Οί τρεις αύτές πυκνές συνθέσεις του Κύπρου Χρυσάνθη: τό έμμετρο 
δοκίμιο γιά την ποίηση, τό έμμετρο δοκίμιο πάνω στη μετάφραση ποιητικών 
έργων και τό λυρικό ημερολόγιο της μισης χρονιάς 1965 κατέχουν μιά ξε
χωριστή θέση μέσα στο έργο του ποιητή. Γιατί είναι ό ποιητής πού μέσα 
σ αυτές τις συνθέσεις λογοδοτεί γιά την ίδια την ποίηση, τη δική του ποίηση, 
αλλα και την ποίηση γενικότερα.

Ο ποιητής στοχάζεται τήν ποίηση, τήν ποιητική μετάφραση καί τήν 
π°ιηση-έκφραση της άμεσότητας των καιρών, γράφοντας ό ίδιος ποίηση 
λιτά εκφρασμένη σέ 3-4 στίχους, πού ολοκληρώνουν κάθε φορά ένο νόημα. 

Εχουμε έτσι μιά σειρά άποφθεγματικής περιπλάνησης μέσα στή διεργασία
ποιητικής πράξης, πού γίνεται λυρικός άντικατοπτρισμός του ποιητικού 

φαινομένου, άφοΰ καί ή μετάφραση είναι μιά δεύτερη ποίηση. ‘Η λέξη, ό 
ρυθμός, ή όραση, ή στίξη, ή γραφή μεταμορφώνονται σέ λυρική άσκηση, 
πυκνώνονται σέ εικόνες άλλεπάλληλες καί στέκουν στέρεες λυρικές δομές ή 
μια δίπλα στήν άλλη. Ό στίχος τείνει προς τό πεζό κι’ όμως ή εικόνα, ή μετα- 
9°ρα, η αντίθεση του χαρίζουν τή λυρική καί πάλι δόνηση.

Α'.

Στο «έμμετρο δοκίμιο γιά τήν ποίηση» ό ποιητής κινείται σέ τρεις χώρους 
' ) το ποιητικό σώμα της λέξης (β) τήν κυοφορούσα ψυχή καί (γ) τήν άνα- 
κοίνωση.

(α) Το ποιητικά σώμα τής λέξης:

Γώ ή Χέξη εΪΜΙ ή άπαχάΧοψη της ποίησης x«i τοϋ βάθους

’Ακούω τή λέξη, γεύομαι τή λέξη, βλέπω τή λέξη.
Πρώτη λαχτάρα ή λέξη μες τό στίχο
Κρύβει τό πάθος απ' τό βάθος, 
δείχνει τή λάμψη τοϋ καθρέφτη ή λέξη, (α')

ρικό
^τη η επιφάνεια της λέξης προϋποθέτει όμως μιά ζύμωση, 

Χώνεμα, μιά διεργασία, πού γίνεται πριν άπό τό φανέρωμα.
ένα έσωτε-

Η λέξη μ' ουρανούς ζυμώνεται καί με Ιστορία 
καί με πρόσωπα τοϋ μέσα κόσμου.
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Και με τις ινες τής κληρονομιάς 
πάππο προς πάππο 
κι απ' τον παλμό τής γρήγορης στιγμής 
όταν στην πρόταση τή ρίχνης 
άλαφροπόδα (ια')

’Έχουμε λοιπόν την αίσθηση, οτι ό λόγος της ποίησης άναδύεται από 
τον μέσα κόσμο και δένεται μέ τις ρίζες της παράδοσης, την ίδια όμως ωρα 
ό λόγος αύτός δεν είναι παρελθοντικός άλλά ζεΐ τό θαύμα της γρήγορης στιγμής.

'Ένα τρίτο χαρακτηριστικό της ποιητικής λέξης είναι τό «ξέχωρο του 
πρόσωπο», δηλαδή ή προσωπική του ιδιαιτερότητα, πού κάνει τη γραφή του 
νά είναι πάντα νέα.

Κάδε άΐσδημα έχει τό δικό τον πρόσωπο: 
άναζητα τήν ξέχωρη γραφή τον. (η') 
Στήν άλλη ακοή θά δώσω τ ό',τι έδέχτηκε 
νά μον μιλήση.
Χρέος τον ποιητή νά καθαρίζει τούς χρησμούς 
μέ νέες γραφές, (κε')

Κι’ άλλου λέει:

Δική μον ή λέξη (κη').

(β) Ή Κνοφορονσα φνχή.

'Η ποίηση είναι μιά διεργασία, πού γίνεται μέσα στά βάθη τής ψυχής. 
«Ροπή ψυχής» τήν ονομάζει ό ποιητής. Είναι μιά πνοή, πού έρχεται άπό μέσα, 
άπό ένα αίσθημα ροϊκότητας, πού γίνεται ρυθμός, ένα πάθος έρωτικό, που 
λυτρώνεται σέ μιά μορφή.

Ή πρόθεση δεν είν γραμμή τον χάρακα
Κύκλος διαβήτη:
Είναι ροπή γνχής κι ανοίγει μες τό δάσος δίοδο μέ πελεκι. 

(ξστ)

'Η διεργασία αύτή είναι μιά περισυλλογή, πού απλώνεται μέσα στή μνή
μη, μέσα δηλ. σ’ αύτό πού κληρονομεί ή ψυχή, και μέσα στήν προσδοκία, τήν 
άνάταση προς τον Θεό.

Περισνλλέγω τον πατέρα μον απ' τις ΐνες μον 
Περισνλλέγω τή μητέρα μον απ' τό αίμα μον 
Περισνλλέγω τό Θεό cm τό λογισμό μον 
Κι απ' τήν καρδιά μον ως τραγονδώ. (μγ')

Η φράση τού Σεφέρη «ό ποιητής ένα κενό», γιά τον Κύπρο Χρυσάνθη 
ανακαλεί τό φως. Είναι τό φως τής ποιητικής έμπνοής, πού πληροί τό κενό.

Ένα κενό ό ποιητής. Σέ λίγο γέμισε μέ φως. Τούτη ή ζωή μπολιάζει.
-ζανά κενό ό ποιητής. *0  θάνατος μονάχα
ό τελενταϊος μας λόγος,
τό μέγα μας κενό, (λβ')

Ετσι μέ τήν έσωτερική διεργασία, ο,τι είναι μέσα στά ένδότερα τής 
Ψυ/ής άμίλητο, γίνεται λόγος.

Μιλούνε και τ αμίλητα 
μέ τή γραφή τον: 
ή ακοή τό πάθος τον ποιητή, (λστ')

(y) Ή ανακοίνωση

Π ποίηση όμως, όπως μάς τή δηλώνει τό έμμετρο δοκίμιο τού Χρυσάνθη, 
δεν είναι μιά ύποκειμενική έκφραση μόνο, δέν είναι μιά ναρκισσιστική αύτο- 
^Ρ°βολη. Είναι άνακοίνωση. Ό ποιητικός λόγος άπευθύνεται στούς άλλους, 
αποκαλύπτεται σ’ αύτούς και κρίνεται έτσι καθώς έκτίθεται.

Κάποτε τάγραφα ν' ακούω τον ήχο μον· 
τώρα γνρεύω ακοές, (νε')
Ό ποιητής θέλει νά νικήσει τό χρόνο, καί νά ζήσει
μέσα στή σννείδηση των άλλων, γιά νά μείνει αθάνατος.
Αντή ή νστεροφημία μάς σώζει 
κι ας τήν κοιτάμε ως πρόφαση τον στίχον, (ματ).

II κρίση τού ίδιου τού ποιητή, τού πατέρα τής ποίησης, γιά τό έργο του 
ν είναι τοσο άξιόπιστη. 'Ο ίδιος άντικρύζοντας τό έργο του γίνεται δέσμιος 

του φαινομένου, μεταπίπτει, όπως μεταπίπτει ή κρίση των άνθρώπων μέσα 
στο χρονο. Τελικά κριτής είναι ή ίδια ή ποίηση σάν τέχνη, πού λειτουργεί, 
π°υ εκφράζει κι’ άνακοινώνει.

Σέ κρίνει ή ποίηση:
ατούς μαγικούς θαλάμονς της
σάν έτοιμος οφείλεις νά περνάς αφήνοντας στά πρόθνρα 
τούς έρμαφρόδιτονς σνμβιβασμούς. (ξα')
Η ποίηση εχει σάν πηγή, κέντρο καί μέριμνά της

τον ίδιο τον άνθρωπο:
"Αν ξέχασε τον άνθρωπο ό στίχος', νά τον κρεμάσονμε τον στίχο.

(ξγ)
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B'

Στο «έμμετρο δοκίμιο πάνω στη μετάφραση ποιητικών έργων» ό Κύπρος 
Χρυσάνθης άντικρύζει το φαινόμενο της ποιητικής μετάφρασης, (α) Σύμφω
να μέ τόν ποιητή ή μετάφραση είναι μια αναδημιουργία, πού τείνει προς μία 
νέα δημιουργία. Ποτέ δέν είναι μιμική άπόδοση σέ ένα ξένο σώμα. Αύτή ή 
άναδημιουργία έχει τις δικές της μυστικές διεργασίες και τούς δικούς της 
κανόνες τέχνης. ’Επιγραμματικά λέει ό ποιητής:

Ό ξένος στίχος αφορμή για νά μιλήσω {α)

Και παρακάτω:

Και με το ξένο στόμα θά μιλήσω 
φεγγάρι δεύτερο στο κύμα 
δικό μου και δικό του. (ιστ)

(β) Αύτό, πού συμβαίνει λοιπόν κατά τή μετάφραση της ποίησης είναι 
κάτι παράδοξο, μιά διαλεκτική σύζευξη τού ξένου και τοϋ οίκείου, μιά οικείωση 
του ξένου, και μιά άναγέννηση σέ μιά νέα μορφή.

'Όταν Θά πάρω δανεικό τό δανεικό ήχο 
καινούργιο πλάθω ανόμοιο.
Ωστόσο κάτι μένει άπ τόν αγέρα 
τών πρώτων οριζόντων, (κε').

'Ωστόσο ό ποιητής δέχεται, πώς μιά άνυπέρβλητη άπόσταση τόν χωρίζει 
άπό τόν πρωτότυπο, έτσι πού αύτο πού έγινε ποιητικά μιά φορά νά μήν μπορεί 
νά ξαναγίνει:

Τό πρώτο κάλλος δέν μπορείς νά δώσεις’
Κάποια άλλο κάλλος, (λε).

Κι’ δμως κατά τή διεργασία της ποιητικής μετάφρασης ό μεταφραστής- 
ποιητής νικά τά σύνορα τοΰ άλλου ποιητικού έγώ, πλουτίζει τήν έμπειρία του, 
γεύεται τό θειο καρπό της ξένης ποίησης και έχει τήν αίσθηση οτι μεταφρά
ζοντας 'ιερουργεί:

'Άλλα παράθυρα σοϋ ανοίγει ό ξένος μόχθος’ 
ή πείρα σου πλουτίζεται (λ στ').

Ό καθρεφτισμός τοΰ ποιητή μεταφραστή μέσα στο ξένο έργο, όταν δ?ν 
είναι ψεύτικος κ’ επιφανειακός, κάνει ώστε νά άντιλάμψει ό μέσα κόσμος του 
μεταφραστή. Κι’ άκόμα περισσότερο συντελεί στήν άποκάλυψη μιας νέας 
δημιουργίας.

Κάποτε ό ήλιος τοϋ νερού πλανεύει 
και ξεπερνά τόν ήλιο τ ουρανού, (κ)

(γ) Καί πάλι ό ποιητής-μεταφραστής στοχάζεται τήν Κρίση, πού θ’ 
αντιμετωπίσει καί το μέγεθος τής εύθύνης του. Γιατί έργο έχει νά μετενσαρ
κώσει ένα έμψυχο λόγο, σφραγισμένο μέ τέχνη. Ό κίνδυνος νά τόν προδώσει, 
να τον ύποκαταστήσει μ’ ένα νόθο είδωλο είναι μεγάλος.

Προτού ύπογράφης σκέφου τήν ευθύνη.
"Αν είσαι καθαρός τό βουλοκέρι σφράγισε.
Τ' ότι μπορεί νά υστέρησες;
Ανθρώπινο, (κγ')

Γ'

Στο «Λυρικό ήμερολόγιο τής μισής χρονιάς 1965» ό Κύπρος Χρυσάνθης 
βλέπει μέσα στήν ποίηση το μόνο τρόπο σωτηρίας, προσωπικής ίσως σωτη- 

τοΰ ίδιου τοΰ ποιητή, πού είναι εκτεθειμένος μέσα σ’ ένα άλλοτριωμένο 
κόσμο.

Περιγράφει μέ εικόνες, συχνά άποφθεγματικά, τις μορφές άλλοτρίωσης, 
7°υ π°λιορκοΰν τον κόσμο. Είναι το χρήμα, ό όχλος, τά είδωλα τής φήμης, 
ή καθημερινότητα, ή πολυπραγμοσύνη, οί κενές λέξεις. Ό ποιητής νιώθει, 
,τι αυτές οι καταστάσεις τόν πολεμούν σάν άνθρωπο, καί συγχρόνως ότι 
αμφισβητούν καί τήν ίδια τήν ποιητική ύπόσταση τοΰ άνθρώπου.

Φοβούμαι τό χρυσάφι. Καταστρέφει τις αύτάρκειες 
βυζαντινών άγιων.
Τόν όχλο δέν φοβάμαι όσο τό δόντι τό χρυσό πού λειοτριβεί 
τις συνειδήσεις μέσα στο γραφείο. (30.9.65).

, Επαναστατεί ένάντια στή νοθεία, τήν κυριαρχία τών ψεύτικων ειδώλων, 
. , κατασκευασμένη ιδεολογία, πού φθείρει στό βάθος τή γνήσια ποιητικήν 
υπόσταση.

Μάς πελεκάνε τά είδωλα, μάς πελεκάνε τό μυαλό 
μάς πελεκάνε τις συνήθειες» (8.10.65)

αλλού:

^άς φτιάχνουνε τή φήμη στα γραφεία: Χρηματιστήριο στις ιδέες.

(23.10.65)
ας καταναλωσαν πολλά είδωλ.α

σχεδόν μάς εξαντλήσαν:
H πολυμέρεια και ή κατανομή
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σκοτώνουνε τή διάθεση
για τη μεγάλη δοκιμή. (12.11.65).

Ό ποιητής άντιδρά. Δεν θέλει νά συνθηκολογήσει. Πιστεύει στο ποιη
τικό του ένστικτο, πού στο τέλος - έστω και σέ στιγμές άναλαμπής - τύν 
λυτρώνει. Σ’ αύτές τις στιγμές έπιφαίνεται καί πάλι ή ποίηση, όμως την φω
τίζει ό ποιητής σάν ή βαθύτερη οικείωση μέ τά πράγματα, πού νικά τήν άλλο- 
τρίωση. Σάν βροχή έρχεται ή ποίηση, σάν μιά ξαστεριά στον ούρανό, σάν μιά 
πρωΐα έλεύθερη.

Πρωία ελεύθερη εκτινάσσει τον αυχένα της 
πλήρη ευφροσύνων ρόδων: Κυριακή.
*0 στίχος πρώτη συλλογή. (28.11.85).
'Όπου κι αν πάω μέ συνοδεύει δ ουρανός. (31.10.65).
Βρέχει μά εντός μου ξαστεριά. (12.10.65)
Ό ποιητής υψώνει μέσα στη φθορά του χρόνου τό παρόν 
τής άένναης ποίησης.
Δέν εχω αναμονές.
Ζώ τό παρόν μου. (13.11.65)

Οί δώδεκα σελίδες εμμετρα δοκίμια τού Κύπρου Χρυσάνθη έχουν το 
δικό τους ποιητικό θέλγητρο, πού πηγάζει άπό τήν ποίηση, όταν άντικατοπτρί- 
ζεται μέσα της. Άπό τήν άποψη αύτή έχουμε στο έργο αύτό μιάν άσκηση 
ποιητικής αύτογνωσίας, πού τρέφεται άπό ένα πλούσιο στοχασμό χωρίς να 
χάνει τή λυρική της ποιότητα. Τά έμμετρα δοκίμια είναι ένας άπολογισμος 
του ποιητή γιά τήν ποίηση, τον μόχθο της, τις στιγμές της, τό κάλλος της. 
Κ’ ένας άπολογισμος του ποιητή γιά τον άντίξοο καιρό μέσα στον όποιο ύπο- 
χρεώνεται νά λειτουργεί το Θαύμα τής ποίησης.

Τά έμμετρα δοκίμια του Χρυσάνθη δέν είναι λοιπόν ούτε απλώς έμμετρα, 
ούτε δοκίμια. Δέν άνήκουν σέ ένα νόθο είδος, άλλά πετυχαίνουν αύτό, πού καί 
άλλοι δοκίμασαν μ’ άλλους τρόπους, ν’ άποτελοΰν ποίηση μέ θέμα τήν ποίηση 
καί τή δημιουργία της.

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ TOT ΚΤΠΡΟΤ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Πρωτογνώρισα τον Κύπρο Χρυσάνθη μαθήτρια του Γυμνασίου, όταν 
μας έκανε το μάθημα της Υγιεινής. Πάνε κάπου τριάντα χρόνια από τότε κι 
όμως έντονες παραμένουν στη μνήμη κάποιες συμβουλές του, κάποιες υπο
δείξεις απ’ τα μαθήματά του που ’χαν μια ζωντάνια και μια πρακτικότητα, 
που τώρα, μεγάλη πια, έχοντας γνωρίσει το λογοτεχνικό του έργο, βρίσκω 
πως δεν είναι άσχετες με τα κύρια γνωρίσματα του συγγραφικού του έργου. 
Τον επόμενο χρόνο, έχοντας δει κάποια ποιήματα που δημοσίευσα στο σχολικό 
περιοδικό Μαθητική Εστία, με φώναξε στο γραφείο του και μου χάρισε μερικά 
βιβλία του. Λίγο αργότερα απ’ τις στήλες του εξαίρετου περιοδικού Πνευματι- 
κή Κύπρος που για τόσα χρόνια ακούραστα διευθύνει παρουσίασε κάποιες δει
λές λογοτεχνικές μου προσπάθειες και τις πρώτες μου κριτικές. Πολύχρονοι 
λοιπον δεσμοί με συνδέουν με τον άνθρωπο και λογοτέχνη Κύπρο Χρυσάνθη. 
Κι όμως μονάχα τώρα, όταν για να γράψω αυτή τη σύντομη μελέτη, ξαναδιά
βασα συγκεντρωμένα τα διηγήματά του, μπόρεσα να εκτιμήσω αυτή την παρα
γωγικότητα (για την οποία και έχει, άδικα κατά την άποψή μου, κατηγορηθεί), 
ν<χ αντικρύσω συγκεντρωμένο όλο το φάσμα των θεμάτων στα οποία κινείται, 
να δώ από μια συνολική σκοπιά τον ιδεολογικό του πλούτο και να σταματή- 
σω στθ τόσο προσωπικό ύφος και τη γλώσσα, χαρακτηριστικά του γνήσιου 
λογοτέχνη.

Σίγουρα ούτε ο ίδιος ο Κύπρος Χρυσάνθης δε θα μπορούσε να πεί πόσα 
διηγήματα έχει γράψει ως τώρα. Εκδομένα σε συλλογές ή σκόρπια σε εφημερί
δες και περιοδικά συνθέτουν μια πλούσια παραγωγή έστω κι αν αποτελούν μια 
μοναχα πτυχή του πολύπλευρου συγγραφικού του έργου.

Ξεκινώντας αυτή την επισκόπηση του διηγηματογραφικού του έργου 
ειλα υπ όψη μου τις πιο κάτω εκδόσεις: α) Μικρές ζωές (1958), β) Εννιά 
^ρά και ρωμαλέα διηγήματα (1961), γ) Πεζός λόγος III, Ιστορίες από την 
^ύπρο Την αγ^ρίνη (1973), δ) Το Φυλάκιο X-Γραμμή θανάτου (1979). 
ε) Πολλά διηγήματα δημοσιευμένα στον Κυπριακό και Ελλαδικό τύπο.

Περιεχόμενο

Το διήγημα του Κ. Χρυσάνθη αποτυπώνει λογοτεχνικά την ιστορία του 
τοπου μας, την ιστορία της Κύπρου, ξεκινώντας από τα «Παλιά τα χρόνια», 
Οσα η μνήμη κι η παράδοση του κληροδότησαν και περνώντας μέσα από τους 
(< ωμαλέους και πικρούς» καιρούς φτάνει ως τη σημερινή «Γραμμή θανάτου».

261
260

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Μια γνησιότητα αντλημένη από τις ρίζες του τόπου μας τα διαπνέει, μια αυ
θεντικότητα που μας συγκινεί, που μας κάνει σε κάθε σελίδα του να βρίσκουμε 
κάτι απ’ τον εαυτό μας, όσοι τουλάχιστο νιώθουμε παιδιά τούτης της βασανι
σμένης κι αγαπημένης γης.

Θα μιλήσω ενδεικτικά για μερικά μόνο από τα θέματα των διηγημάτων 
γιατί για όλα είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Μια ενότητα αποτελούν τα 
διηγήματα που αναφέρονται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας στην Κύπρο. Η 
καταπίεση κι η σκληρότητα των Τούρκων καταχτητών, η αλύγιστη αποφασι
στικότητα των Κύπριων ραγιάδων που συχνά έπαιρνε τη μορφή της έστω και 
προσωπικής εξέγερσης κι εκδίκησης ξεχωρίζουν φέρνοντάς μας στο νου 
ιστορίες αληθινές όπως μας παραδόθηκαν μέσα από αφηγήσεις πατέρων και 
παππούδων. Συναντούμε σ’ αυτές τις ιστορίες την κοπέλα που τούρκεψε «μα 
δεν έγινε το αίμα της νερό» και που παντρεμένη χρόνια μ*  ένα Τούρκο Αγά 
ειδοποιεί και προλαβαίνει μια καταστροφή που απειλεί το χωριό της. Συνα
ντούμε ακόμα το θαρραλέο γιδοβοσκό που εξοντώνει σε μια ερημική τοποθεσία 
τον Αγά. Την παπαδιά που ενώ ετοιμάζει λουτρό για τον Τούρκο που έχει 
σκοπό να την ατιμάσει του χύνει το ζεματιστό νερό στο κεφάλι. Πόσες τέτοιες 
ιστορίες κουβαλούμε όλοι μέσα μας και που η τέχνη του Χρυσάνθη τους δίνει 
την αιωνιότητα, να μη χαθούν μαζί με μας που θα λείψουμε κάποτε, παρά μόνο 
να στέκουν σημάδια αλάθευτα του παρελθόντος μας.

Εκτός από τα διηγήματα τα εμπνευσμένα από την Τουρκοκρατία, πολλά 
άλλα έχουν επίσης σαν θέμα τους τους παλιούς καιρούς στην Κύπρο. Η ανομ
βρία και η φτώχια, η προσπάθεια του ανθρώπου να επιβιώσει μέσα σε σκληρές 
συνθήκες, μια προσπάθεια που οδηγεί στη σκληρότητα, στη ληστεία, στο φόνο 
και γενικά στη διάπλαση του τύπου του «νταή» είναι επίσης θέματα των διηγη
μάτων του Χρυσάνθη. Με σταμάτησε ιδιαίτερα ένα τέτοιο διήγημα που ο 
ήρωάς του μου θύμισε έντονα όχι μόνο τύπους της νεοελληνικής λογοτεχνίας 
όπως τον Καπετάν-Μιχάλη, το Ζορμπά ή το Βασίλη τον Αρβανίτη αλλά και 
ατόφιους κυπριακούς χαρακτήρες και περιστατικά παλιά τόσο, που η υποψία 
μου ότι στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο το 
συγγραφέα. «Μια φέτα κρέας» τιτλοφορείται το διήγημα και μας ζωντανεύει 
την ατμόσφαιρα ενός κυπριακού γλεντιού, ενός πανηγυριού, ενός καυγα.

Με την ώρα του άρχισε το λεβέντικο τραγούδι. Κι είπαν να θυμη
θούν το Διγενή και τον Πορφύρκα κι όλες κείνες τις παλληκαρωσύνες στα 
παλιά τα χρόνια. Βούιζε η φωνή τους κι έμοιαζε σαν το πλατάνι δίπλα 
στα χαμόκλαδα.

Κάποια στιγμή τα κρέατα λείψανε.
— Γυναίκα, χοιρομέρι, φωνάζει ο Ζωδιάτης.
—Δεν έχουμε, αφέντη, του απαντά ταπεινά από το λιακωτό η κυρά του.

—Λουκάνικα;
—Καλή σας ώρα, τα ’χετε φάει προσφάγι, αφέντη.
Οι άλλοι κοιτάξανε ερωτηματικά το Ζωδιάτη. Δεν κατηφόριζε 

κρασί χωρίς μεζέ κρεάτινο.
Μαχαιριά μπήκε στο στήθος του Ζωδιάτη.
—Ωρή, Πορτοκαλένη, φώναξε ο Ζωδιάτης.
Η Πορτοκαλένη έτρεξε κοντά του.
Κείνος σήκωσε λίγο τη βράκα, τράβηξε το μαχαίρι από το ζωνάρι 

κι έκοψε μια φέτα κρέας απ' το μερί του.
— Βάλε το στη φωτιά!
— Μα...
— Έτσι πρόσταζα! βροντοφώνησε.
— Στις προσταγές σου, πατέρα.

Μια άλλη περιοχή απ’ την οποία ο Χρυσάνθης αντλεί τα θέματά του είναι 
01 απλές, μικρές, καθημερινές στιγμές. Ήρωές του «Οι ταπεινοί». Τα περι- 
στατικά της ζωής τους κοινά και συνηθισμένα. Κι όμως ένα μικρό δράμα 
μπορεί να παίζεται μέσα σε κάθε ψυχή έστω κι αν μένει άγνωστο κι αδιάφορο 
Υ<-α τους άλλους. Σταματώ ενδεικτικά στο διήγημα «Το δέντρο του φτωχού», 
που το βρίσκω ένα μικρό αριστούργημα στη συντομία και στην υποβλητικό- 
τγ)τα του. Ένα φτωχό παιδί μαζεύει απ’ τα σκουπίδια χριστουγεννιάτικα 
στολίδια που είχαν πεταχτεί από τα γύρω πλουσιόσπιτα όταν πια τέλειωσαν 
01 γιορτές των Χριστουγέννων.

Ακριβώς στη γωνία ήταν ένα μικρούτσικο φουντωτό πεύκο. Έλαμπε 
μες στο πράσινό του κι επιβαλλόταν στα γύρω του ξερά θάμνα του φρά
χτη. Το παιδί κοίταξε μ' αγάπη το δέντρο, το δέντρο του. Ύστερα άδεια- 
σε το περιεχόμενο της σάκκας του χάμω. Κι άρχισε στα κλαδιά του 
πευκου να κρεμάζει ένα-ένα τα σπασμένα παιγνίδια, που μάζεψε από της 
γειτονιάς τους τενεκέδες.

Οταν τελείωσε το στόλισμα στάθηκε και καμάρωσε το δέντρο του.
Κι υστέρα μ ένα δάκρυ στο μάτι άρχισε να ψάλλει:

Η Παρθένος σήμερον 
τον υπερούσιο τίκτει. . .

Ενας λευκός ήχος φτερού γέμισε γύρω τον αγέρα.

Μια ανατομία με το νυστέρι της λογοτεχνίας κάνει ο Χρυσάνθης στο διή- 
Ήμα (νουβέλλα καλύτερα) «Οι εξομολογήσεις ενός νόθου κοριτσιού». Είναι 
π τα διηγήματα που μένουν έντονα χαραγμένα στη μνήμη και αποκαλύπτουν 

τιζ σάπιες πλευρές της κοινωνίας μας που συχνά αγνοούμε ή θέλουμε ν’ αγνο- 
Ουμε. Είναι ένα διήγημα που κάνει από μόνο του μια κοινωνική επανάσταση.
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Η κορυφαία στιγμή της ιστορίας μας, η ώρα που οι προαιώνιοι πόθοι του 
αλύτρωτου Κυπριακού Ελληνισμού μετουσιώθηκαν στην ένοπλη επανάσταση 
για αποτίναξη του Αγγλικού ζυγού, δε μπορούσε ασφαλώς να μείνει έξω από 
τη διηγηματογραφία του Κ. Χρυσάνθη. Κι εδώ όμως χαραχτηριστικό είναι 
πως ο Χρυσάνθης κατεβαίνει ανάμεσα στον απλό, ανώνυμο λαό και το δικό του 
καθολικό αγώνα ζωντανεύει στο έργο του. Διηγήματα εμπνευσμένα από τους 
μεγάλους επώνυμους ήρωες δε θα βρούμε. Αντίθετα θα βρούμε τον πατέρα που 
με αγωνία περιμένει τη νύχτα των Χριστουγέννων το γυρισμό του γιου του 
από τα κρατητήρια, θα βρούμε το γέρο που «για να ξεπλύνει το κρίμα» ανα- 
τινάσσεται μαζί με τον εγγονό που πρόδωσε το κρησφύγετο, θα βρούμε ένα 
ολόκληρο χωριό που «κρατά τριμέρι» για να λευτερωθεί ο τόπος, θα βρούμε 
ακόμα μια γριά που πεθαίνει φυλάγοντας βάρδια τη νύχτα μαζί με το γέρο της 
στη θέση των παιδιών και των εγγονιών τους, θα βρούμε την ηρωϊκή αντίσταση 
ενός ανώνυμου ιερέα που παρ’ όλα τα φρικτά βασανιστήρια δε μιλά. Βρίσκου
με ακόμα την αγωνία ενός κυνηγημένου αγωνιστή που κάνει μέσα σε μια 
νύχτα μονάχα ν’ ασπρίσουν τα μαλιά του ή ενός άλλου που μεταφέρει μέσα 
από κινδύνους και εμπόδια πυρομαχικά. Ξεχο^ριστό απ’ αυτή την περίοδο το 
διήγημα «Το χώμα τραβάει». Οι κάτοικοι ενός μικρού χωριού αναγκάζονται 
για ασφάλεια να μετακινηθούν αλλού. Ανάμεσά τους ένας γέρος κουβαλάει 
μια χούφτα κόκκαλα, τα κόκκαλα της γριάς του κι ένα σακκούλι με χώμα 
του χωριού του. Τούτο το χώμα ξαναθυμίζει σ’ όλους το χρέος τους.

Σε μια στιγμή ο παπάς σηκώθηκε. Το πρόσωπό τον είχε την έξαψη 
προφήτη. — Χωριανοί! Πάμε πίσω στο χωριό μας. Με τα δόντια θα 
κρατήσουμε το χώμα μας.

Η Τούρκικη ανταρσία και τα γεγονότα του ’63 βρίσκουν επίσης τη θέση 
τους στα διηγήματα του Κ. Χρυσάνθη. Μέσα από το μίσος και την έχθρα 
ανθρώπων που άλλοτε ζούσαν ειρηνικά πλάι-πλάι η μνήμη γλιστρά συχνά σε 
κάποια άλλα ανάλογα περιστατικά της Ελληνικής Ιστορίας και σε δυο τουλά
χιστο διηγήματα η αναφορά μέσα από τις αναμνήσεις των ηρωίδων στην κατα
στροφή της Σμύρνης δεν είναι ίσως τυχαία. Μα και κάτι ακόμα αξίζει να ση
μειωθεί. Πάνω από το μίσος ο Χρυσάνθης δε διστάζει να προβάλει τον άνθρω
πο και στο διήγημα «Τα δυο φυλάκια» Έλληνες και Τούρκοι φρουροί ανταλ
λάσσουν τρόφιμα κι ευχές χωρίς να εγκαταλείπουν την καχυποψία τους κι 
αυτό είναι που κάνει και τόσο αληθινό το διήγημα.

Ασφαλώς και ο χώρος της επαγγελματικής δραστηριότητας δε θα μπο
ρούσε να μείνει ανεκμετάλλευτος. Η ιδιότητα του γιατρού έδωσε στο συγγρα
φέα πολλά θέματα. Πότε είναι μια γυναίκα που πάσχει από ανίατη ασθένεια, 
πότε ένα αγαπημένο ζευγάρι που με λαχτάρα κι αγωνία περιμένει το πρώτο 
του παιδί κι όμως αυτό γεννιέται άρρωστο, πότε είναι το δράμα ενός πατέρα

που έχει καθυστερημένο παιδί, άλλοτε πάλι το πρόβλημα της ατεκνίας ή μια 
σοβαρή ψυχική διαταραχή. Όλα τα διηγήματα αυτού του κύκλου έχουν ένα 
δραματικό τόνο, κρύβουν όλα τους μια τραγωδία άλλοτε μικρότερη κι άλλοτε 
μεγαλύτερη. Η ζωή κι ο θάνατος πορεύονται αγκαλιασμένοι κι οι άνθρωποι 
μοιάζουν σαν ανήμπορα όντα που πιασμένα σ ενα αόρατό δίχτυ παλεύουν με 
δυνάμεις ανεξέλεγκτες, με τη Μοίρα η το Θεο. Δε λείπει ούτε ο προβληματι
σμός που δημιουργούν οι νέες μέθοδοι της ιατρικής, όπως για παράδειγμα οι 
μεταμοσχεύσεις ή η τεχνητή γονιμοποίηση. Ο άνθρωπος με την ξένη καρδια 
που αρχίζει να νιώθει λίγο σαν το δοτή είναι ενα χαρακτηριστικό όειγμα αυ.ου 
του προβληματισμού.

Τέλος η μεγαλύτερη τραγωδία που γνώρισε ο τοπος, η Τουρκική εισβολή 
του 1974, ο απελπισμένος αγώνας, το ξερίζωμα των ανθρώπων κι οι συνέπειες 
που ο πόλεμος αυτός δημιούργησε βρίσκουν τη λογοτεχνική τους μετουσίωση 
στη διηγηματογραφία του Κ. Χρυσάνθη στη συλλογή «Ίο φυλάκιο X—γραμμή 
θανάτου» και σε πολλά άλλα διηγήματα δημοσιευμένα σε διάφορά έντυπα.

Ο νέος άντρας που πολεμά σε φυλάκιο ενώ η γυναίκα του είναι ετοιμό
γεννη και τον τρώει η αγωνία, ένας βιασμός, μια ξεχασμένη στο βορρά φωτο
γραφία ενός πεθαμένου παιδιού, μια γυναίκα με σαλεμένα τα λογικά από το 
φονο του αντρός και του παιδιού της που γίνε μπρος στα ματια της, η αγωνία 
των γονιών για το αγνοούμενο παιδί τους, το δράμα που δημιουργειται από το 
Υυρΐσμό ενός αγνοούμενου ενώ η γυναίκα του έχει ξαναπαντρευτεί κι αλλα ανα- 
λογα θέματα συνθέτουν το θεματικό κόσμο αυτών των διηγημάτων.

Ιδεολογικός κόσμος - Χαρακτήρες

Μίλησα ως τώρα για το περιεχόμενο των διηγημάτων. Μα τα διηγήματα 
του Κ. Χρυσάνθη δεν είναι μόνο μύθος, υπόθεση, κι ας είναι συχνά πολύ ενδια
φέρουσα. Μέσα απ’ τα διηγήματα προβάλλει ένας πλούσιος ιδεολογικός κοσμος. 
Ιδεες και συναισθήματα μας μεταδίνονται άμεσα καθώς ξεπηδουν αυθορμη .α 
^σα απ’ τις πράξεις, τα λόγια και τις σκέψεις των ηρώων του. Σίγουρα ο 
Χρυσάνθης δεν ξεκινά απ’ την ιδέα. Δεν ξεκινά για να γράψει ένα διήγημα^με 
το οποίο να μεταδώσει τη φιλοπατρία για παράδειγμα, ή την αυτοθυσία, ώε- 
κινα απ τη συγκεκριμένη ιστορία, απ’ το συγκεκριμένο περιστατικό. 1 ο αφη 
ϊείται απλά και παραστατικά κι ο αναγνώστης αφήνεται να συναγάγει τα 
ουμπεράσματά του. Θα *λεγα  ότι πίσω από κάθε ιστορία κρύβεται και μια 
δ^φορετική ιδέα, θα μπορούσαμε όμως να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας 
σε μερικές που επανέρχονται και τονίζονται εμφαντικα με την επανάληψή τους.

Είναι πρώτ’ απ’ όλα η αγάπη του τόπου, η αγαπη της γης αυτής που μας 
Υ£ννησε, που οδηγεί αναπόφευκτα στον αγώνα για ανάκτηση η διατηρηση της 
ελευθερίας της. Ο κυπριακός κάμπος, το κυπριακό χωριό αλλά και η πόλη, 
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το αλώνι και η θημωνιά, τα δέντρα, τα ζώα και οι άνθρωποι αυτού του τόπου 
γίνονται όλα αντικείμενα της αγάπης και της τρυφερότητας του συγγραφέα 
γι’ αυτά έτσι όπως περνούν μέσα απ’ τις ιστορίες του πλαισιώνοντας το κεντρι
κό του θέμα. Είναι γι’ αυτό ίσως που κι ο αγώνας για την ελευθερία έρχεται 
τόσο φυσικός, τόσο αυθόρμητος, οι άνθρωποι δεν αναρωτιούνται, δεν προβλημα
τίζονται αν πρέπει να πάρουν τα όπλα ή όχι, είναι τόσο φυσικό γι’ αυτούς που 
δεν το νιώθουν καν σαν χρέος, αλλά σαν κάτι που δε διανοείται κανένας πως θα 
μπορούσε να γίνεται διαφορετικά.

Η αγάπη στον άνθρωπο είναι άλλη μια βασική ιδέα. Όχι μόνο στο συγγε
νή, το φίλο, το γνωστό, το συντοπίτη, αλλά στον οποιοδήποτε άνθρωπο, καμιά 
φορά και στον ίδιο τον αντίπαλο που βρίσκεται στο απέναντι φυλάκιο. Μαζί 
με την αγάπη συναντάμε συχνά τον οίκτο, τη συμπόνια, γιατί ο άνθρωπος 
υποφέρει και πολύ συχνά χωρίς να φταίει και χωρίς να μπορεί ν’ αντιδράσει 
στο κακό ή τη συμφορά που τον βρίσκει.

Τέλος θα ’θελα να τονίσω την αγάπη στη φύση. Δεν υπάρχουν μακριές 
περιγραφές· ο Χρυσάνθης συγκεντρώνει την προσοχή στην ιστορία που ’χε ινα 
μας πει και μόνο. Κι όμως η φύση πότε σαν παρομοίωση, πότε σαν μια πινε
λιά ριγμένη ανέμελα στον πίνακα του μύθου είναι διαρκώς παρούσα σε κάθε 
σχεδόν σελίδα του. Να μερικές, στην τύχη διαλεγμένες, τέτοιες αναφορές στη 
φύση.

7” ορεινό χωριό ανάμεσα στις φουντουκιές έμοιαζε σαν ένα μαύρο 
στίγμα στην πράσινη πλαγιά.

Τ' απογ ευ ματάκι γύρω μάζευε τις πρώτες σκιές. Ένα μάτσο τριαν
τάφυλλα κάρφωνε στη μπουτονιέρα τ ουρανού τούτος ο λεβέντης κυπριώ
τικος ήλιος.

Το χωριό είχε γη, γαλαχτερή γη, και ανάσταινε ένα ως απάνω κατά- 
χρυσο στάχυ, σωστό λαμπάδα. Στο αριστερό κράσπεδό του περνούσε μια 
φλέβα νερό κι εκεί πέρα φούντωνναν λίγα περιβόλια σαν τις χαρές από 
παιδιά μας στις αυλές. Στην άλλη πλευρά του παρατασσόταν μια γραμμή 
ελιές με κείνο το ασήμι τους όνειρο, σαν παλάμη που προσφέρνει το Θεό.

Οι ήρωες του Κ. Χρυσάνθη είναι απλοί και ταπεινοί άνθρωποι. Γέροι 
και γριές, παιδιά, απόκληροι της κοινωνίας, μια πόρνη σε κάποιο διήγημα. 
Κάποτε συναντάμε κι ανθρώπους μιας μεσοαστικής τάξης, αλλά πάντα αν
θρώπους βασανισμένους, αντιπροσωπευτικούς κοινών τύπων κι ανθρώπων που 
συναντάμε καθημερινά γύρω μας. Ίσως γι’ αυτό πολύ συχνά οι ήρωές του 
είναι ανώνυμοι. Κάποτε μάλιστα ήρωες των διηγημάτων του γίνονται ακόμα 
και ζώα, όπως οι γάτοι στο διήγημα «Η μάχη στο σταυροδρόμι του Αγ. Παύ
λου» ή ένα δέντρο, όπως στο διήγημα «Η κατάρα».

Τεχνική - ύφος - γλώσσα

Το διήγημα του Κ. Χρυσάνθη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παραδοσιακό 
στην τεχνική του. Υπάρχει οπωσδήποτε μύθος (κι αυτό είναι το στοιχείο που 
δεσπόζει) που τον αφηγείται με μια ευθύγραμμη, ομαλή πορεία. Πολύ σπάνια 
κάνει αναδρομή στο παρελθόν κι αυτό μόνο όταν ο ίδιος ο μύθος το απαιτεί. 
Δεν υπάρχουν παρεκβάσεις, ο συγγραφέας πάει κατ’ ευθείαν στο στόχο του. 
Δεν υπάρχει πολλή σκέψη, υπάρχει κυρίως η δράση. Οι περιγραφές τόπου, 
Χρονου, προσώπων, σύντομες και καίριες, όπου και όσο χρειάζονται. Υπάρ
χουν γοργοί, κοφτοί διάλογοι, στοιχείο σχετικό και με τη θεατρική ιδιότητα του 
συγγραφέα.

Παραδοσιακό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ακόμα και για το ρεαλισμό 
του. Δεν υπάρχουν νεφελώδεις καταστάσεις, πράγματα που υπονοούνται αλλά 
δεν ολοκληρώνονται, δεν υπάρχει αφαίρεση. Τα πράγματα περιγράφονται 
όπως είναι, συχνά μ’ όλη τη φρίκη και τη σκληρότητά τους, αν χρειαστεί, 
^νας βιασμός δεν μπορεί κι ούτε πρέπει να ωραιοποιηθεί κι ο Χρυσάνθης δεν 

τον ωραιοποιεί. Δε φτάνει όμως και στο άλλο άκρο να παραθέτει όλες τις 
^Χ^μιες της ζωής χρησιμοποιώντας και τη χυδαία γλώσσα που συχνά εν 
ο^οματι του ρεαλισμού συναντάμε στη σύγχρονη λογοτεχνία χωρίς αυτό να 
£LVat απαραίτητο και αναγκαίο από την ίδια την υπόθεση και τους χαρακτήρες.

Η γλώσσα απλή, δε ζητά να δυσκολέψει τον αναγνώστη με περίτεχνους 
όρους και μπερδεμένα νοήματα. Στα πιο παλιά διηγήματα εντύπωση κάνει 

πληθώρα των παρομοιώσεων και μεταφορών που χρησιμοποιεί σε σημείο 
πθυ ξερικές φορές κουράζουν. Παραθέτω ενδεικτικά μερικά τέτοια σχήματα 
λογου που πήρα από δυο μόνο σελίδες.

Τ' Αυγουστιάτικο μεσημέρι έβραζε σαν καυτό σίδερο —Ο τύπος 
άχνιζε— Τα παράθυρα κλείστηκαν σαν τις φτερόμαδημένες ελπίδες. 
Η βράση και το φως του μεσημεριού κάνανε το μαδημένο από τους φόρους 
Χωρίο να μοιάζει σαν το χλωμό πρόσωπο νεκρού —είδε πίσω του σαν 
Vla κούπα το σημαζωμένο χωριό—. Απ' εδώ τα βουνά φαίνονταν σαν 
αχνισμένα τσουκάλια. Ήταν ένα στεγνό τοπίο σαν την ψυχή του τοκο- 
?λύφου —τα Οάμνα γύρα-γύρα τη σκεπάζανε ανάκατα σαν τα μαλιά 
μόλις ξυπνήσεις—. Μοιάζανε σαν πρωτόβγαλτες Οερίστρες στο χρυσα
φένιο κάμπο.

Φαίνεται πως ο ποιητής επιβαλλόταν ακόμα στον πεζογράφο. Όσο όμως 
^Ροχωρούμε αραιώνουν οι παρομοιώσεις κι όταν φτάνουμε στο «Φυλάκιο X» 

νεόχεΡα δ^ϊήματα είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Θα ’λεγε κανείς πως το 
, ° το θέμα επιβλήθηκε. Δε χωράει λυρισμός στην τραγωδία του πολέμου 
Οπως τη ζήσαμε> Q λόγος απογυμνώνεται απ’ όλα του τα στολίδια για να δώσει 

έντονα την πικρή πραγματικότητα.
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Η παρατηρητικότητα του συγγραφέα είναι επίσης κάτι που πρέπει να 
τονιστεί ιδιαίτερα. Μια ματιά διεισδυτική στον εξωτερικό περίγυρο αλλά και 
στον ψυχικό κόσμο που κατορθώνει να μας μεταδοθεί με συντομία και παρα
στατικότητα. Τρεις γραμμές, μια παράγραφος και μποροστά στον αναγνώστη 
απλώνεται ένα καλοκαιρινό τοπίο, ένος γνώριμος δρόμος, ένα δωμάτιο, μια 
ψυχική κατάσταση.

Ασφαλώς σ’ ένα τόσο ογκώδες έργο όπως αυτό του Κύπρου Χρυσάνθη 
δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι όλα τα διηγήματά του θα στέκονται στο ίδιο 
ύψος. Και οι πιο μεγάλοι άλλωστε λογοτέχνες έχουν τις αδύνατές τους στιγμές. 
Όμως μπορώ ανεπιφύλαχτα να πω πως μερικά απ’ τα διηγήματά του μπο
ρούν ισάξια να σταθούν πλάι στα καλύτερα διηγήματα της Νεοελληνικής λογο
τεχνικής δημιουργίας.

ΚΙΚΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ V. 
ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ (1935-1985)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την παρούσα εργασία Κύπρος Χρυσάνθης: Βιβλιογραφία V. Τα Θεα- 
τρικα (1935-19857 καλύπτεται ένας πολύ σημαντικός—τόσο από άποψη 
πθσοτητας, όσο κι από άποψη ποιότητας— τομέας της συγγραφικής δραστη- 
Ρ<·οτητας του Χρυσάνθη, που, χρονικά, απλώνεται σε μισόν αιώνα. Από τις 
'"Ρωτες κριτικές δοκιμές των φοιτητικών του χρόνων στην Αθήνα, όπου εκδη- 
λωθηκε το ενδιαφέρον του για το θέατρο, ίσαμε τις πρόσφατες εκδόσεις και 
τα θεατρικά του για το ραδιόφωνο, άλλοτε πυκνότερα κι εντονότερα κι άλλοτε 
“■'■ο αραιά υπηρέτησε υπό την ιδιότητα του συγγραφέα το θέατρο με σωρεία 
Χειμενων, που εκτείνονται από το απλό σημείωμα, το άρθρο, τη μελέτη, την 
ζ·Ρΐ·τική θεατρικού βιβλίου και παράστασης, ίσαμε το θεατρικό έργο, για διά- 
9οΡες ηλικίες, ποικίλης διάρκειας, έμμετρο ή πεζό, για τη σκηνή ή το ραδιό- 
φωνο, εμπνευσμένο από το μακρινό ιστορικό παρελθόν, την ιστορία της ιατρι- 

τη θρησκευτική παράδοση ή ακόμα την πρόσφατη ηρωική ιστορία μας, 
^λά και την καθημερινή ζωή, με σκοπό διδακτικό, για αγωγή ψυχής, έξαρση 
Ρ^^ευτική κι εθνική.

Εκτός από το γράψιμο διοχέτευσε την αγάπη του για το θέατρο και σε 
Ιαφορες άλλες δραστηριότητες. Γράφει ο ίδιος σχετικά:1 «Θα ήταν όμως 

παράλειψη αν δε σημείωνα τη συμμετοχή μου σε ομαδικές κινήσεις, που σχετί- 
νται με το θέατρο. Βέβαια η «συμβουλευτικήν μου θέση ως προέδρου της 

υl·1 βουλευτικής Επιτροπής Προγραμμάτων του Ρ.Ι.Κ. f 1960-19707, τότε 
^ου το ίδρυμα αυτό έπαιρνε πια την «ελληνική μορφήν, αποτελεί την πιο υπεύ- 

, ^ου σνμ βολή στα θεατρικά μας πράγματα. Ωστόσο, σημειώνω πως υπη- 
θ^ησα το «Θέατρο Τέχνηςν ως μέλος της καλλιτεχνικής του επιτροπής fl961 

αί και ως πρόεδρος της Εφορείας στη Δραματική Σχολή του. Το Μάη 
1962, με πέντε άλλους εραστές του θεάτρου, ιδρύσαμε τον «Όμιλο Φίλων

Σ' αυτόν κατείχα θέση διοικητικού συμβούλου. Το 1969 με 
°νζ ^^ατθικ°ύς συγγραφείς ιδρύσαμε την «Εταιρεία Θεατρικών Συγγρα- 

ων Κύπρουν, στην οποία χρημάτισα πρόεδρος για αρκετά χρόνια. Τέλος, 
"‘Παραγωγική Ακαδημία Κύπρουν ανέλαβα για κάμποσα χρόνια την 

υνθ του «Θεατρικού Ομιλούν της.

«Θε ,^το του Θεατρικές αποδελτιώσεις και δυο μονόπρακτα, Κύπρος, έκδοση 
ρίκης Συλλογής και Βιβλιοθήκης», 1978, σ. 7.
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Παρόλο που ο ίδιος ο Χρυσάνθης ασχολήθηκε με την κωδικοποίηση των 
θεατρικών του κειμένων,2 θέλησα κι εγώ να καταγράψω τα περί το θέατρο 

ποικίλα κείμενά του για τους πιο κάτω λόγους:

2. Όπ. π. π., σ. 11-32.

α. Γιά να δώσω, μαζί με τα τέσσερα προηγούμενα τεύχη της Βιβλιο
γραφίας Χρυσάνθη, ολοκληρωμένη —κατά το δυνατό— εικόνα της συγγραφι

κής παραγωγής του.
β. Η δική του κωδικοποίηση χρειαζόταν συμπλήρωση —έφτανε μέχρι 

το 1978— κι η μεθοδολογία της ήταν διαφορετική από εκείνη που χρησιμο
ποίησα στις βιβλιογραφίες μου. Ο δεύτερος, λοιπόν, λόγος, για τον οποίο 
ανέλαβα και τη Θεατρική Βιβλιογραφία Χρυσάνθη, ήταν για να δοθεί συμπλη
ρωμένη και κατά τρόπο όμοιο μεθοδολογικά με τις άλλες περί Χρυσάνθη εργα

σίες μου.Για την ταξινόμηση της ύλης και τον τρόπο καταγραφής των λημμάτων 
και των άλλων στοιχείων σημειώνω τις ακόλουθες εξηγήσεις:

1. Η Βιβλιογραφία διαιρείται στα ακόλουθα μέρη:
Α. Θεατρικά δημοσιευμένα σε περιοδικά έντυπα.
Β. Θεατρικά σε βιβλίο.
Γ. Θεατρικά που ερμηνεύτηκαν από σκηνής.
Δ. Θεατρικά που ερμηνεύτηκαν στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση.

Ε. Μελέτες - Άρθρα - Σημειώματα.
Στ. Κριτική θεατρικού βιβλίου.
Ζ. Κριτική παραστάσεων.

2. Στο τέλος της Βιβλιογραφίας υπάρχει Ευρετήριο περιοδικών εντύπων 
(εφημερίδων και περιοδικών), τα οποία απαντώνται στα λήμματα της 

Βιβλιογραφίας.
3. Στο Ευρετήριο κυρίων ονομάτων ευρετηριάζονται πρόσωπα, στα οποία 

γίνεται κάποια αναφορά στα λήμματα της Βιβλιογραφίας.
4. Η αρίθμηση των λημμάτων γίνεται με αύξοντα αραβικό αριθμό συνεχή.

5. Η σειρά των λημμάτων σε κάθε κεφάλαιο είναι η χρονολογική.

6. Τα άλλα πληροφοριακά στοιχεία που παραθέτονται στα λήμματα, καθώς 

και οι κριτικές, σημειώνονται με χρονολογική σειρά.
7. Σε υπομνημάτιο, μετά από τα κύρια στοιχεία του λήμματος, δίνεται η εξέ

λιξη του καταγραφομένου λήμματος, με τις αναγκαίες παραπομπές. Εάν 
π.χ. ένα θεατρικό δημοσιεύτηκε σε περιοδικό, εκδόθηκε σε βιβλίο και 

παίχτηκε στη σκηνή, σημειώνεται στα μέρη Α (θεατρικά σε περιοδικά 
έντυπα), Β (θεατρικά σε βιβλίο) και Γ (θεατρικά που ερμηνεύτηκαν από 
σκηνής). Επιπρόσθετα, σε κάθε μέρος-κεφάλαιο γίνεται παραπομπή στο 
συγκεκριμένο λήμμα των δυο άλλων κεφαλαίων.

8. Οι κριτικές για τα θεατρικά του Χρυσάνθη σημειώνονται στο συγκεκρι
μένο έργο και στη συγκεκριμένη κατηγορία που αναφέρονται. Αν μια 
κριτική έγινε για ένα έργο, όταν δημοσιεύτηκε σε περιοδικό, καταγρά
φεται στο συγκεκριμένο έργο, στο κεφάλαιο Λ, έστω κι αν το ίδιο έργο 
εκδόθηκε και σε βιβλίο. Όταν πρόκειται για έργο εκδομένο σε βιβλίο, η 
κριτική σημειώνεται στο κεφάλαιο Β και ούτω καθεξής.

9. Στο μέρος Δ, όταν δεν αναφέρεται συγκεκριμένα η τηλεόραση, εννοείται 
το ραδιόφωνο.

10. Στο κεφάλαιο Ζ, όταν πρόκειται για τηλεοπτικές παραγωγές, σημειώ
νεται μετά την παραπομπή η ένδειξη (τηλ.), και για τις ραδιοφωνικές 
παραγωγές η ένδειξη (ραδιόφ).

11. Στα κεφάλαια Γ και Δ παραθέτονται ημερομηνίες, όταν είναι γνωστές, 
αλλιώς σημειώνεται απλώς το έτος.

12. Δεν υιοθετήθηκε η κατάταξη των θεατρικών έργων του Χρυσάνθη σε 
κατηγορίες, όπως έκαμε ο ίδιος, π.χ. Γενικά θεατρικά, Λαϊκό θέατρο, 
Θέατρο για μεγάλα και μικρά παιδιά, Παιδικό θέατρο (σχολική ηλικία), 
Θέατρο για παιδιά προσχολικής ηλικίας κ. ά. Η μόνη κατηγορία, που 
διαχωρίζεται —για ευνόητους λόγους— είναι τα παιδικά. Τούτο γίνεται 
με την ένδειξη Παιδικό στο υπομνημάτιο.

13. Όταν η παραπομπή γίνεται σ’ εφημερίδα, ο τίτλος της αναγράφεται ολο
γράφως και πριν απ’ αυτόν σημειώνεται η ενδειξη (εφ.).

14. Για τα περιοδικά, όπου ο τίτλος δεν είναι μονολεκτικός, χρησιμοποιούνται 

οι πιο κάτω βραχυγραφίες:
Αδ(ούλωτη) Κερ(ύνεια)
Δ(ελτίον) Καθ(ηγητών) Π(αγκυπρίου) Γ(υμνασίου)
Δ(ελτίον) Ε(λληνικού) Π(νευματικου) Ο(μιλου) Κ(υπρου)
Δ(ελτίον) Χ(ειρουργικής) Ε(ταιρείας) Κ(υπρου)

Δωδ(έκατη) Ώρα
Ελλ(ηνικά) Θέμ(ατα)
Ε(πετηρίδα) Π(αιδαγωγικής) Α(καδημιας) Κ(υπρου)

Ευβ(οϊκός) Λόγος
Ηπ(ειρωτική) Εστ(ία)
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Θεσσ(αλική) Εστ(ία) 
Καιρ(οί) της Κ(ύπρου) 
Κριτ(ικά) Φύλ(λα) 
Κ(υπριακά) Γρ(άμματα) 
Κ(υπριακά) Χρον(ικά)
Κ(υπριακή) Επιθ(εώρησις) 
Κ(υπριακοί) Καιρ(οί) 
Μακ(εδονική) Ζωή
Μην(ιαίον) Δελτ(ίον) Εκδρ(ομικού) 
Ν(έα) Επ(οχή) 
Ν(έα) Εστ(ία)
Ν(έα) Πορ(εία)
Ν(έα) Σκ(έψη) 
Νεοελ(ληνικός) Λόγος 
Οικ(ογένεια) και Σχ(ολείο) 
Ο Κόσ(μος) της Ελλην(ίδος) 
Πν(ευματική) Κ(ύπρος) 
Στ(ερεά) Ελλ(άς)
Το Σχ(ολείο) και το Σπ(ίτι) 
Τριφ(υλλιακή) Εστ(ία) 
Φιλ(ολογική) Κ(ύπρος) 
Φιλ(ολογική) Πρωτ(οχρονιά)

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Α. ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

1. Ο πετεινός ο γούμενος. Περ. Κνπριόπονλο, Έτος Ε', αρ. 3 (Νιόβ. 1949), 
52—58 και αρ. 4 (Δεκ. 1949), 98-103.
- Παίχτηκε στη σκηνή (βλ. αρ. 115)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 79)
- Αναδημοσιεύτηκε στο περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Δ', αρ. 34 (Γεν. 1957), 

102-104 και αρ. 35 (Φεβρ. 1957), 118-121
- Παιδικό

2. Δημώνασσα (δραματική σύνθεση). Περ. Κ. Γρ., Έτος ΙΕ', αρ. 177 
(Μάρ. 1950), 86-88, αρ. 178 (Απρ. 1950), 111-115, αρ. 179 (Μάιος 
1950), 151-152, αρ. 180 (Ιούν. 1950), 183-186, αρ. 181 (Ιούλ. 1950), 
215-217, αρ. 182 (Λύγ. 1950), 249-250, αρ. 183-184 (Σεπτ. - Οκτ. 
1950), 294-295.
- ΕκδόΟηκε σε βιβλίο (βλ. αρ. 80)
- Μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο (βλ. αρ. 136)
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο Δραματικός Λόγος, σ. 5-32 (βλ. αρ. 107)

3. Η πεταλούδα και το τριαντάφυλλο. Περ. Κνπριόπονλο, Έτος Ε', αρ. 
11-12 (Ιούλ. - Αύγ. 1950), 215-219 και 231.
- Παιδικό
- Παίχτηκε στη σκηνή (βλ. αρ. 118)
- Αναδημοσιεύτηκε στο περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Δ', αρ. 30-31 (Οκτ. 

1956), 14-19

4. Το μελίσσι. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Λ', αρ. 1 (Μάης 1953), 
20-23, αρ. 2 (Ιούν. 1953), 54-57 και αρ. 3-4 (Ιούλ. - Αύγ. 1953), 85-88.

- Παιδικό
- Παίχτηκε από παιδιά δημοτ. σχολείου (βλ. αρ. 117)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 82)
- Περιλαμβάνεται στα Πέντε τρίπρακτα (βλ. αρ. 88)
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 219)

5. Το χεράκι. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Α', αρ. 1 (Μάης 1953), 
28-31.
- Παιδικό
- Αναδημοσιεύτηκε στο περ. Υγεία, τ. Α , αρ. 4 (Απρ.—Μάιος 1971), 123-125
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο Ιο Θεατρακι μας (βλ. αρ. 83)
- Στο βιβλίο Υγεία και Χαρά (βλ. αρ. 113)

6. Οι μνζήΟρες της παπαδιάς. Περ. Π Χαρά των Παιδιών, Έτος Α', αρ. 1 
(Ιούν. 1953), 42-45.
- Παιδικό
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- Περιλαμβάνεται στην έκδοση Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)
- Περιλαμβάνεται στο Κυπριακό Ανθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού (Κύκλος 

Β'). Λευκωσία, Υπουργείο Παιδείας, 1979, σ. 179-181
7. Τα δοντάκια. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Α', αρ. 1 (Ιούνης 1953), 

50-52.
- Παιδικό
- Αναδημοσιεύτηκε στο περ. Υγεία, τ. Α', αρ. 6 (Αύγ.-Σεπτ. 1971), 185-186
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)
- Στο βιβλίο του Υγεία και Χαρά (βλ. αρ. 113)

8. Το λαχείο. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Α', αρ. 5 (Σεπτ. 1953), 
106-109.
- Παιδικό
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)

9. Ο ύπνος. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Λ', αρ. 5 (Σεπτ. 1953), 
153-156.
- Παιδικό
- Περιλαμβάνεται στην έκδοση του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Υγεία και Χαρά (βλ. αρ. 113)

10. Παράδειγμα και μίμηση. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Αζ, αρ. 6 
(Οκτ. 1953), 135-139.
- Παιδικό
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)
- Στο βιβλίο του Τρία Μονόπρακτα με τίτλο Το Παράδειγμα και κάπως εκτενέ- 

στερο (βλ. αρ. 112)
11. Το σώμα. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Αζ, αρ. 6 (Οκτ. 1953), 

146-148.
- Παιδικό
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)
- Στο βιβλίο του Υγεία και Χαρά (βλ. αρ. 113)

12. Τα Χριστούγεννα της Λονκίας. Περ. Π Χαρά των Παιδιών, Έτος Α', 
αρ. 7 (Νοέμ. 1953), 166-169, αρ. 8 (Δεκ. 1953), 210-213.
- Παιδικό
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)

13. Το τραπέζι. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Α', αρ. 7 (Νοέμ. 1953), 
173-175.
- Παιδικό
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)
- Στο βιβλίο του Υγεία και Χαρά (βλ. αρ. 113)

14. Ο αγέρας. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Α', αρ. 9 (Γεν. 1954), 
244-246.
- Παιδικό
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)
- Στο βιβλίο του Υγεία και Χαρά (βλ. αρ. 113)
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15. Ο ζωγράφος και η υπομονή. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Α' 
αρ. 9 (Γεν. 1954), 249-253.
- Παιδικό
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)

16. Ιησούς και Παναγία. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Α', αρ. 10 
(Φεβρ. 1954), 277-279.
- Παιδικό
- Περιλαμβάνεται στην έκδοση του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)

17. Το βαγιόκλαδο. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Αζ, αρ. 11 (Μάρ. 
1954), 300-305, αρ. 12 (Απρ. 1954), 332-334.
- Παιδικό
- Παίχτηκε από παιδιά του Δημοτικού (βλ. αρ. 119)
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)
- Στο βιβλίο του Πέντε τρίπρακτα (βλ. αρ. 88)

18. Παιγνίδι στην τάξη. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Α', αρ. 12 
(Απρ. 1954), 337-339.
- Παιδικό
- Περιλαμβάνεται στην έκδοση του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)

19. Το καλοκαίρι (Ο σκελετός ενός μονόπρακτου). Περ. Η Χαρά των Παι
διών, Έτος Α', αρ. 13 (Μάης 1954), 366-367.
- Παιδικό
- Περιλαμβάνεται στην έκδοσή του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)

20. Το μάθημα της Μουσικής. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Β', αρ. 14 
(Σεπτ. 1954), 26-29.
- Παιδικό
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)

21. Χριστουγεννιάτικο δώρο. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Β', αρ. 16 
(Νιόβ. 1954), 89-93.
- Παιδικό
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)

22. Η ευχή της μάνας. Περ. Η Χαρα των Παιδιών, Έτος Βζ, αρ. 21 (Απρ. 
1955), 241-244, αρ. 22 (Μάης 1955), 276-279, αρ. 23 (Ιούν. 1955), 
313-317.
- Παιδικό
- Παίχτηκε από παιδιά του Δημοτικού (βλ. αρ. 121)
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)
- Στο βιβλίο του Πέντε τρίπρακτα (βλ. αρ. 88)

23. Χριστουγεννιάτικη ευτυχία. Περ. Η Χαρα των Παιδιών, Ετος Γ , αρ. 
24 (Σεπτ. 1955), 28-31, αρ. 25 (Οκτ. 1955), 58-62, αρ. 26 (Νιόβ. 
1955), 84-87.
- Παιδικό
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Το Θεατρακι μας (βλ. αρ. 83)
- Στο βιβλίο του Πέντε τρίπρακτα (βλ. αρ. 88)
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24. Ταρσίζιος. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Γ', αρ. 27 (Δεκ. 1955), 
122-125.
- Παιδικό
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)

25. Η γιατρεμένη πριγκηποπούλα. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Γ', 
αρ. 28 (Γεν. 1956), 149-152.
- Παιδικό
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)

26. Πλούτος και ευτυχία. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Γ', αρ. 29 
(Φεβρ. 1956), 174-176.
- Παιδικό
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)

27. Εύδημος ο Κύπριος. Περ. Ηπ. Εστ., Έτος Στ', αρ. 64-65 (Αύγ.-Σεπτ. 
1957), 707-712.
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 84)
- Περιλαμβάνεται στο Δραματικό Λόγο, σ. 163-177 (βλ. αρ. 107)

28. Ήρθε η άνοιξη. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, Έτος Ε', αρ. 44 (Φεβρ. 
1958), 100-102 (Παιδικό).

29. Η μάχη των Μύλων. Δ. ΕΠΟΚ. 1957-1958, 31-55.
- Μεταδόθηκε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (βλ. αρ. 138)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 85)
- Στο Δραματικό Λόγο, σ. 311-329 (βλ. αρ. 107)

30. Η μάνα. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, αρ. 5 (53) (Φεβρ. 1959), 134-137.
- Παιδικό
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 152)

31. Αποχαιρετισμός στη διευθύντρια. Περ. Η Χαρά των Παιδιών, αρ. 6(54) 
(Μάρ. 1959), 168-171 (Παιδικό).

32. Σκηνή στο βουνό. Περ. Τάιμς οφ Σάιπρους, τ. Δ', αρ. 44 (1/4/1959), 85.
- Παίχτηκε στη σκηνή (βλ. αρ. 122)
- Περιλαμβάνεται στο Ήταν όλοι τους αντρείοι (βλ. αρ. 86)

33. Πολεμούσανε όλοι. Περ. Καιρ. της Κ., τ. Ζ', αρ. 90 (1/7/1960), 17-18.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 139)

34. Η προδοσία (Σε δύο σκηνές). Φιλ. Κ. 1960, 42-51.
- Παίχτηκε δυο φορές (βλ. αρ. 125)
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 153)
- Σε βιβλίο μαζί με το μονόπρακτο Πατέρας δίχως παιδί (βλ. αρ. 89)
- Σε αγγλ. μετ. στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 45)
- Η αγγλ. μετ. σε βιβλίο (βλ. αρ. 96)

35. Ο Κανάρης στη Λάπηθο. Περ. Πν. Κ., Χρονιά Λ', αρ. 6 (Μάρ. 1961), 
283-290.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 146)
- Σε βιβλίο μαζί το μονόπρακτο Η ανάσταση (βλ. αρ. 91)

- Παίχτηκε στη σκηνή (βλ. αρ. 132)
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Τρία μονόπρακτα (βλ. αρ. 112)

36. Ανάσταση. Περ. Πν. Κ., Χρονιά Α', αρ. 7 (Απρ. 1961), 339-348.
- Σε βιβλίο μαζί με το μονόπρ. Ο Κανάρης στην Κύπρο (βλ. αρ. 91)
- Αναδημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 54)
- Περιλαμβάνεται ως Στ' πράξη στο μυστήριο Θεοτόκε η ελπίς . . . (βλ. αρ. 52 98)
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 52, 151)

37. Το δίλημμα. Περ. Πν. Κ., Χρονιά Α', αρ. 8 (Μάης 1961), 389-395.
- Σε βιβλίο μαζί με το μονόπρακτο Η ανάσταση τον αντάρτη (βλ. αρ. 93)

38. Η τύχη και η υπομονή. Περ. Κ. Καιρ., τ. Α' (Η'), αρ. 1 (100) (7/10/ 
1961), 41 (Παιδικό).

39. Ηλεκτρα. Φιλ. Κ. 1961, 127-155. (Κείμενο: Ανδρέα Κούρου, Στίχοι: 
Κ. Χρυσάνθη).
- Παρουσιάστηκε από την κυπριακή τηλεόραση και στη σκηνή (βλ. αρ. 141 και 126)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 100)
- Περιλήφθηκε στο Δραματικό Λόγο, σ. 33-67 (βλ. αρ. 107)
- Δημοσιεύτηκε ιταλική μετάφρασή της στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 68)
- II ιταλική μετάφραση σε βιβλίο (βλ. αρ. 108)
Κρίση:
α. Μενέλαος Χριστοδούλου, Κ. Καιροί, τ. Α' (ΙΓ), αρ. 25 (124) (8/9/1961), 58

40. Γρηγόρης Αυξεντίου (Σε τρεις εικόνες). Περ. Πν. Κ., Χρονιά Β', αρ.
19 (Απρ. 1962), προσάρτημα με ξεχωριστή σελιδαρίθμηση (22 σ.).
- Οι σκηνές Λ' + Γ' μεταδόθηκαν από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 143)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 90)
- Από ερασιτεχνικό θίασο (βλ. αρ. 130)

41. Ελένη Παλαιολόγου (Σε τέσσερεις εικόνες). Φιλ. Κ. 1962, 65-114.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 147)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 92)
- Στο Δραματικό Λόγο, σ. 193-249 (βλ. αρ. 107)

42. Η καλή πεταλούδα. Περ. Πάντα Εμπρός, Έτος Α', αρ. 1 (Φεβρ. 1963), 
9-10 (Παιδικό).

43. Το ροζ φουστάνι (Σε τέσσερις εικόνες). Περ. Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 33 
(Ιούνης 1963), προσάρτημα με ξεχωριστή σελιδαρίθμηση (27 σ.). 
- Βραβεύτηκε στον Λ' Δραματικό Διαγωνισμό Χρ. Κάρμιου του περ. Κ. Γρ.

(Το σκεπτικό στα Κ. Γρ., Έτος Κ , αρ. 243—244 (Σεπτ.—Οκτ. 1955), 381—2)
- Σε βιβλίο (βλ. 94)

44. Η ανάσταση του αντάρτη. Περ. Πν. Κ., Χρονιά Δ', αρ. 37 (Οκτ. 1963), 
S-14.
- Παίχτηκε από ερασιτέχνες (βλ. αρ. 129)
- Περιλαμβάνεται μαζί με το μονόπρακτο Το δίλημμα σε βιβλίο (βλ. αρ. 93)

45. The Betrayal. X one-act play by Kypros Chrysanthis. Translated 
into English by Christos Cameris. Πν. Κ., Χρονιά Δ', αρ. 42 (Μάρ.
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1964), προσάρτ. με ξεχωριστή σελίδ. (8 σ.).
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 96)
- Για το ελλην. κείμενο (βλ. αρ. 34, 89, 125 και 153)

46. Νενίκηκε τον θάνατο (Θεατρικό Χρονικό σε τρεις εικόνες). Περ. Πν. Κ., 
Χρονιά Δ', αρ. 43 (Απρ. 1964), προσάρτημα με ξεχωριστή σελιδαρίθμη- 
ση (σ. 22).
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 95)

47. Κάπου στην Ιαπωνία (Μονόπρακτο). Περ. Δωδ. Ώρα, Χρονιά Β', αρ. 
9 (Αύγ.-Οκτ. 1964), 3-6.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 154)

48. Ο Ηράκλειος (Σε δύο εικόνες). Περ. Πν. Κ., Χρονιά Ε', αρ. 50 (Νοέμ. 
1964), προσάρτημα με ξεχωριστή σελιδαρίΟμηση (σ. 16).
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 149)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 97)

49. Νικολό Παγκανίνι. Στο περ. Ηπ. Εστ., 'Ετος ΙΔ', αρ. 157 (Μάιος 1965), 
393-406.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 159)

50. Το κελλί. Φιλ. Κ. 1965, 154-158.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 157)

51. Κάπου στην Ευρώπη (Μονόπρακτο). Περ. Δωδ. Ώρα, Χρονιά Γ', αρ. 
14 (Μάρ.-Απρ. 1966), 43-47 και αρ. 15 (Μάης-Αύγ. 1966), 75-78.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 165)

52. Θεοτόκε η Ελπίς . . . (Μυστήριο). Α' πράξη. Η αγία Άννα. Περ. Πν. 
Κ., Χρονιά Στ', αρ. 70-71 (Ιούλ.-Αύγ. 1966), προσάρτημα με ξεχω
ριστή σελιδαρίΟμηση (16 σ.). Β' πράξη. Η μνηστεία της Μαρίας. 
Όπ. π., Χρονιά Ζ', αρ. 72 (Σεπτ. 1966), προσάρτημα σ. 17-24, αρ. 
73 (Οκτ. 1966), προσάρτημα σ. 25-32 (από τη σ. 26 η Γ' πράξη. Ευαγ
γελισμός), αρ. 74 (Νιόβ. 1966), προσάρτημα σ. 49-56, αρ. 75 (Δεκ. 
1966), προσάρτημα σ. 33-40 (από τη σ. 36 αρχίζει η Δ' πράξη. Τα κατά 
τη γέννηση), αρ. 77 (Φλ. 1967), προσάρτημα σ. 41-48 (από τη σ. 48 η 
Ε' πράξη. Δείπνο λιτό), αρ. 78 (Μάρ. 1967), προσάρτημα σ. 57-64 (από 
τη σ. 59 Στ' πράξη. Ανάσταση), αρ. 80 (Μάης 1967), προσάρτημα σ. 
65-72 (από τη σ. 70 Ζ' πράξη. Η κοίμηση της Θεπτόκου), αρ. 81 
(Ιούν. 1967), προσάρτημα σ. 73-80.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. και παίχτηκε στη σκηνή (βλ. αρ. 151 και 131)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 98)
- Για την Ανάσταση (Στ' πράξη) (βλ. αρ. 36, 54, 91, 144)

53. Ιπποκράτης. Φιλ. Κ. 1966, 73-86.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 162)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 99)
- Στο Δραματικό Λόγο, σ. 147-161 (βλ. αρ. 107)
- Στο βιβλίο του Αλέκτορα οφείλουμε στον Ασκληπιό (βλ. αρ. 114)

54. Ανάσταση. Στ' πράξη του μυστηρίου Θεοτόκε η Ελπίς . . . στην Πν. Κ. 
Χρονιά Ζ', αρ. 78 (Μάης 1967) προσάρτημα σ. 59-64 και αρ. 79 (Απρ.’ 
1967) προσάρτημα σ. 65-69.
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 36)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 91)
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 144)
- Μέρος του βιβλίου Θεοτόκε η ελπίς (βλ. αρ. 52, 151)

55. Παπαλεόντιος ο Πρωτομάρτυρας. Πν. Κ., Χρονιά Γ' αρ 90-91 (Μάρ - 
Απρ. 1968), 192-200. ’ Ρ*
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. και παίχτηκε στη σκηνή (βλ. αρ. 174, 133) 
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 66)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 106)
- Περιλαμβάνεται στα Τρία μονόπρακτα (βλ. αρ. 112)

56. Το καράβι «Λρκάδι» (Μονόπρακτο). Περ. Πν. Κ., Χρονιά Η' αρ 94- 
95 (Ιούλ.-Αύγ. 1968), 307-315.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 172)

57. Ο Γαληνός στην Κύπρο. Στο Δ. ΧΕΚ., τ. Γ', αρ. 15 (Σεπτ. 1968) 
376-386.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 179)
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Αλέκτορα οφείλουμε στον Ασκληπιό (βλ. αρ. 114)

’ 58. Αξιοθεα. Φιλ. Κ. 1967-1968, 43-74.
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 101)
- Στο Δραματικό Λόγο, σ. 69-98 (βλ. αρ. 107)
- Παίχτηκε στο ραδιόφωνο (βλ. αρ. 225)

59. Ο Ηρόφιλος. Δ. Καθ. Π.Γ., αρ. 1, Λευκωσία, Παγκύπριον Γυμνάσιον 
1968, σ. 9-19.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 176)
- Ανατύπωση (βλ. αρ. 103)
- Στο βιβλίο του Αλέκτορα οφείλουμε στον Ασκληπιό (βλ. αρ. 114)

60. Φονικό στον προθάλαμο. Περ. Πν. Κ., Χρονιά Θ', αρ. 100-101 (Γεν. 
1969), 144-148.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 148)

61. Αέτιος Αμιδηνός. Στο Δ. Καθ. Π. Γ., Λευκωσία, Παγκύπριον Γυμνά- 
σιον, 1969, 97-106.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 178)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 104)
- Στο βιβλίο του Αλέκτορα οφείλουμε στον Ασκληπιό (βλ. αρ. 114)

62. Δελφικές Αμφικτυονίες. Φιλ. Κ. 1969, 119—130.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 158)
- Σε βιβλίο το 1969 και 1985 (βλ. αρ. 102)
- Στο Δραματικό Λόγο, σ. 179-191 (βλ. αρ. 107)
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63. Η μεγάλη σύμπτωση (μονόπρακτο). Περ. Πν. Κ., Χρονιά , αρ.
116 (Απρ.-Μάης 1970), 200-210.

64. Αλέξιος Α' κι οι Σταυροφόροι (Σε πέντε πράξεις), ι ·

212.
- Σε Βιβλίο (βλ· αρ. 105)
_ Στο Δραματικό Λόγο, σ. 251-309 (βλ. αρ. ) 1Q71Ï

, : ' Πμ Vvria τ Α' αο. 2 (Δεκ. 1970-Ιαν. 1971),65. Υγεία και λεφτά. 11ερ. Υγεία, τ. α , αρ. \
58-62.
Ζ Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Υγεία και Χαρά (βλ. αρ. 113)

66. Παπαλεόντιος ο Πρωτομάρτυρας. Φιλ. Κ. 1971,
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. και παίχτηκε στη σκηνη (βλ. αρ. 174, 133)
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 55)
- Ανατύπωση από τη Φιλ. Α. (βλ. αρ. 106)
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Τρία μονόπρακτα (βλ. αρ. 112

67. Τα γενέθλια του Αία (σατυρικό). Φιλ. Κ. 1973-1974, 285-
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 181)
- Στο Δραματικό Λόγο, σ. 119-145 (βλ. αρ. 107)

Πν. Κ., Χρονιά ΙΕ', «ρ. 171 (ΔΡΖ. 1974), 76-82
68. HElettra. Di Kypros Chrysanthis ed Andreas KurosVersione Ita- 

liana di Michele lannelli. Πν. K., Xpovux ΙΣτ «p. 190 192 (Ιουλ. 
Σεπτ. 1976), προσάρτημα με ξεχωριστή σελιδαριΟμηση (3 σ.).
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 108)
- Για το ελληνικό έργο (βλ. αρ. 39, 100, 107, 126, 141)

69. Δύο 7/pa.ep (Μονόπρακτο). ΠερΑαμβάνε™ στην έκδοση Ελληνική 
Κύπρος, επιμ. Κύπρου Χρυσάνθη, Λεύκωμα 1976, σ. 29 35 
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. και παίχτηκε στη σκηνη (βλ. αρ. 145, 1-7)

70. Βαρνάβας ο γιος της παράκλησης (Σε πέντε πράξεις). Φιλ. Κ. 1975- 

1977, 72-124.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 167)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 109)

71 Η Φωτογραφία (Χριστουγεννών μονόπρακτο). Στο βψλίο Παιδικα 
Αναγνώσματα 3, Από το Φθινόπωρο στο Χειμώνα, Λευκωσία, χ. χρ. 
[1977;], σ. 40-47 (Παιδικό).

72 Οι τρεις (Μονόπρακτο). Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Κυπρου Χρυ- 
άί θ ατρικί αποδελτιώσεις και δύο μονόπρακτα, Κύπρος έκδοση 

τε( σε προσάρτημα της Πν. Κ., Χρονιά ΙΘ', «ρ. 222 (Map. 1979), 35 43 J 

(βλ. αρ. 110).
- Παίχτηκε στη σκηνή (βλ. αρ. 134)

73. Το τουνέλι (Μονόπρακτο). Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Κύπρου Χρυ
σάνθη Θεατρικές αποδελτιώσεις και δύο μονόπρακτα, Κύπρος, έκδοση 
Θεατρικής συλλογής και βιβλιοθήκης, 1978, σ. 45-57. [Είχε δημοσιευ
τεί σε προσάρτημα της Πν. Κ., Χρονιά ΙΘ', αρ. 222 (Μάρ. 1979), 45- 
48 και αρ. 223 (Απρ. 1979), 49—57] (βλ. αρ. 110).
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 170)

74. Τ' όνειρο της Παναγίας. Η κοίμηση της (Μυστήριο από το ραδιόφωνο). 
Φιλ. Κ., 1978, 16-30.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 173)
- Λνατύπ. από τη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 111)

75. Η Ορκωμοσία του Μητροπολίτη Κερύνειας Μακαρίου Β' (Από το θεα
τρικό Το Ξεσηκωμα του Οκτώβρη). Περ. Αδ. Κερ., Έτος A', αρ. 1 
(Ιαν.-Μάρ. 1979), 8-13.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 155)

76. Το γάλα. Περ. Υγεία, τ. Θ', αρ. 51 (Φεβρ.-Μάρ. 1979), 93-95.
- Παιδικό
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο Ενότητες (Το γάλα - Τα παιγνίδια - Τα ενδύματα) 

Λευκωσία, εκδ. των Δέκα, 1976 (Βοηθητικά βιβλία για το μαθητή αρ. 2), σ. 5-8
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 204)

77. Πέλλαπαϊς. Περ. Πν. Κ., Χρονιά ΚΑ', αρ. 245 (Φλεβ. 1981), 86-92.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 164)

Β. ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΘ

78. Το βασιλόπουλο της Βενετιάς. Λευκωσία, Ελληνικός Πνευματικός Θ- 
μιλος Κύπρου [1949].
25 X 18, 26 σ.
- Παιδικό
- Παίχτηκε από δημοτικό σχολείο (βλ. αρ. 116)
- Περιλαμβάνεται στα Πέντε τρίπρακτα (βλ. αρ. 88)
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 217)

α.
Κ ρ ί α η:
„. Νιόβη, εφ. Έθνος (Κύπρου) 14/4/1949
β. Α. Πασ., εφ. Έθνος (Κύπρου) 29/4/1949
γ Όρθρος Αττικός, Μόρφωσις, τ. Ε', αρ. 50-51 (Ιούλ.-Αύγ. 1949), 19-20
I' Μ Κιτρομηλίδης, Κ. Γρ., 'Ετος ΙΔ', αρ. 168 (Ιούν. 1949), 204-205

ε. Κερυνειώτης, εφ. Εφημερίς (Κύπρου) 28/1/195
στ. ΘΙΣ ΑΛΒΙΣ (= Κώστας Λαβίθης), Κνπριόπουλο, Ετος Ε, αρ. 6-/ (Φεβρ.-

Μάρ. 1950), 139 n ΟΚ
ζ. Πάνος Ταλιαδώρος, Κ. Επιθ., τ. ΙΑ', αρ. 2 (Φεβρ. 1955), 
η. Χρ. Λ. Σοφιανός, Οικ. και Σχ., Έτος Β', αρ. 11 (Μαιος-Ιουν. 1972), 13-14
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79. Ο πετεινός ο γούμενος. Λευκωσία [1950].
23 X 16, 16 σ.
- Παιδικό
- Παίχτηκε στη σκηνή (βλ. αρ. 115)
- Δημοσιεύτηκε στα περ. Κυπριόπουλο και Η Χαρά των Παιδιών (βλ. αρ. 1)
Κ ρ ί α η:
α. Κερυνειώτης, εφ. Εφημερίς (Κύπρου) 28/1/1950
β. Πάνος Ταλιαδώρος, Κ. Επιθ., τ. ΙΑ', αρ. 2 (Φεβρ. 1955), 25

80. Δημώνασσα (δραματική σύνθεση). Λευκωσία 1950.
23 X 15, 26 σ. Αφιερωμένο στην ομάδα των Κυπριακών Γραμμάτων με τη συμ
πλήρωση δεκαπέντε χρόνων ζωής του περιοδικού.
- Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περ. Κ. Γρ. (βλ. αρ. 2)
- Μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο (βλ. αρ. 136)
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο Δραματικός λόγος, σ. 5-32 (βλ. αρ. 107)
Κρίση:
α. Αλκαίος, εφ. 'Εθνος (Κύπρου) 12/11/1950
β. Μίκης Κιτρομηλίδης, Κ. Γρ., Έτος ΙΣτ', αρ. 188 (Φεβρ. 1951), 56-57
γ. Μελής Νικολαϊδης, εφ. Ελευθερία (Κύπρου) 31/5/1951
δ. Άλκης Θρύλος, Ν. Εστ., Έτος ΚΕ', τ. 49, αρ. 574 (1/6/1951), 766
ε. Ιάκ(ωβος) Κ(υθρεώτης), Μην. Δελτ. Εκδρ., Έτος Ε', αρ. 50-51 (Οκτ.-Νοέμ. 

1951), 18
στ. II. Κ., Ακτίνες, Έτος ΙΔ', αρ. 114 (Μάρ. 1951), 142-143
ζ. Άρης Χατζιδάκης, εφ. Η Δράσις 25/2/1955
η. Ανδρέας Χριστοφίδης, Φιλ. Κ. 1960, σ. 130-132

81. Θεομαχίες (σατυρική σύνθεση). Λευκωσία 1951.
21 X 16, 25 σ.
- Μεταδόθηκε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (βλ. αρ. 163)
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο Δραματικός Λόγος, σ. 99-117 (βλ. αρ. 107)
Κ ρ ί σ η:
α. Χρήστος Κάρμιος, Πν. Κ., Χρονιά Στ', αρ. 63 (Δεκ. 1965), 88
β. Νίκος Παναγιώτου, Πν. Κ., Χρονιά ΙΕ', αρ. 171 (Δεκ. 1974), 72-76

82. Το μελίσσι. Λευκωσία [1953].
24 χ 15, 16 σ.
- Παιδικό
- Παίχτηκε από παιδιά δημοτ. σχολείου (βλ. αρ. 117)
- Δημοσιεύτηκε στο περ. Η Χαρά των Παιδιών (βλ. αρ. 4)
- Στο βιβλίο του Πέντε τρίπρακτα (βλ. αρ. 88)
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 219)
Κρίση:
α. Χρ. Α. Σοφιανός, Οικ. και Σχ., Έτος Β', αρ. 11 (Μάιος-Ιούν. 1972), 14

83. Το Θεατράκι μας. Λευκωσία, χ. χρ.
23 X 15, 128 σ. Αποτελείται από οκτώ τεύχη με δραματάκια. Τα τεύχη κυ
κλοφόρησαν, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Υγεία και Χαρά, μεταξύ 1953 και 1957. 
Περιλαμβάνονται:
Τα δοντάκια (σ. 3-5) (βλ. αρ. 7 και 113)
Ο ύπνος (σ. 6-9) (βλ. αρ. 9 και 113)

7b χεράκι (σ. 10-12) (βλ. αρ. 5 και 113)
Οι μυζήθρες της Παπαδιάς (σ. 13-16) (βλ. αρ. 6)
Τα Χριστούγεννα της Λουκίας (σ. 19-25) (βλ. αρ. 12)
Ο ζωγράφος και η υπομονή (σ. 27-31) (βλ. αρ. 15)
Το σώμα (σ. 35-37) (βλ. αρ. 11 και 113)
Ιησούς και Παναγία (σ. 38-40) (βλ. αρ. 16)
Ο αγέρας (σ. 41-43) (βλ. αρ. 14 και 113)
Παράδειγμα και μίμηση (σ. 44-47) (βλ. αρ. 10 και 112)
Το βαγιόκλαδο (σ. 51-58) (βλ. αρ. 17, 88, 119)
Παιγνίδι στην τάξη (σ. 59-61) (βλ. αρ. 18)
7b καλοκαίρι (σ. 62-63) (βλ. αρ. 19)
Χριστουγεννιάτικο δώρο (σ. 67-71) (βλ. αρ. 21)
7b λαχείο (σ. 72-75) (βλ. αρ. 8)
7b μάθημα της Μουσικής (σ. 76-79) (βλ. αρ. 20)
II ευχή της μάνας (σ. 83-93) (βλ. αρ. 22, 88, 121)
7b τραπέζι (σ. 94-96) (βλ. αρ. 13 και 113)
Χριστουγεννιάτικη ευτυχία (σ. 99-111) (βλ. αρ. 23, 88)
Η γιατρεμένη πριγκηποπούλα (σ. 115-118) (βλ. αρ. 25)
Ταρσίζιος (σ. 119-122) (βλ. αρ. 24)
Πλούτος και ευτυχία (σ. 123-125) (βλ. αρ. 26)
Τα κόκκινα αυγά της Ανάστασης (σ. 126-128)
Κ ρ ί σ η:
α. Πάνος Ταλιαδώρος, Κ. Επιθ., τ. ΙΑ', αρ. 2 (Φεβρ. 1955), 25
β. Χρ. Α. Σοφιανός, Οικ. και Σχ., Έτος Β', αρ. 11 (Μάιος-Ιούν. 1972), 9-13

84. Εύδημος ό Κύπριος. Λευκωσία, Λυρική Κύπρος, 1958.
24 X 16, 19 σ. Στη σειρά «Λυρική Κύπρος» αρ. 6.
- Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περ. Ππ. Εστ. (βλ. αρ. 27)
- Περιλαμβάνεται στο Δραματικό Λόγο, σ. 163-177 (βλ. αρ. 107)
Κρίση:
α. *,  Εικόνες, αρ. 164 (15-21/12/1958), 6
β. Μπάμπης Νίντας, Ν. Πορ., Έτος Ε', αρ. 56-57 (Οκτ.-Νοέμ. 1959), 381
γ. Άντης Περνάρης, Καιρ. της Κ., τ. Δ', αρ. 41 (15/2/1959), 42
δ. Σπύρος Παπαγεωργίου, Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 33 (Ιούν. 1963), 311

85. Η μάχη των Μύλων. Λευκωσία, Λυρική Κύπρος, 1960.
24 X 17, 25 σ. Στη σειρά «Λυρική Κύπρος» αρ. 13.
- Δημοσιεύτηκε στο Δ. ΕΠΟΚ (βλ. αρ. 29)
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 138)
- Περιλήφθηκε στο Δραματικό Λόγο, σ. 311-329 (βλ. αρ. 107)
Κρίση:
α. Σπ. Κόκκινης, εφ. Ευβοϊκός Χρόνος 22/4/1960
β. Στ. Χρυσός, εφ. Ελληνικός Βορράς 19/5/1960
γ. Άντης Περνάρης, εφ. Ελευθερία (Κύπρου) 26/6/1960

86. Ήταν όλοι τους αντρείοι (Τρίπραχτο). Λευκωσία, Λυρική Κύπρος, 1960.
24 X 16, 30 σ. Στη σειρά «Λυρική Κύπρος» αρ. 15.
- Παίχτηκε ολόκληρο στη σκηνή και μεταδόθηκαν σκηνές από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 

123 και 140)
- Για την Α' πράξη Σκηνή στο βουνό (βλ. αρ. 32 και 122)
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Κρ ίσ η:
α. Στέφανος Χρυσός, εφ. Ελληνικός Βορράς 19/5/1960
β. Αλ. Κωνσταντινίδης, Κ. Χρον., Χρόνος Β', αρ. 18 (Απρ. 1962), 296

87. Το κρησφύγετο (Τρίπρακτο). Λευκωσία, Λυρική Κύπρος, 1960.
25 X 18, 23 σ. Στη σειρά «Λυρική Κύπρος» αρ. 18.
- Παίχτηκε στη σκηνή (βλ. αρ. 124)
Κρίση:
α. *,  εφ. Εθνική (Κύπρου) 23/10/1960

88. Πέντε τρίπρακτα. Λευκωσία-Βαρώσια, Α. Π. Πολίτης [1961]. (Σειρά: 
Παιδική Σκηνούλα, αρ. 1).
21 X 14, 103 σ. Περιλαμβάνονται τα έργα:
Το Βασιλόπουλο της Βενετίας (σ. 7-28) (βλ. αρ. 78, 116, 217)
Το μελίσσι (σ. 29-45) (βλ. αρ. 4, 82, 117, 219)
Η ευχή της μάνας (σ. 46-67) (βλ. αρ. 22, 83, 121)
Το βαγιόκλαδο (σ. 68-82) (βλ. αρ. 17, 83, 119)
Χρίστουγεννιάτικη ευτυχία (σ. 83-103) (βλ. αρ. 23, 83)
Κρίση:
α. Ν. Κληρίδης, εφ. Ελευθερία (Κύπρου) 15/12/1961
β. Α. ΙΙερνάρης, εφ. Ελευθερία (Κύπρου) 28/12/1961

89. Η προδοσία. Πατέρας δίχως παιδί (Δύο μικρά μονόπρακτα). Λευκω
σία, Λυρική Κύπρος, 1961.
25 X 17, 25 σ. Στις 4-14 II προδοσία και στις υπόλοιπες το Πατέρας δίχως παι
δί. Στη σειρά «Λυρική Κύπρος» αρ. 22.
- II προδοσία'. 1. Παίχτηκε δυο φορές (βλ. αρ. 125). 2. Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. 

(βλ. αρ. 34). 3. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 153). 4. Δημοσιεύτηκε σε 
αγγλική μετάφραση στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 45). 5. Η αγγλική μετάφραση σε 
βιβλίο (βλ. αρ. 96)

- Το Πατέρας δίχως παιδί μεταδόθηκε από την κυπριακή τηλεόραση (βλ. αρ. 137)

90. Γρηγόρης Αυξεντίου (Σε τρεις εικόνες). ^Λευκωσία), Πνευματική Κύ
προς, 1962.
26 X 19, 22 σ.
- Μεταδόθηκε μέρος από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 143)
- Παίχτηκε στη σκηνή (βλ. αρ. 130)
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 40)
Κ ρ ί σ η:
α. Αλ. Κωνσταντινίδης, Κ. Χρον., Χρόνος Β', αρ. 18 (Απρ. 1962), 296-297
β. Δημ. Χαμπουλίδης, εφ. Κύπρος 18/6/1962

91. Ο Κανάρης στη Λάπηθο και Η Ανάσταση (Δυο μικρά μονόπρακτα). 
Λευκωσία, Λυρική Κύπρος, 1962.
25 X 19, 24 σ. Στις σ. 3-12 Ο Κανάρης στην Κύπρο και στις υπόλοιπες το μονόπρ. 
Ανάσταση. Στη σειρά «Λυρική Κύπρος» αρ. 30.
- Ο Κανάρης στη Λάπηθο: 1. Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 35). 2. Μετα

δόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. και παίχτηκε στη σκηνή (βλ. αρ. 132, 146). 3. Περιλαμ
βάνεται στο βιβλίο του Τρία μονόπρακτα (βλ. αρ. 112)

- Η Ανάσταση: 1. Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 36). 2. Αναδημοσιεύτηκε 

στην Πν. Κ., ως μέρος του μυστηρίου Θεοτόκε η Ελπίς . . . (βλ. αρ. 52 54) 
3. Στο βιβλίο Θεοτόκε η ελπίς . . . (βλ. αρ. 98). 4. Μεταδόθηκε από το Ρ I Κ 
(βλ. αρ. 144)

92. Ελένη Παλαιολόγου. Σε τέσσερεις εικόνες. <Λευκωσία>, Λυρική Κύ
προς, 1962.
26 X 19, 50 σ. Στη σειρά «Λυρική Κύπρος» αρ 29.
- Στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 41)
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 147)
- Στο Λραματικό Λόγο, σ. 193-249 (βλ. αρ. 107)
Κρίση:
α. Σοφοκλής Λαζάρου, Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 26 (Νιόβ. 1962), 73

93. Π ανάσταση του αντάρτη - Το δίλημμα (Δυο μικρά μονόπρακτα). 
Λευκωσία, Λυρική Κύπρος, 1963.
25 X 19, 16 σ. Στη σειρά «Λυρική Κύπρος» αρ. 36. Στις σ. 2-9 περιλαμβά
νεται II ανάσταση του αντάρτη και στις υπόλοιπες Το δίλημμα.
- Για Το δίλημμα (βλ. αρ. 37)
- Για το μονόπρακτο II ανάσταση του αντάρτη (βλ. αρ. 44, 93, 129)

94. Το ροζ φουστάνι (Σε τέσσερις εικόνες). Λευκωσία, έκδ. περ. «Πνευμα
τική Κύπρος», 1963.
25 X 19, 27 σ.
- Βραβεύτηκε στον Α' Δραματικό Διαγωνισμό Χρ. Κάρμιου του περ. Κ. Γρ.
- (Το σκεπτικό στα Κ. Γρ.,) Έτος Κ', αρ. 243-244 (Σεπτ.-Οκτ. 1955), 381-2
- Δημοσιεύτηκε στο περ. Πν. Κ., (βλ. αρ. 43)
Κ ρ ί σ η:
α. Τ. Γκοσιόπουλος, εφ. Ελληνικός Βορράς 10/8/1963
β. Μίνως Περδίος, Ν. Επ., αρ. 58 (Δεκ. 1963), 24
γ. I. Μ. Χατζηφώτης, εφ. II Ροδιακή 3/8/1965

95. Νενίκηκε τον θάνατο (Θεατρικό χρονικό σε τρεις εικόνες). Λευκωσία, 
Πνευματική Κύπρος, 1964.
25 χ 19, 22 σ.
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 46)
Κ ρ ί σ η:
α. Σπ. Παπαγεωργίου, εφ. Ελευθερία (Κύπρου) 7/4/1964
β. Λ. Περνάρης, εφ. Ο Αγών (Κύπρου) 25/9/1964
γ. Νίκος Σ. Σπανός, Πν. Κ., Χρονιά Ε', αρ. 53 (Φεβρ. 1965), 148
δ. Θεόδ. Δασκαλόπουλος, Ευβ. Λόγος, Έτος Ζ', αρ. 83-84 (Γεν.-Φεβρ. 1965), 79

96. The Betrayal. A one-act play by Kypros Chrysanthis. Translated 
into English by Christos Cameris. Nicosia 1964.
24 x 16, 8 p.
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 45)
- Για το ελληνικό κείμενο (βλ. αρ. 34, 89, 125 και 153)

97. Ο Ηράκλειος (Σε δυο εικόνες). Λευκωσία, έκδ. περ. «Πνευματική Κύ
προς», 1964.
25 X 19, 16 σ.
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- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 149)
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 48)
Κ ρ ί σ η:
α. Άντης Περνάρης, εφ. Ο Αγών (Κύπρου) 6/11/1964
β. Νίκος Σ. Σπανός, Πν. Κ., Χρονιά Ε', αρ. 53 (Φεβ. 1965), 147-148
γ. Τάκης Δόξας, Ελλ. Θέμ., Έτος Γ, αρ. 110 (Απρ. 1965), 180

98. Θεοτόκε η Ελπίς . . . (Μυστήριο). Λευκωσία, Πνευματική Κύπρος, 
1966.
24 X 19, 80 σ.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. και παίχτηκε στη σκηνή (βλ. αρ. 151 και 131)
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 52)
- Για την Στ' πράξη Ανάσταση (βλ. αρ. 36, 54, 91, 144)
Κρίση:
α. Νέαρχος Κληρίδης, εφ. Ελευθερία (Κύπρου) 9/1/1966
β. Άντης Περνάρης, εφ. Η Μάχη (Κύπρου) 3/7/1966
γ. Μ. Στ., Νεοελ. Λόγος, Έτος Α' (1966), 194
δ. Τ. Γκοσιόπουλος, εφ. Ελληνικός Βορράς 6/10/1966
ε. Ν. Αρβανίτης, Ο Κόσ. της Ελλην., Έτος ΙΔ' (1967), 96

στ. Φίλων Αιθικός, εφ. Π Έρευνα 23/7/1967
ζ. Άντης Περνάρης, Πν. Κ., Χρονιά Η', αρ. 92--93 (Μάιος-Ιούν. 1968), 267
η. Δημοσθένης Ζαδές, εφ. Χρονογράφος 6/8/1970

99. Ιπποκράτης. Λευκωσία, έκδ. «Πνευματικής Κύπρου», 1966.
24 X 17, 15 σ.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 162)
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 53)
- Περιλήφθηκε στο Δραματικό Λόγο, σ. 147-161 (βλ. αρ. 107)
- Περιλήφθηκε στο βιβλίο του Αλέκτορα οφείλουμε στον Ασκληπιό (βλ. αρ. 114) 
Κ ρ ί σ η:
α. Νέαρχος Κληρίδης, εφ. Ελευθερία (Κύπρου) 12/1/1967
β. Άνθος Αυκαύγης, εφ. Π Μάχη 13/1/1967
γ. Νάγια Ρούσου, εφ. Κύπρος 16/1/1967
δ. Μπάμπης Κλάρας, εφ. Βραδυνή 16/10/1967
ε. Χάρης Σακελλαρίου, Νεοελ. Λόγος, Έτος Β' (1967), 264

100. Ηλεκτρα. Υπό Λνδρέα Κούρου και Κύπρου Χρυσάνθη. Εισ. Ανδρέα 
Κούρου. Λευκωσία, Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, 
1968.
24 X 18, 40 σ.
- Παρουσιάστηκε από την κυπριακή τηλεόραση και στη σκηνή (βλ. αρ. 141 και!26)
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ.. Κ. (βλ. αρ. 39)
- Περιλήφθηκε στο Δραματικό Λόγο, σ. 33-67 (βλ. αρ. 107)
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. ιταλική μετάφρασή της (βλ. αρ. 68)
Κρίση:
α. *,  εφ. Εσπερινή Ώρα 28/5/1968.
β. Νίκος Παναγιώτου, Δ. Καθ. Π. Γ. 1968, σ. XX-XXVI
γ. Νίκος Παναγιώτου, στο βιβλίο Κύπριοι Δειπνοσοφιστές, Α', Λευκωσία, έκδ.

«Πνευματικής Κύπρου», 1969, σ. 6-8
δ. Γιώργος Χατζηκωστής, Πν. Κ., Χρονιά Θ', αρ. 103 (Απρ. 1969), 207
ε. Νίκος Παναγιώτου, Πν. Κ., προσάρτημα στο τεύχος αρ. 109-110 (Χρονιά Γ 

Οκτ.-Νιόβ. 1970), 6-8

101. Αξιοθέα (Μονόπρακτο). <Λευκωσία>, Πνευματική Κύπρος, 1968
25 X 19, 32 σ.
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 58)
- Στο Δραματικό Λόγο, σ. 69-98 (βλ. αρ. 107)
- Παίχτηκε στο ραδιόφωνο (βλ. αρ. 225)
Κρίση:
α. Π. Μπίστης, εφ. Εθνική Πνοή 3/2/1968
β. Π. Φλώρος, εφ. Προσφυγικός Κόσμος 18/2/1968
γ. Νάγια Ρούσου, εφ. Κύπρος 1/4/1968
δ. Νέαρχος Κληρίδης, εφ. Ελευθερία (Κύπρου) 3/4/1968
ε. Χάρης Σακελλαρίου, Νεοελ. Λόγος, Έτος Γ', αρ. 12 (Μάιος-Ιούν. 1968), 344

στ. Χρ. Ριζόπουλος, Ιλισός, Έτος ΙΓ', αρ. 57-58 (Μάρ.-Απρ. 1968), 149
ζ. Σαρ. Παυλέας, Ν. Πορ., Έτος ΙΔ', αρ. 160-162 (Ιούν.-Αύγ. 1968), 145-147
η. Χ(ρήστος) Λ(εβάντας), εφ. Η Φωνή του Πειραιώς 25/11/1968
θ. Γιώργος Χατζηκωστής, Πν. Κ., Έτος Θ', αρ. 103 (Απρ. 1969), 207
ι. Νίκος Παναγιώτου, στο βιβλίο Κύπριοι Δειπνοσοφιστές Ν, Λευκωσία έκδ. 

«Πνευματικής Κύπρου», 1969, σ. 19-22

.102. Δελφικές Αμφικτυονίες (Μονόπρακτο). Λευκωσία, έκδ. περ. «Πνευμα
τική Κύπρος», 1969.
25 X 19, 16 σ. Το μονόπρακτο μέχρι τη σ. 14. Οι σ. 15-16 με ποιήματα.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 158)
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 62)
- Στο Δραματικό Λόγο, σ. 179-191 (βλ. αρ. 107)
- Επανεκδόθηκε το 1985 από τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου. 24 X 17,

16 σ.
Κρίση:
α. Χρ. Ριζόπουλος, Ιλισός, Έτος ΙΔ', αρ. 77-78 (Νοέμ.-Δεκ. 1969), 411

103. Ο Ηρόφιλος. Λευκωσία, Πνευματική Κύπρος, 1969.
23 X 16, σ. 9-19 (Ανάτυπο).
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 176)
- Δημοσιεύτηκε στο Δ. Καθ. Π. Γ. (βλ. αρ. 59)
- Στο βιβλίο του Αλέκτορα οφείλουμε στον Ασκληπιό (βλ. αρ. 114)
Κρίση:
α. Άντης Περνάρης, εφ. Η Μάχη (Κύπρου) 1/1/1969
β. Νάγια Ρούσου, εφ. Κύπρος 1/1/1969
γ. Νέαρχος Κληρίδης, εφ. Ελευθερία (Κύπρου) 12/1/1969
δ. Γιώργος Χατζηκωστής, Πν. Κ., Χρονιά Θ', αρ. 103 (Απρ. 1969), 207
ε. Μιχ. Πισσάς, Πν. Κ., Χρονιά Θ', αρ. 104 (Μάης 1969), 278-279

104. Αέτιος Αμιδηνός. Λευκωσία 1969.
23 X 16, 14 σ.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 178)
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- Δημοσιεύτηκε στο Δ. Καθ. Π. Γ. (βλ. αρ. 61)
- Στο βιβλίο του Αλέκτορα οφείλουμε στον Ασκληπιό (βλ. αρ 114)

105. Αλέξιος Α' κι οι Σταυροφόροι (Πεντάπρακτο δράμα). Λευκωσία, Φιλο
λογική Κύπρος, 1970.
24 X 17, 60 σ.
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 64)
- Στο Δραματικό Λόγο, σ. 251-309 (βλ. αρ. 107)
Κ ρ ί σ η:
α. *,  εφ. Τα Σημερινά 8/5/1971
β. Θεοκλής Κουγιάλης, εφ. Κύπρος 17/5/1971
γ. Μάριος Βαϊάνος, Δελτίον Πρακτορείου Πνευματικής Συνεργασίας, αρ. 5-6 (1971) 
δ. Ελένη Σιάτρα-Λαζανά, Ν. Σκ., Χρόνος Θ', αρ. 105 (Δεκ. 1971), 395 
ε. Χρ. Ριζόπουλος, Ιλισός, Έτος ΙΖ', αρ. 96 (Νοέμ.-Δεκ. 1972), 493-494

στ. Δημοσθένης Ζαδές, Τριφ. Εστ., τ. Δ', αρ. 23 (Σεπτ. 1978), 469-470

106. Παπαλ.εόντιος ο Πρωτομάρτυρας. Ανάτυπο από τη Φιλ. Κ. 1971, Λευ
κωσία 1971.
25 χ 19, σ.149-161
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. και παίχτηκε στη σκηνή (βλ. αρ. 174, 133)
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 55)
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 66)
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Τρία μονόπρακτα (βλ. αρ. 112)

107. Δραματικός Αόγος. Δημώνασσα - Ηλέκτρα - Αξιοθέα - Θεομαχίες - 
Τα γενέθλια του Δία - Ιπποκράτης - Εύδημος ο Κύπριος - Δελφικές 
Αμφικτυονίες - Ελένη Παλαιολόγου - Αλέξιος Α' κι οι Σταυροφόροι - 
II μάχη στους Μύλους. Λευκωσία, Πνευματική Κύπρος, 1974.
25 X 19, 329 σ.
Περιλαμβάνονται τα έργα: Δημώνασσα (σ. 5-32, βλ. αρ. λήμματος 2,80 και 136) 
Ηλέκτρα (σ. 33-67, βλ. αρ. λήμματος 39, 68, 100, 108, 126, 141) 
Αξιοθέα (σ. 69-98, βλ. αρ. 58, 101, 225) 
Θεομαχίες (σ. 99-117, βλ. αρ. 81, 163)
Τα γενέθλια του Δία (σ. 119-145, βλ. αρ. 67, 181)
Ιπποκράτης (σ. 147-161, βλ. αρ. 53, 99, 114, 162)
Εύδημος ο Κύπριος (σ. 163-177, βλ. αρ. 27 και 84)
Δελφικές Αμφικτυονίες (σ. 179-191, βλ. αρ. 62, 102, 158)
Ελένη Παλαιολόγου (σ. 193-249, βλ. αρ. 41, 92, 147)
Αλέξιος Α' κι οι Σταυροφόροι (σ. 251-309, βλ. αρ. 64, 105)
Η μάχη στους Μύλους (σ. 311-329, βλ. αρ. 29, 85, 138)
Κρ ίσ η:
α. Άντης Περνάρης, εφ. Ο Αγών (Κύπρου) 18/5/1974
β. Γιώργος Νικολάου, εφ. Ελευθερία (Κύπρου) 13/6/1974
γ. Σπ. Μηνάς, εφ. Ο Φιλελεύθερος (Κύπρου) 10/7/1974
δ. Μαν. Πράτσικας, εφ. Φωνή της Αχαιας 1/9/1974
ε. *,  Μακ. Ζωή, Έτος Θ', αρ. 100 (Σεπτ. 1974), 54

στ. Michele lannelli, Πν. Κ., Χρονιά ΙΕ', αρ. 169 (Οκτ. 1974), 20-23
ζ. Απ. Ζορμπάς, Στ. Ελλ., Έτος Στ' (1974), 358

η. Π(αύλος) Κ(υριαζής), Φύσις και Ζωή (Φθιν. 1974), 29
0. Δημοσθένης Ζαδές, Πν. Κ., Χρονιά ΚΔ', αρ. 277-278 (Γεν.-Φλεβ. 1984), 15-21

108. L’Elettra. Di Kypros Chrysanthis ed Andreas Kuros. Versione Ita- 
liana di Michele lannelli. (Nicosia), “Pnevmatiki Kypros” 1976 
25 x 17, 34 p. ’
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 68)
- Για το ελληνικό έργο (βλ. αρ. 39, 100, 107, 126, 141)
Κρίση:
α. Elisabetta Guzzi (μετ. Γ. Χατζηκωστή), Πν. Κ., Χρονιά ΙΘ', αρ 222 (Μά 

1979), 144-145 ’ ' p‘

109. Βαρνάβας ο γιος της παράκλησης. Μνήμη Μακαρίου Γ'. (Λευκωσία) 
Φιλολογική Κύπρος, 1977.
24 χ 18, 55 σ.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 167)
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 70)
Κρίση:
α. Γ. Λυσιώτης, εφ. Ο Φιλελεύθερος (Κύπρου) 6/10/1977
β. Μιχ. Σταφυλάς, Θεσσ. Εστ., Έτος Στ', αρ. 33-34 (1978), 67

110. Θεατρικές Αποδελτιώσεις και Δυο Μονόπρακτα. Κύπρος έκδ. «Θεα
τρική Συλλογή και Βιβλιοθήκη», 1978.
25 X 17, 57 σ. (Μέχρι τη σ. 32 οι θεατρικές αποδελτιώσεις).
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ., (βλ. αρ. 72, 73)
- Για το μονόπρακτο Οι τρεις (βλ. αρ. 72, 150)
- Για το μονόπρακτο Το τουνέλι (βλ. αρ. 73, 170)

111. Τ’ όνειρο της Παναγιάς. Η κοίμησή της (Μυστήριο από το ραδιόφωνο). 
Ανατύπωση από τη Φιλ.. Κ. 1978, Λευκωσία 1979.
25 X 17, σ. 16-30
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 173)
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 74)

112. Τρία μονόπρακτα. Ο Κανάρης στη Λάπηθο - Παπαλεόντιος ο πρωτο
μάρτυρας - το παράδειγμα. Πρόλ. Γ. Προδρόμου. Λευκωσία, Παγκύ- 
πριον Γυμνάσιον, 1979.
24 X 17, 42 σ. Εκδόθηκε στα πλαίσια του Διεθνούς Έτους Παιδιού (1979). 
Περιλαμβάνονται: Ο Κανάρης στη Λάπηθο (σ. 5-18) (βλ. αρ. 35, 91, 132, 146), 
Παπαλεόντιος ο πρωτομάρτυρας (σ. 19-32) (βλ. αρ. 55, 66, 106, 133, 174) και 
Το παράδειγμα (σ. 33-42) (βλ. αρ. 10, 83, 135, 156).

Κρίση:
α. Θέμις Θεοχάρους, Πν. Κ., Χρονιά Κ', αρ. 229 (Οκτ. 1979), 43
β. Ιάκωβος Κυθρεώτης, εφ. Ο Φιλελεύθερος (Κύπρου) 13/9/1980
γ. Νίκος Παναγιώτου, Πν. Κ., Χρονιά Κ', αρ. 239-240 (Αύγ.-Σεπτ. 1980), 241
δ. Νίκος Παναγιώτου, Το Σχ. και το Σπ., Έτος ΙΘ', αρ. 12 (228) (Δεκ. 1980), 475
ε. Δημ. Σιατόπουλος, Φιλ. Πρωτ. 1981, 468

στ. Δημοσθένης Ζαδές, Τριφ. Εστ., τ. Η', αρ. 46 (1982), 361—362
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113. Υγεία και Χαρά. Λευκωσία, Υπεπιτροπή Υγείας της Εθνικής Επιτρο
πής Διεθνούς Έτους Παιδιού Κύπρου, 1979.
24 X 17, 44 σ. Περιλαμβάνονται τα παιδικά εργάκια:
Υγεία και λεφτά (σ. 3-9) (βλ. αρ. 65)
Ο αγέρας (σ. 10-12) (βλ. αρ. 14 και 83)
Τα δοντάκια (σ. 13-15) (βλ. αρ. 7 και 83)
Το χεράκι (σ. 16-19 (βλ. αρ. 5 και 83)
Το σώμα (σ. 20-23) (βλ. αρ. 11 και 83)
Ο ύπνος (σ. 24-27) (βλ. αρ. 9 και 83)
Το τραπέζι (σ. 28-31) (βλ. αρ. 13 και 83)
Στις σ. 33-42 δημοσιεύονται έξι ποιήματα από τα πιο πάνω έργα με τη μουσική τους, 
που έγραψε ο Χρ. Αχιλλεούδης, και οδηγίες για την εκτέλεσή τους.
Κρίση:
α. Ιάκ. Κυθρεώτης, Πν. Κ., Χρονιά Κ', αρ. 230-231 (Νιόβ.-Δεκ. 1979), 75
β. Α. Περνάρης, εφ. Ο Αγών (Κύπρου) 13/1/1980
γ. Μαν. Γιαλουράκης, Ο Ταχυδρόμος των Αιγνπτιωτών, Έτος Στ', αρ. 48 (Ιαν. 

1980), 5
δ. Ιάκ. Κυθρεώτης, εφ. Ο Φιλελεύθερος (Κύπρου) 13/9/1980
ε. Νίκος Παναγιώτου, Πν. Κ., Χρονιά Κ', αρ. 239-240 (Αύγ.-Σεπτ. 1980), 241

στ. Νίκος Παναγιώτου, Το Σχ. και το Σπ., Έτος ΙΘ', αρ. 12 (128) (Δεκ. 1980), 474 
ζ. Δημ. Σιατόπουλος, Φιλ. Πρωτ. 1981, 468
η. Ειρήνη Τσουλλή, Πν. Κ., Χρονιά ΚΒ', αρ. 259-261 (Λπρ.-Ιούν. 1982), 92-93
0. Θ. Θεοχάρους, Πν. Κ., Χρονιά ΚΕ', αρ. 289-292 (Γεν.-Απρ. 1985), 28

114. Αλέκτορα οφείλουμε στον Ασκληπιό (Τέσσερα ραδιοφωνικά ιατρικά 
μονόπρακτα). Ιπποκράτης - Ο Ηρόφιλος - Λέτιος Λμιδηνός - Ο Γα
ληνός στην Κύπρο. Λευκωσία, έκδ. Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου 
και Τράπεζας Κύπρου, 1982.
25 X 17, 52 σ.
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μονόπρακτα:
Ιπποκράτης (σ. 5-19) (βλ. αρ. 53, 99, 107, 162)
Ο Πρόφιλος (σ. 21-31) (βλ. αρ. 59, 103, 176)
Αέτιος Αμιδηνός (σ. 33-41) (βλ. αρ. 61, 104, 178)
Ο Γαληνός στην Κύπρο (σ. 43-52) (βλ. αρ. 57, 179)
Κρ ίσ η:
α. Λάμπρος Κεφαλληνός, εφ. Ο Αγών (Κύπρου) 19/9/1982
β. Ιάκ. Κυθρεώτης, εφ. Ο Φιλελεύθερος (Κύπρου) 14/10/1982
γ. Θέμις Θεοχάρης, Ραδιοπρόγραμμα (Κύπρου) αρ. 466 (17-30/10/1982), 109

Γ. ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΚΗΝΗΣ

115. Ο πετεινός ο γούμενος. Παίχτηκε από το Δημοτικό σχολείο Αγίου Κασ- 
σιανού και από το Λύκειο Ελληνίδων Αμμόχωστου το 1944.
- Παιδικό
- Στα περ. Κυπριόπουλο και Π Χαρά των Παιδιών (βλ. αρ. 1)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 79)

116. Το βασιλόπουλο της Βενετιάς (Τρίπρακτο). Πρωτοπαίχτηκε από το 
Δημοτικό σχολείο Αγίου Κασσιανού το 1945.
- Παιδικό
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 78)
- Περιλαμβάνεται στα Πέντε τρίπρακτα (βλ. αρ. 88)
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 217)

117. Το μελίσσι. Παίχτηκε από το Παρθεναγωγείο Φανερωμένης το 1951
- Παιδικό
- Δημοσιεύτηκε στο περ. Π Χαρά των Παιδιών (βλ. αρ. 4)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 82)
- Στα Πέντε τρίπρακτα (βλ. αρ. 88)
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 219)

118. Η πεταλούδα και το τριαντάφυλλο (Μονόπρακτο ονειρόδραμα). Παίχτη
κε από το Δημοτικό σχολείο Αγίου Αντωνίου το 1953.
- Παιδικό
- Δημοσιεύτηκε στα περ. Κυπριόπουλο και II Χαρά των Παιδιών (βλ. αρ. 3)

119. Το βαγιόκλαδο (Τρίπρακτο). Παίχτηκε από το Δημοτικό σχολείο Αγίου 
Αντωνίου το 1953.
- Παιδικό
- Δημοσιεύτηκε στο περ. Η Χαρά των Παιδιών (βλ. αρ. 17)
- Περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83)
- Στο βιβλίο του Πέντε τρίπρακτα (βλ. αρ. 88)

120. Το Φίδι και η Τριανταφυλλένια (Τρίπρακτο). Παίχτηκε από το Δημο
τικό σχολείο Αγίου Ανδρέου το 1953 (Παιδικό).
Κ ρ ί σ η:
α. Γονεύς, εφ. Ελευθερία (Κύπρου) 20/6/1953

121. Η ευχή της μάνας (Τρίπρακτο). Παίχτηκε από το Δημοτικό σχολείο 
Φανερωμένης το 1954.
- Παιδικό
- Δημοσιεύτηκε στο περ. II Χαρά των Παιδιών (βλ. αρ. 22)
- Περιλαμβάνεται στα βιβλία του Το Θεατράκι μας (βλ. αρ. 83) και Πέντε τρί

πρακτα (βλ. αρ. 88)

122. Σκηνή στο βουνό. Παίχτηκε από ερασιτέχνες (Ένωση Νέων Αγίου Δο- 
μετίου) στις 24/3/1959.
- Δημοσιεύτηκε στο περ. Τάιμς οφ Σάιπρους (βλ. αρ. 32)
- Περιλαμβάνεται στο Ήταν όλοι τους αντρείοι (βλ. αρ. 86)

123. Ήταν όλοι τους αντρείοι. Ανεβάστηκε από τη σκηνή του Σωματείου 
«Ένωσις Θυέλλης - Αναγεννήσεως» (Ε.Θ.Α.) Έγκωμης Λευκωσίας 
στις 29/8/1959.
- Μεταδόθηκε μέρος από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 140)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 86)
- Για τη Σκηνή στο βουνό (Λ' πράξη) (βλ. αρ. 32 και 122)
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Κρίση:
α. Νίκος Παναγιώτου, εφ. Ελευθερία (Κύπρου) 1/9/1959
β. Π. Στ., εφ. Ο Φιλελεύθερος (Κύπρου) 6/9/1959
γ. Σ., εφ. Έθνος (Κύπρου) 11/9/1959
δ. Γραμματέας Ε.Θ.Α. Έγκωμης, Καιρ. της Κ., τ. Ε', αρ. 59 (15/11/1959), 53

124. Το κρησφύγετο (Τρίπρακτο). Πρωτοπαίχτηκε από το Σωματείο 
Α.Π.Ο.Π. Πέλλαπαϊς στη μεγάλη αίθουσα του Αββαείου στις3/4/1960. 
Παίχτηκε επίσης από το Σωματείο «Αχιλλεύς» Καϊμακλίου το 1963.
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 87)
Κρίση:
α. Άντης Περνάρης, εφ. Ελευθερία (Κύπρου) 24/4/1960
β. Κλεάνθης Γεωργιάδης, Πν. Κ., Χρονιά Α', αρ. 4 (Γεν. 1961), 202-203
γ. Μαλάμω Λύρα, Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 34-35 (Ιούλ.-Αύγ. 1963), 372

125. Η προδοσία. Παίχτηκε δυο φορές το 1960 από Ομίλους ερασιτεχνών.
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 34)
- Σε βιβλίο μαζί με το μονόπρακτο Πατέρας δίχως παιδί (βλ. αρ. 89)
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 153)
- Δημοσιεύτηκαν σε αγγλ. μετ. στην Πν. Κ., (βλ. αρ. 45)
- Η αγγλ. μετ. σε βιβλίο (βλ. αρ. 96)

126. Ηλέκτρα. Παίχτηκε στην Παιδαγωγική Ακαδημία και στο αρχαίο θέ-. 
ατρο Κουρίου το 1962.
- Παρουσιάστηκε από την κυπριακή τηλεόραση (βλ. αρ. 141)
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 39)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 100)
- Περιλαμβάνεται στο Δραματικό Λόγο (βλ. αρ. 107)
- Ιταλική μετάφρασή της στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 68)
- Η ιταλική μετάφρ. σε βιβλίο (βλ. αρ. 108)
Κρίση·.
α. Νέαρχος Κληρίδης, εφ. Ελευθερία (Κύπρου) 15/9/1962
β. Νίκος Σ. Σπανός, Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 26 (Νιόβ. 1962), 72-73

127. Δύο 'Ηρωες. Παίχτηκε στην Παιδαγωγική Ακαδημία το 1962.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 145)
- Δημοσιεύτηκε στο βιβλίο Ελληνική Κύπρος (βλ. αρ. 69)

128. Χριστουγεννιάτικη αμαρτία. Παίχτηκε στη σκηνή το 1962.
- Μεταδόθηκε από την κυπριακή τηλεόραση (βλ. αρ. 167)

129. Η ανάσταση του αντάρτη (μονόπρακτο). Παίχτηκε την 1/4/1963 από 
το Σωματείο «Αχιλλεύς» Καϊμακλίου.
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 44)
- Περιλαμβάνεται μαζί με το μονόπρακτο Το δίλημμα σε βιβλίο (βλ. αρ. 93)

130. Γρηγόρης Αυξεντίου. Ανεβάστηκε από θίασο ερασιτεχνών Λύσης 
στις 6/7/1963.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 143)
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 40)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 90)

Κρίση:
α. Π. Περσιάνης, Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 32 (Μάης 1963), 308

131. Θεοτόκε η ελπίς . . . Παίχτηκε από τη σκηνή της Παιδαγωγικής Ακα
δημίας μια πράξη το 1966.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 151)
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 52)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 98)
- Για την Στ' πράξη Ανάσταση (βλ. αρ. 36, 54, 91, 144)

132. Ο Κανάρης στη Λάπηθο. Παίχτηκε στη σκηνή του Παγκυπρίου Γυμνα
σίου το 1968.
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 35)
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 146)
- Σε βιβλίο μαζί με το μονόπρακτο Η Ανάσταση (βλ. αρ. 91)
- Περιλαμβάνεται στα Τρία μονόπρακτα (βλ. αρ. 112)

133. Παπαλεόντιος ο Πρωτομάρτυρας. Παρουσιάστηκε στη σκηνή του Πα
γκυπρίου Γυμνασίου το 1969 και του Α' Γυμνασίου Λκ ρ οπόλε ω- το 
1971.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 174)
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 55)
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 66)
- Ανατύπωση από τη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 106)
- Στο βιβλίο του Τρία μονόπρακτα (βλ. αρ. 112)
Κρίση:
α. Μ. Γ., εφ. Ο Φιλελεύθερος (Κύπρου) 23/5/1969

134. Οι τρεις. Παίχτηκε στην Παιδαγωγική Ακαδημία το 1972.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 150)
- Περιλαμβάνεται στις Θεατρικές αποδελτιώσεις και δύο μονόπρακτα (βλ. αρ. 72)

135. Το παράδειγμα. Παίχτηκε στη σκηνή του Παγκυπρίου Γυμνασίου το 
1975.
- Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. (βλ. αρ. 156)
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Τρία μονόπρακτα (βλ. αρ. 112)

Δ. ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΤ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Η ΤΗΝ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

136. Δημώνασσα. Μεταδόθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας στις 
2/9/1955 (χωρίς το όνομα του συγγραφέα και με αλλαγές στα ονόματα 
των προσώπων) και από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου στις 3/12/1962 
και 6/12/1977.
- Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περ. Κ. Γρ. (βλ. αρ. 2)
- Εκδόθηκε σε βιβλίο (βλ. αρ. 80)
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο Δραματικός Λόγος, σ. 5-32 (βλ. αρ. 107)
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137. Πατέρας δίχως παιδί. Μεταδόθηκε από την κυπριακή τηλεόραση στις 
28/7/1959.
- Σε βιβλίο μαζί με το μονόπρακτο Η προδοσία (βλ. αρ. 34, 89, 125, 153)
Κ ρ ί σ η:
α. Λεωνίδας Μαλένης, εφ. Ο Φιλελεύθερος (Κύπρου) 5/8/1959
β. (Λεωνίδας) Μαλ(ένης), Καιρ. της Κ., τ. Ε', αρ. 53 (15/8/1959), 38

138. Η μάχη των Μύλων. Μεταδόθηκε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 
το 1959.
- Πρωτοδημοσιεύτηκε στο Δ.ΕΠΟΚ. (βλ. αρ. 29)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 85)
- Στο Δραματικό Λόγο, σ. 311-329 (βλ. αρ. 107)

139. Πολεμούσανε όλοι. Μεταδόθηκε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 
στις 14/8/1960.
- Δημοσιεύτηκε στο περ. Καιρ. της Κ. (βλ. αρ. 33)

140. Ήταν όλοι τους αντρείοι. Τις τρεις πρώτες σκηνές μετέδωσε το Ρ.Ι.Κ. 
στις 16/8/1960.
- Παίχτηκε από ερασιτέχνες (βλ. αρ. 123)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 86)
- Για τη Σκηνή στο βουνό (Λ' πράξη) (βλ. αρ. 32 και 122)

141. Πλέκτρα. Παρουσιάστηκε από την κυπριακή τηλεόραση το 1960.
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 39)
- Παίχτηκε στη σκηνή (βλ. αρ. 126)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 100)
- ΠεριλήφΟηκε στο Δραματικό Λόγο, σ. 33-67 (βλ. αρ. 107)
- Δημοσιεύτηκε ιταλική μετάφρασή της στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 68)
- Η ιταλική μετάφραση σε βιβλίο (βλ. αρ. 108)
Κ ρ ί σ η:
α. Άντης Περνάρης, εφ. Ελευθερία (Κύπρου) 1/5/1960

142. Ο γυρισμός του ξένου (Μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από την κυπριακή 
τηλεόραση το 1960.

143. Γρηγόρης Αυξεντίου (Σε τρεις εικόνες). Οι σκηνές Α' + Γ' μεταδό
θηκαν από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου στις 4/3/1962.
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 40)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 90)
- Από ερασιτεχνικό θίασο (βλ. αρ. 130)

144. Ανάσταση. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 5/5/1962.
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 36)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 91)
- Αναδημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 54)
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο Θεοτόκε η ελπίς . . . (βλ. αρ. 52, 151)

145. Δύο 'Πρωες (Μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου στις 31/8/1962.
- Παίχτηκε στην Παιδαγωγική Ακαδημία (βλ. αρ. 127)
- Δημοσιεύτηκε στο βιβλίο Ελληνική Κύπρος (βλ. αρ. 69)
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146. Ο Κανάρης στη ΛάπηΟο. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 2/9/1962
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 35)
- Σε βιβλίο μαζί με το μονόπρακτο Π ανάσταση (βλ. αρ. 91)
- Παίχτηκε στο Παγκ. Γυμνάσιο (βλ. αρ. 132)
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Τρία μονόπρακτα (βλ. αρ. 112)

147. Ελένη Παλαιολόγου. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. το 1962.
- Στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 41)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 92)
- Στο Δραματικό Λόγο, σ. 193-249 (βλ. αρ. 107)
Κρίση:
α. *,  Ραδιοπρόγραμμα (Κύπρου), αρ. 5 (14-27/2/1965), 2

148. Φονικό στον προθάλαμο (Μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ στις 
15/7/1963.
- Στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 60)

149. Ο Ηράκλειος. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 14/9/1963.
- Στην Πν. Κ., (βλ. αρ. 48)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 97)

150. Οι τρεις (Μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 7/10/1963.
- Παίχτηκε στην Παιδαγ. Ακαδημία (βλ. αρ. 134)
- Περιλαμβάνεται στις Θεατρικές αποδελτιώσεις και δύο μονόπρακτα (βλ. αρ. 72, 

110)

151. Θεοτόκε η ελ^τίς . . . Μεταδόθηκε υπό μορφή εφτά μονόπρακτων από 
το Ρ.Ι.Κ. Α' πράξη 9/12/1963, Β' + Γ' πρ. 30/3/1964, Δ' πρ. 23/12/ 
1963, Ε' 3/2/1964, Στ' 5/5/1962 καί Ζ' 15/8/1964.
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ., (βλ. αρ. 52)
- Παίχτηκε στην Παιδαγωγική Ακαδημία (βλ. αρ. 131)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 98)
- Για την Στ' πράξη Ανάσταση (βλ. αρ. 36, 54, 91, 144)

152. Η μάνα (μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύ
πρου το 1963.
- Παιδικό
- Δημοσιεύτηκε στο περ. Π Χαρά των Παιδιών (βλ. αρ. 30)

153. Η προδοσία. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. το 1963.
- Παίχτηκε από ερασιτέχνες (βλ. αρ. 125)
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 34)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 89)
- Αγγλ. μετάφρασή του στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 45)
- Η αγγλ. μετάφραση σε βιβλίο (βλ. αρ. 96)
Κ ρ ί σ η:
α. Νίκος Σ. Σπανός, Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 33 (Ιούν. 1963), 320

154. Κάπου στην Ιαπωνία (Μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου το 1963.
- Στο περ. Δωδ. Ώρα (βλ. αρ. 47)
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155. Το ξεσήκωμα του Οκτώβρη (Σε τρεις εικόνες). Μεταδόθηκε από το 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου το 1963.
- Μέρος δημοσιεύτηκε στην Αδ. Κερ. (βλ. αρ. 75)

156. Το παράδειγμα. Μεταδόθηκε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου το 
1963.
- Παίχτηκε στη σκηνή του Παγκυπρίου Γυμνασίου το 1975 (βλ. αρ. 135)
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Τρία μονόπρακτα (βλ. αρ. 112)

157. Το κελλί (Μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 5/8/1964.
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 50)
Κ ρ ί σ η:
α. Μαίρη, εφ. Ο Αγών (Κύπρου) 5/8/1964

158. Δελφικές Αμφικτυονίες (Μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. 
στις 11/11/1964.
- Στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 62)
- Σε βιβλίο 1969 και 1985 (βλ. αρ. 102)
- Στο Δραματικό Λόγο, σ. 179-191 (βλ. αρ. 107)

159. Νικολό Παγκανίνι. Μεταδόθηκε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 
το 1964.
- Στο περ. Ηπ. Εστ. (βλ. αρ. 49)

160. Ο Τζέννερ (Μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου το 1964.

161. Φραντς Σούμπερτ (Πέντε εικόνες). Μεταδόθηκε από το Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου το 1964.

162. Ιπποκράτης (Έμμετρο μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 
8/4/1965 και 18/10/1977.
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 53)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 95)
- Στο Δραματικό Λόγο, σ. 147-161 (βλ. αρ. 107)
- Στο βιβλίο του Λλέκτορα οφείλουμε στον Ασκληπιό (βλ. αρ. 114)

163. Θεομαχίες. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. το 1965.
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 81)
- Περιλαμβάνεται στο Δραματικό Λόγο, σ. 99-117 (βλ. αρ. 107)
Κ ρ ί σ η:
α. Νέαρχος Κληρίδης, εφ. Ελευθερία (Κύπρου) 19/11/1965
β. ♦, Ραδιοπρόγραμμα (Κύπρου), αρ. 24 (7-20/11/1965), 14
γ. Κ. Χαραλαμπίδης, Ραδιοπρόγραμμα (Κύπρου), αρ. 97 (25/8-7/9/1968), 41

164. Πέλλαπαϊς (Έμμετρο μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. το 1965.
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 77)

165. Κάπου στην Ευρώπη (Μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. το 1965.
- Δημοσιεύτηκε στο περ. Δωδ. Ώρα (βλ. αρ. 51)

166. Ο μικρός ηρωας. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 29/3/1966 (Παιδικό).
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167. Βαρνάβας ο γιός της παράκλησης (Έμμετρο πεντάπρακτο). Μεταδόθη 
κε από το Ρ.Ι.Κ. στις 13 και 20/6/1966.
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 70)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 109)
Κ ρ ί σ η:
α. *,  Ραδιοπρόγραμμα (Κύπρου), αρ. 39 (5-18/6/1966), 10

168. Χριστουγεννιάτικη αμαρτία (Μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από την κυ
πριακή τηλεόραση το 1966.
- Παίχτηκε στη σκηνή (βλ. αρ. 128)
Κρίση:
α. *,  Κ. Χρον., Χρόνος Στ', αρ. 56 (Γεν.-Φλεβ. 1967), 47

169. Οι πέντε εντολές (Μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 28/3/ 
1967.

170. Το τουνέλι (Μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. την 1/4/1967. 
- Περιλαμβάνεται στις Θεατρικές αποδελτιώσεις και δύο μονόπρακτα (βλ. αρ. 73, 

110)
Κ ρ ί σ η:
α. Θέμις Θεοχάρους, Ραδιοπρόγραμμα (Κύπρου), αρ. 321 (27/3-9/4/1977), 3

171. Η άλωση της πόλης. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 30/5/1967 
(Παιδικό).

172. Το καράβι ((Αρκάδιυ (Έμμετρο μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το 
Ρ.Ι.Κ. στις 7/8/1967.
- Δημοσιεύτηκε στο περ. Πν. Κ. (βλ. αρ. 56)

173. 7” όνειρο της Παναγιάς. Η κοίμηση της (Μυστήριο από το ραδιόφωνο). 
Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 15/8/1967.
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 74)
- Ανατύπ. από τη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 111)

174. Παπαλεόντιος ο Πρωτομάρτυρας. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 
9/9/1967.
- Δημοσιεύτηκε στην Πν. Κ. (βλ. αρ. 55)
- Παρουσιάστηκε από σχολικές σκηνές (βλ. αρ. 133)
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 66)
- Ανατύπωση από τη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 106)
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Τρία μονόπρακτα (βλ. αρ. 112)

175. Το μυστήριο του Πρωτόκλητου. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 8/10/ 
1967.

176. Ο Ηρόφιλος (Έμμετρο μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 
20/11/1967.
- Δημοσιεύτηκε στο Δ. Καθ. Π. Γ. (βλ. αρ. 59)
- Λνατυπώθηκε σε βιβλίο (βλ. αρ. 103)
- Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Λλέκτορα οφείλουμε στον Ασκληπιό (βλ. αρ. 114)
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177. Σώσανε την Ελλάδα (Μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. το 
1967.

178. Αέτιος Αμιδηνός (Έμμετρο μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. 
στις 17/1/1968.
- Δημοσιεύτηκε στο Δ. ΚαΟ. Π. Γ. (βλ. αρ. 61)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 104)
- Στο βιβλίο του Αλέκτοοα οφείλουμε στον Ασκληπιό (βλ. αρ. 114)

179. Ο Γαληνός στην Κύπρο (Έμμετρο μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το 
Ρ.Ι.Κ. το 1968 και στις 8/11/1977.
- Δημοσιεύτηκε στο Δ. ΧΕΚ. (βλ. αρ. 57)
- Στο βιβλίο του Αλέκτοοα οφείλουμε στον Ασκληπιό (βλ. αρ. 114)

180. Τους δώσανε τα όπλα (Μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. την 
1/4/1970.

181. Τα γενέθλια του Αία (σατυρικό). Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. το 1973.
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 67)
- Στο Δραματικό Αόγο, σ. 119-145 (βλ. αρ. 107)
Κρίση:
α. Κυρ. Χαραλαμπίδης, Ραδιοπρόγραμμα (Κύπρου), αρ. 212 (21/1-3/2/1973), 6 

182. Ασγουρής. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 5/7/1977 (Παιδικό). 

183. Φωτιάδηδες. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 19/7/1977 (Παιδικό). 

184. Ασκληπιός. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 11/10/1977 (Παιδικό). 

185. Ευέλθων - Φεριτίμη. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 15/11/1977
(Παιδικό).

186. Μαβίλης. Μεταδόθηκε στις 22/11/1977 από το Ρ.Ι.Κ. (Παιδικό).

187. Γάτα και οχιά. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. το 1977 (Παιδικό).

188. Διπλή χαρά (Μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. το 1977.

189. Ο άγιος Αμπέλης. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. το 1977 (Παιδικό).

190. Ο Νιόβρης. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. το 1977 (Παιδικό).

191. Ο Οκτώβρης. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. το 1977 (Παιδικό).

192. Ο ψαράς και η κόρη της θάλασσας. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. το 1977 
(Παιδικό).

193. Τα παιδιά της αντίστασης (Μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. 
το 1977 (Παιδικό).

194. Τα τρία αδέρφια. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. το 1977 (Παιδικό).

195. Το μαλάκωμα μιας καρδιάς (Μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. 
το 1977 (Παιδικό).
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196. Αροδαφνούσα. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 31/1/1978 (Παιδικό).
197. Σαλμωνέας ο σατυρικός (Μονόπρακτο). Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. 

στις 14/2/1978 (Παιδικό).
198. Το συσσίτιο. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 2/4/1978 (Παιδικό).
199. Ζαχαρίας Παπαντωνίου. Μεταδόθηκε στις 16/5/1978 από τοΡ.Ι.Κ. 

(Παιδικό).
200. Χανς Κρίστιαν 'Αντερσεν. Μεταδόθηκε στις 6/6/1978 από το Ρ.Ι.Κ. 

(Παιδικό).
201. Ρηγαινα - Διγενής. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 29/9/1978 (Παι

δικό).
202. Οι κίτρινες μαργαρίτες. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. το 1978 (Παιδικό).
203. Τα κρίνα του Ευαγγελισμού. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. το 1978 (Παι

δικό).
204. Το γάλα. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. το 1978.

- Παιδικό
- Δημοσιεύτηκε στο βιβλίο Ενότητες και στο περ. Υγεία (βλ. αρ. 76)

205. Ανδρούτσος, το λιοντάρι της Κλεφτουριάς. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. 
στις 20/3/1979 (Παιδικό).

206. Ο κόσμος των μικροβίων. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 10/4/1979 
(Παιδικό).

207. Ο Άδωνις και η άνοιξη. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 24/4/1979 
(Παιδικό).

208. Η Αριάδνη στην Κύπρο. Μεταδόθηκε στις 22/5/1979 από το Ρ.Ι.Κ. 
(Παιδικό).

209. Ώρα μηδέν. Από το Ρ.Ι.Κ. μεταδόθηκε στις 7/8/1979 (Παιδικό).

210. Τα βότανα στη θεραπεία των νόσων. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 
25/9/1979 (Παιδικό).

211. Αλέξανδρος Δουμάς. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 16/10/1979.

212. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 23/10/1979.

213. Στασίνος. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 6/5/1980.

214. Επεισόδιο στην Αθήνα. Μεταδόθηκε απο το Ρ.Ι.Κ. στις 30/9/1980.

215. Το υποβρύχιο Παπανικολης. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 28/10/
1980 (Παιδικό).

216. Στα βουνά της Πίνδου. Μεταδόθηκε απο το Ρ.Ι.Κ. στις 21/10/1981 
(Παιδικό).
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217. Το βασιλόπουλο της Βενετίας. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 2 και 
9/11/1981 (Παιδικό).
- Παίχτηκε από δημοτ. σχολείο (βλ. αρ. 116)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 78)
- Περιλαμβάνεται στα Πέντε Τρίπρακτα (βλ. αρ. 88)

218. Στο ξωκλήσι του Άη Γιάννη. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 5/1/1982 
(Παιδικό).

219. Το μελίσσι. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 1 και 8/3/1982 (Παιδικό). 
- Παίχτηκε από παιδιά δημοτ. σχολείου (βλ. αρ. 117) 
- Δημοσιεύτηκε σε περιοδικό (βλ. αρ. 4) 
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 82)
- Περιλαμβάνεται στα Πέντε Τρίπρακτα (βλ. αρ. 88)

220. Ο αετός του Μαχαιρά. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 2/3/1982 (Παι
δικό).

221. Κατσαντώνης ο απροσκύνητος. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 23/3/ 
1982 (Παιδικό).

222. II συνάντηση. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 20/4/1982.

223. Ο γιος τ Αντρόνικου. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 13/9/1982.

224. Το πράσινο πουλί. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 10/11/1982 (Παι
δικό).

225. ΑξιοΟέα. Παίχτηκε στο ραδιόφωνο (Ρ.Ι.Κ.) στις 29/12/1982.
- Δημοσιεύτηκε στη Φιλ. Κ. (βλ. αρ. 58)
- Σε βιβλίο (βλ. αρ. 101)
- Περιλαμβάνεται στο Δραματικό Λόγο (βλ. αρ. 107)

Κρίση:
α. Θέμις Θεοχάρους, Ραδιοπρόγραμμα (Κύπρου), αρ. 469 (28/11-11/12/1982), 5

226. Αλιθέρσης. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 17/5/1983.

227. Δυο εχθροί φιλιώνουν. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 25/10/1983 
(Παιδικό).

228. Η μάχη των Μύλων. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 19/3/1985. 
(Παιδικό, διαφορετικό από τον αρ. 85)

229. Χριστός ανέστη. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 16/4/1985 (Παιδικό).

230. Δελφικές Αμφικτυονίες. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 2/7/1985. 
(Για παιδιά, διαφορετικό από τον αρ. 102)

231. Οι Νεράιδες της Κύπρου. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 22 και 29/7/ 
1985 (Παιδικό).

232. Γιασεμί. Μεταδόθηκε από το Ρ.Ι.Κ. στις 4/11/1985 (Παιδικό).

Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

233. Η Τρισεύγενη του Κ. Παλαμά (διάλεξη του κ. Ρ. Γκόλφη).
Κ. Γρ., Έτος Β', αρ. 2 (Οχτ. 1935), 114-116

234. Θεατρικά έργα και ποίηση.
Πάφος, Χρονιά Στ', αρ. 10 (Οκτ. 1941), 190-192

235. Μαρίκα Κοτοπούλη.
Περ. Π Χαρά των Παιδιών, Έτος Β', αρ. 14 (Σεπτ. 1954), 13

236. Θέατρο από το ραδιόφωνο.
Πν. Κ., Χρονιά Α', αρ. 2 (Νιόβ. 1960), 97-98

237. Το πατριωτικό μονόπρακτο.
Πν. Κ., Χρονιά Λ', αρ. 3 (Δεκ. 1960), 143

238. Το «Κυπριώτικο σκετς».
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 151

239. Το ραδιοχρονικό και οι δυνατότητές του.
Πν. Κ., Χρονιά Α', αρ. 4 (Γεν. 1961), 203

240. Το Ελλαδικό θέατρο στην Κύπρο.
Πν. Κ., Χρονιά Λ', αρ. 5 (Φλεβ. 1961), 245-246

241. Μνημόσυνα για τον Γρ. Ξενόπουλο.
Πν. Κ., Χρονιά Α', αρ. 6 (Μάρ. 1961), 304-305

242. Το Φεστιβάλ Κουρίου.
Πν. Κ., Χρονιά Α', αρ. 10 (Ιούλ. 1961), 518-519

243. Αισχύλος και Γρυπάρης.
Πν. Κ., Χρονιά Α', αρ. 11 (Αύγ. 1961), 577

244. Η κάθοδος του Εθνικού Θεάτρου στην Κύπρο.
Κ.Καιρ.,τ. Α' (Η'), αρ. 25 (124) (8/9/1961), 6

245. Το «Εθνικό Θέατρο» Ελλάδος κ’ η «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή.
Εφ. Κύπρος 11/9/1961

246. Περιοδικό “Soviet Weekly” Αυγούστου 24, σελ. 2 με τίτλον «Αρχαίον 
δράμα».
Πν. Κ., Χρονιά Β', αρ. 13 (Οκτ. 1961), 43

247. Εβδομάδα αρχαίας τραγωδίας.
Πν. Κ., Χρονιά Β', αρ. 14 (Νιόβ. 1961), 87-88

248. Θεωρικά και Βασιλική Πρεσβεία της Ελλάδος.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 88

249. Κοινοτικό Θέατρο.
Πν. Κ., Χρονιά Β', αρ. 16 (Γεν. 1962), 182-183

250. Το θεατρικό 1961.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 188-189
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251. Ερασιτεχνισμός και θέατρο.
Πν. Κ., Χρονιά Β', αρ. 17 (Φεβρ. 1962), 225

252. Διασκευή θεατρικών έργων.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 226

253. Σκέψεις για τις παραστάσεις της τραγωδίας «Οιδίπους Τύραννος».
Εφ. Κύπρος 23/5/1962

254. ΟΘΑΚ και θέμα ηθικής τάξεως.
Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 25 (Οκτ. 1962), 36-37

255. Κυπριακή βιβλιογραφία δημοσιευμένων θεατρικών έργων.
Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 26 (Νιόβ. 1962), 49-51

256. Το θέατρο του Γρ. Ξενόπουλου και η Κύπρος.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 58

257. Το «Νέο Λυρικό» 1946-1947 και το ελληνικό δραματολόγιο.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 58-59

258. Ο Φώτος Χατζησωτηρίου και το θέατρο.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 59-60

259. Το «Θέατρο Τέχνης».
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 60-62

260. Το «Λαϊκό δράμα».
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 67-68

261. Το θέατρο στην τηλεόραση του Ρ.Ι.Κ.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 70-71

262. Το θέατρο και τα ραδιοφωνικά είδη στο Ρ.Ι.Κ., τμήμα Ραδιοφωνίας, 
κατά το έτος 1962.
Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ 29 (Φλεβ. 1963), 178-181

263. Βραβευμένα θεατρικά έργα Κυπρίων.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 187-188

264. Το Θέατρο και το «Λύκειον Ελληνίδων Αμμοχώστου».
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 189

265. Προσθετικά και διορθωτικά.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 190

266. Οι σκηνογραφίες του Τηλέμαχου Κάνθου.
Πν. Κ., όπ. π. π.

267. Παρατηρήσεις πάνω στο «Τα δεδομένα της κυπριακής θεατρικής πραγμα
τικότητας και ο Ο.Θ.Α.Κ.».
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 195-197

268. Θίασος οπερέττας.
Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 30 (Μάρ. 1963), 240-241

269. Συμπλήρωμα σε μια μελέτη του Δ. Μυράτ.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 243

270. Απάντηση στον κ. Δ. Δημητριάδη.
Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 31 (Απρ. 1963), 268

271. Οι μεταφράσεις του Γρυπάρη.
Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ 32 (Μάης 1963), 301-302

272. Ε.Κ.Σ.Κ. και Ο.Θ.Α.Κ.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 302

273. «Νέα Εποχή», Κοινοτικό Θέατρο και Ο.Θ.Α.Κ.
Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 34-35 (Ιούλ.-Αύγ. 1963), 369-370

274. Το πρώτο ανέβασμα του «Φιλοκτήτη».
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 371

275. Οι «Καλικάντζαροι» του Θεοτοκά από το «Εθνικό Λαϊκό Θέατρο».
Εφ. Ελευθερία 10/9/1963

276. Ο «Μήνας αρχαίου δράματος» στο Ρ.Ι.Κ.
Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 36 (Σεπτ. 1963), 397

277. Το «Εθνικό Λαϊκό Θέατρο» και ο Λ. Ασπρόφτας.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 398

278. Ο «Αθηναϊκός θίασος αρχαίου δράματος».
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 398-399

279. Το «Εθνικό Θέατρο» στην Κύπρο.
Πν. Κ., Χρονιά Δ', αρ. 37 (Οκτ. 1963), 22

280. Το λογοτεχνικό 1963 στην Κύπρο [και για θέατρο].
Πν. Κ., Χρονιά Δ', αρ. 40 (Γεν. 1964), 112

281. Η «Αντιγόνη» του Σοφοκλέους.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 120

282. Το Θέατρο στο Ρ.Ι.Κ. Τμήμα ήχου, κατά το έτος 1963.
Πν. Κ., Χρονιά Δ', αρ. 41 (Φλεβ. 1964), 132-134

283. Το Θέατρο και η 1η Απριλίου 1955.
/lyajp, αρ. 9 (Μάρ.-Λπρ. 1964), 47

284. Ένα θεατρικό.
Πν. Κ., Χρονιά Δ', αρ. 48 (Σεπτ. 1964), 365

285. Το «Εθνικό Θέατρο» μας στην Κύπρο.
Πν. Κ., Χρονιά Ε', αρ. 52 (Γεν. 1965), 106

286. Η μετάφραση της «Αντιγόνης» από τον Παύλο ^ιουτα.
Πν. Κ., Χρονιά Στ', αρ. 63 (Δεκ. 1965), 80

287. Σχόλια για το θέατρο από το Ρ.Ι.Κ.
Πν. Κ., όπ. π. π.

288. Τα δέκα θεατρικά της τηλεόρασης.
Πν. Κ., Χρονιά Στ', αρ. 66 (Μάρ. 1966), 164-165

289. Τα «θεωρικά» και η Βασιλική Πρεσβεία της Ελλάδος.
Πν. Κ., Χρονιά Στ', αρ. 67 (Απρ. 1966), 186
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290. Ένα γράμμα του Γ. Γληνού.
Πν. Κ., Χρονιά Στ', αρ. 68 (Μάης 1966), 227

291. Γιώργος Θεοτοκάς.
Πν. Κ., Χρονιά Ζ', αρ. 75 (Δεκ. 1966), 90-91

292. Ο Σ. Καραντινός στην Κύπρο.
Πν. Κ., Χρονιά Ζ', αρ. 78 (Μάρ. 1967), 179

293. Το κυπριώτικο σκετς.
Πν. Κ., Χρονιά Η', αρ. 92-93 (Μάιος-Ιούν. 1968), 240

294. Το «Ηφαίστειο» του Παντελή Πρεβελάκη.
Πν. Κ., Χρονιά Η', αρ. 94-95 (Ιούλ.-Αύγ. 1968), 293-296

295. Ερασιτεχνικές παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών.
Πν. Κ., Χρονιά Θ', αρ. 97 (Οκτ. 1968), 25

296. Το «Λύκειον Ελληνίδων Αμμοχώστου» και η αρχαία τραγωδία.
Πν. Κ., Χρονιά Θ', αρ. 108 (Σεπτ. 1969), 426

297. «Αχ αυτά τα φαντάσματα» και η ομάδα Σιαφκάλη.
Πν. Κ., όπ. π. π.

298. Τα θεατρικά μας.
Πν. Κ., Χρονιά Γ, αρ. 111 (Δεκ. 1969), 44-45

299. Το φιλολογικό απόγευμα του Εθνικού Θεάτρου.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΑ', αρ. 125-126 (Φλεβ.-Μάρ. 1971), 147-148

300. Οι παρερμηνείες του αγώνα μας και το «Νησί της Αφροδίτης».
Πν. Κ., Χρονιά ΙΑ', αρ. 132 (Σεπτ. 1971), 271-273

301. Το θεατρικό έργο σε μορφή βιβλίου.
Πν. Κ., Χρονιά IB', αρ. 140 (Μάης 1972), 226-227

302. Η πρώτη χρονιά του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.
Πν. Κ., Χρονιά IB', αρ. 142-143 (Ιούλ.-Αύγ. 1972), 304-305

303. Η «Εσθήρ» του Γ. Θ. Βαφόπουλου.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΔ', αρ. 159-160 (Δεκ. 1973-Γεν. 1974), 108-110

304. Μεταφράσεις Κυπρίων από τον αρχαίο μας ποιητικό λόγο [και για θέα- 
τρο].
Πν. Κ., Χρονιά ΙΔ', αρ. 167-168 (Αύγ.-Σεπτ. 1974), 342-344

305. Το θέατρο στην Κύπρο κατά τον 19ον αιώνα.
Ε.ΠΑΚ 1969-1970, 111-114. - Πν. Κ., Χρονιά ΙΕ', αρ. 171 (Δεκ. 1974), 61-63

306. Το θεατρικό μουσείο του Νίκου Νικολαίδη.
Πν. Κ., 6π. π. π., σ. 87-88

307. Η Κυπρία στη συγγραφή θεατρικού έργου.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΕ', αρ. 172 (Γεν. 1975), 113

308. Το παιδικό θέατρο του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΣτ', αρ. 181 (Οκτ. 1975), 23-25

309. Ο Νίκος Νικολαϊδης και η «Θεατρική Συλλογή» του.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΣτ', αρ. 190-192 (Ιούλ.-Σεπτ. 1976), 312-323

310. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 348-350

311. Οι μεταφράσεις των αρχαίων δραμάτων από τον Νίκον Αντωνιάδην. 
Στο βιβλίο Ελληνική Κύπρος, επιμ. Κύπρου Χρυσάνθη, Λευκωσία, ΜΑΜ, 1976, 
σ. 50-53

311α. Το θέατρο του Ξενόπουλου στην Κύπρο.
Κριτ. Φύλ., τ. Ε', αρ. 4 (34) (Χειμώνας 1976-1977), 481-482

ΣΤ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

312. Θάνου Κωτσόπουλου: Ατρείδες (τραγωδία), Αθήνα 1961.
Πν. Κ., Χρονιά Β', αρ. 20 (Μάης 1962), 332-333

313. Ζωής Καρέλλη: Ικέτιδες (τραγωδία), Αθήνα 1962.
Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 26 (Νιόβ. 1962), 73-74

314. Γιώργου Θεοτοκά: Στην άκρη του δρομου, Αθήνα 1963.
Πν. Κ., Χρονιά Δ', αρ. 45 (Ιούν. 1964), 253-254

315. Καρόλου Μαγκώ: Το πιστεύω του ηθοποιού, μετ. Νίκου Σιαφκάλη, 
Λεμεσός 1964.
771’. Κ., όπ. π. π., σ. 257

316. Ζωής Καρέλλη: Σιμωνίς, Αθήνα, Οι εκδόσεις των Φίλων, 1965.
Πν. Κ., Χρονιά Ζ', αρ. 74 (Νιόβ. 1966), 62-63

317. Παντ. Πρεβελάκης: Το χέρι του σκοτωμένου, Αθήνα 1971.
Πν. Κ., Χρονιά IB', αρ. 142-143 (Ιούλ.-Αύγ. 1972), 308-309

318. Λνδρέα Αντωνιάδη: Θεατρικά, Λευκωσία 1973.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΕ', αρ. 172 (Γεν. 1975), 115-116

319. Μιχ. Μαραθεύτη: Οικογένεια Νόντα (τριλογία), Λευκωσία 1976.
771'. Κ., Χρονιά ΙΣτ', αρ. 190-192 (Ιούλ.-Σεπτ. 1976), 358

320. Παντελή Πρεβελάκη: Μοναξιά, δράμα σε τέσσερις πράξεις και τρεις 
εικόνες, Αθήνα 1981.
Πν. Κ., Χρονιά ΚΒ', αρ. 262-264 (Ιούλ.-Σεπτ. 1982), 117-118

Ζ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

321. Η Ηλέκτρα του Σοφοκλή στο Βασιλικό θέατρο.
Κ. Γρ., Έτος Γ', αρ. 1-2 (Οχτ.-Νιόβ. 1936), 60-61

322. Ρωμαίος και Ιουλιέττα.
Κ. Γρ., όπ. π. π., σ. 61
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323. Πριν απ’ το ηλιοβασίλεμα [του Γερ. Χάουπτμαν] στο Βασιλικό Θέατρο. 
Κ. Γρ., Έτος Γ', αρ. 3-4 (Δεκ. 1936-Γεν. 1937), 133-134

324. Ο κατά φαντασίαν ασθενής στο Βασιλικό Θέατρο.
Κ. Γρ., Έτος Γ', αρ. 5-6 (Φλεβ.-Μάρ. 1937), 201

325. Η Ελισάβετ [του Αντρέ Ζοσέ] στο Θέατρο Κοτοπούλη.
Κ. Γρ., όπ. π. π., σ. 201-202

326. Πριγκήπισσα Τουραντώ [του Γκότσι] στο Βασιλικό Θέατρο.
Κ. Γρ., Έτος Γ', αρ. 7-8 (Απρ.-Μάης 1937), 264

327. Υπερωκεάνειο Τενάσιτυ [του Βιλντράκ] στο Βασιλικό Θέατρο.
Κ. Γρ., όπ. π. π.

328. Πόθοι κάτω απ’ τις λεύκες [του Ονήλ].
Κ. Γρ., όπ. π. π., σ. 264-265

329. Όπως αγαπάτε [του Σαίξπηρ] στο Θέατρο Κοτοπούλη.
Κ. Γρ., όπ. π. π., σ. 265

330. Γρ. Ξενοπούλου: Ποπολάρος, Ε.Φ.Ε.Κ., διδασκαλία Μιράντας Μυράτ. 
Πν. Κ., Χρονιά Α', αρ. 1 (Οκτ. 1960), 51-2

331. Στ. Φωτιάδη: Ο Διάβολος κ’ η ουρά του, τρίπρακτη κωμωδία, στο 
«Κυπριακό Θέατρο», διδ. Θ. Σακέτα.
Πν. Κ., Χρονιά Λ', αρ. 2 (Νιόβ. 1960), 96-97

332. Αλ. Κασόνα: Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια (μετ. I. Ιατρίδου), στο «Νέο 
Θέατρο», διδ. Θ. Σακέτα.
Πν. Κ., Χρονιά Α', αρ. 3 (Δεκ. 1960), 149-150

333. Ο «Τσιμισκής» του Φώτου Πολίτη.
Πν. Æ., Χρονιά Α', αρ. 4 (Γεν. 1961), 203-204 (ραδιόφ.)

334. Ο «Έγκμοντ» του Γκαίτε.
Πν. Κ., όπ. π., σ. 204 (ραδιόφ.)

335. Τζων Β. Πρίσλεϋ: Ο ανακριτής έρχεται, «Κυπριακό Θέατρο», σκηνοθ. 
Θάνου Σακέττα.
Πν. Κ., Χρονιά Α', αρ. 5 (Φεβρ. 1961), 253-254

336. Παύλου Ξιούτα: Τζουάνα, «Νέο Θέατρο».
Πν. Κ,, όπ. π. π., σ. 254-255

337. Οι «Βάκχες» του Ευριπίδη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 255 (ραδιόφ.)

338. «Σταυρός και σπαθί» του Τερζάκη.
Πν. Κ., όπ. π. π., (ραδιόφ.)

339. Η «Επέτειος» του Τσέχωφ.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 255-256 (ραδιόφ.)

340. «Για ένα κομμάτι ψωμί» του Τζ. Κόχραν.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 256 (ραδιόφ.)

341. «Στα στραβά» του Ν. Λάσκαρη.
Πν. Κ., όπ. π. π. (τηλ.)

342. Τζώρτζ Μπέρναντ Σω: Το επάγγελμα της κυρίας Γουώρρεν, «Νέο 
Θέατρο», διδ. Θ. Σακέτα, σκην. Λ. Ευθυβούλου.
Πν. Κ., Χρονιά Α', αρ. 6 (Μάρ. 1961), 309-310

343. Γιώργου Θεοτοκά: Το Γεφύρι της Άρτας, διδ. Θ. Σακέττα.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 310

344. Σακελλαρίου - Γιαννακοπούλου και Αποστολίδη: Δυο κωμωδίες — φάρ
σες «Τα Λιονταράκια» και ο «δόκτωρ Νικολός» στο «Νέο Θέατρο».
Πν. Κ.. Χρονιά Α', αρ. 8 (Μάης 1961), 417

345. Ο «Μάκβεθ» του Σαίξπηρ.
Πν. Κ., Χρονιά Λ', αρ. 9 (Ιούν. 1961), 472 (ραδιόφ.)

346. «Λάμπρος Κατσώνης» του Κ. Μαιάνδρου.
Πν. Κ., όπ. π. π. (ραδιόφ.)

347. Αισχύλου: Ορέστεια, Παγκύπριον Γυμνάσιον, διδ. Α. Χριστοφίδη και 
Χρ. Κυπριανού, σκην. Τηλ. Κάνθου.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 473-474

348. Αισχύλου: Πέρσαι, Παιδαγωγικής Ακαδημίας, μετ. I. Γρυπάρη, διδ. 
Μιχ. I. Μαραθεύτη, σκηνικά Α. Χρυσοχού.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 474

349. Ευριπίδου: Φοίνισσαι, Παγκύπρια Ακαδημία Θηλέων, διδ. Μαρίας Στα- 
θάκη.
Πν. Κ., Χρονιά Α', αρ. 10 (Ιούλ. 1961), 528-529

350. Ρομπέρ Τομά: Η παγίδα, «Νέα Σκηνή», σκηνοθ. Εύη Γαβριηλίδη, 
σκην. Λώνια Ευθυβούλου.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 529

351. Α. Περνάρη: Σωκράτης (έξι εικόνες), Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Νεο- 
κλέους, διδασκ. Θάνου Σακέτα.
Πν. Κ., Χρονιά Λ', αρ. 11 (Αύγ. 1961), 582-583

352. Λώρρην Χάνσπουρρυ: Σταφύλια στον ήλιο, «Νέα Σκηνη», σκηνοθ.
Εύη Γαβριηλίδη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 583

353. Ουίλλιαμ Σαίξπηρ: Η Δωδέκατη Νύχτα, «Θέατρο Τέχνης», σκηνοθ.
Θάνου Σακέτα.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 583-584

354. Τζων Πάτρικ: Τεϊοποτείο το Αυγουστιάτικο φεγγάρι, «Θέατρο Τέχνης».
Πν. Κ., Χρονιά Β', αρ. 13 (Οκτ. 1961), 49

355. Γκεόρκε Μπύχνερ: Ο Θάνατος του Δαντων, «Ο.Θ.Α.Κ.».
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 49-50

356. Σοφοκλή: Ηλέκτρα, σκηνοθ. Μουζενιδη. Ευριπίδη: Ιφιγένεια εν Αυλί-
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δι, σκηνοθ. Κ. Μιχαηλίδη, «Εθνικό Θέατρο».
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 50-51

357. Α. Τερζάκη: Σαράντα Χρόνια, Ρ.Ι.Κ., σκηνοθ. Θ. Σακέτα.
Πν. Κ., Χρονιά Β', αρ. 15 (Δεκ. 1961), 141 (ραδιόφ.)

358. Τζων Πάτρικ: Τεϊοποτείο το Αυγουστιάτικο φεγγάρι, «Θέατρο Τέχνης» 
από την τηλεόραση του Ρ.Ι.Κ., σκηνοθ. Θ. Σακέτα, τηλεοπτική επιμ. 
Γ. Μιτσίδη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 141-142 (τηλ.)

359. Ρίτσαρντ Νας: Ο βροχοποιός, «Θέατρο Τέχνης», σκηνοθ. Θ. Σακέτα.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 142-143

360. Γρ. Ξενοπούλου: «Οι φοιτητές», «Θέατρο Τέχνης», σκηνοθ. Θ. Σακέτα. 
Πν. Κ., Χρονιά Β', αρ. 16 (Γεν. 1962), 183-184

361. Ν. Τσιφόρου: Πινακοθήκη ηλιθίων, Ο.Θ.Α.Κ., σκηνοθ. Μόνικας 
Βασιλείου, σκην. Ν. Ζωγράφου.
Πν. Κ., Χρονιά Β', αρ. 17 (Φεβρ. 1962), 230-231

362. Ζ. Ανούιγ: Ταξιδιώτης χωρίς αποσκευές, Ο.Θ.Λ.Κ., σκηνοθ. Εύη Γα- 
βριηλίδη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 231

363. Α. Τερζάκη: Η κυρία με τα άσπρα γάντια, Ο.Θ.Α.Κ., σκηνοθ. Εύη Γα- 
βριηλίδη.
Πν. Κ., Χρονιά Β', αρ. 18 (Μάρ. 1962), 266

364. Α. Τσέχωφ: Λιποθυμίες (τρία μονόπρακτα) «Θέατρο Τέχνης», σκηνοθ. 
Θάνου Σακέτα.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 267

365. Αγκ. Κρίστι: Δέκα μικρά αραπάκια, Ο.Θ.Α.Κ., σκηνοθ. Γιώργου Μιτσί- 
δη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 266-267

366. Λουΐτζι Πιραντέλλο: Η ηδονή της τιμιότητος, Ο.Θ.Λ.Κ., σκηνοθ. 
Κωστή Μιχαηλίδη.
Πν. Κ., Χρονιά Β', αρ. 19 (Απρ. 1962), 291

367. Σοφοκλή: Οιδίπους Τύραννος «Όμιλος Φίλων Τραγωδίας», σκηνοθ. 
Α. Ζεμπύλα.
Πν. Κ., Χρονιά Β', αρ. 22-23 (Ιούλ-Αύγ. 1962), 412

368. Σαίξπηρ: Ρωμαίος και Ιουλιέττα, Old Vic, σκηνοθ. Φ. Ζεφφιρέλλι.
Πν. Κ., Χρονιά Β', αρ. 24 (Σεπτ. 1962), 440-441

369. Σοφοκλέους: Οιδίπους Τύραννος, Ελληνικόν Γυμνάσιον Αμμοχώστου, 
σκηνοθ. Π. Σέργη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 442-443

370. Ουίλλιαμ Ινγκ: Πικνίκ (Ένας αλήτης πέρασε), «Ελεύθερο Κυπριακό 
Θέατρο», σκηνοθ. Εύη Γαβριηλίδη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 443

371. Βασιλειάδη - Γιαννακόπουλου: Αλοίμονο στα νιάτα, Ε.Κ.Θ., σκηνοθ. 
Εύη Γαβριηλίδη.
Πν. Κ., όπ. π. π.

372. I. Κονδυλάκη (διασκ. 'Αγγέλου Νίκα): Πατούχας, Ο.Θ.Α.Κ., σκηνοθ. 
Θ. Σακέττα.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 443-444

373. Σαίξπηρ: Ρωμαίος και Ιουλιέττα, Ο.Θ.Α.Κ., σκηνοθ. Γ. Θεοδοσιάδη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 444

374. Δημ. Ψαθά: Στραβόξυλο, Ο.Θ.Α.Κ., σκηνοθ. Ν. Σιαφκάλη, τηλεοπτική 
προσαρμογή Γ. Μιτσίδη.
Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 27 (Δεκ. 1962), 120 (τηλ.)

375. Ουίλλιαμ Σαρογιάν: Ε εσείς εκεί, έξω, τηλ. σκην. Γ. Μιτσίδη.
Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 28 (Γεν. 1963), 155—156 (τηλ.)

376. Ίρβιγκ Σόου: Όμορφος κόσμος, Ελεύθερο Κυπριακό Θέατρο, σκηνοθ. 
Μόνικας Βασιλείου.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 157-158

377. Όσκαρ Ουάιλντ: Σαλώμη, ραδιοσκην. Α. Ζεμπυλα.
Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 29 (Φλεβ. 1963), 200-201 (ραδιόφ.)

378. Κυρ. Καραμάνου: Ιβάνωφ, ραδιοσκην. Χαρίλαου Παπαδόπουλου.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 201 (ραδιόφ.)

379. Μ. Gage Bolton:II εξιλέωση της Τζούντιθ Μόρλεη, ερασιτ. της OXEN 
Νεανίδων Λευκωσίας, σκηνοθ. Αντρέα Χριστοφίδη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 201-202

380. Α. Μίλλερ: Ψηλά από τη γέφυρα, Ο.Θ.Α.Κ., σκηνοθ. Νίκου Σιαφκάλη, 
καλλιτ. εποπτεία Irving Brown, σκην. Ν. Ζωγράφου.
Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 30 (Μάρ. 1963), 241-242

381. Μιχ. Πιτσιλλίδη: Για ποιον να βρέξει, Ο.Θ.Α.Κ., σκηνοθ. Θάνου Σα
κέττα, σκην. Ν. Ζωγράφου.
Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 31 (Απρ. 1963), 264

382. Μ. Κονσταντούρος και X. Αγκ: Ο άνθρωπος από τη θάλασσα, τηλ.
σκην. Γ. Μιτσίδη.
Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 32 (Μάης 1963), 307 (τηλ.)

383. Ρ. Κατσελλή: Ο ανάξιος, Ο.Θ.Α.Κ., σκηνοθ. Θ. Σακέττα, τηλ. προσαρ
μογή Χαρίλ. Παπαδόπουλου.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 307-308 (τηλ.)

384. Ζαχ. Παπαντωνίου: Ο όρκος του πεθαμένου, ΕΘΑ Έγκωμης Λευκω 
σίας, σκηνοθ. Ν. Παναγιώτου.
Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 33 (Ιούν. 1963), 334
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385. A. A. Γεωργιάδη Κυπρολέοντα: Εξιλέωση, ερασ. Πόλεως Χρυσοχούς, 
σκηνοθ. του ιδίου.
Πν. Κ., όπ. π. π.

386. Μιχ. Πιτσιλλίδη: Για ποιον να βρέξει, Ο.Θ.Α.Κ., σκηνοθ. Θ. Σακέτα, 
τηλ. προσ. Χαρίλαου Παπαδόπουλου, σκην. Γιάννη Ρουσάκη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 334-335 (τηλ.)

387. Ο «Φιλοκτήτης» του Σοφοκλή στο Παγκύπριο Γυμνάσιο.
Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 34-35 (Ιούλ.—Αύγ. 1963), 346-347

388. Αισχύλου: Προμηθέας Δεμώτης, ραδιοσκηνοθ. Π. Ιωαννίδη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 371-372 (ραδιόφ.)

389. Η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή στο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας.
Πν. Κ., Χρονιά Γ', αρ. 36 (Σεπτ. 1963), 385-388

390. Αριστοφάνη: Λυσιστράτη, «Αθηναϊκός θίασος αρχαίου δράματος» μετ. 
Γ. Σταύρου, σκηνοθ. Κ. Μιχαηλίδη, χορογραφία Ραλλούς Μάνου, μουσ. 
Γιάννη Μαρκόπουλου.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 401-402

391. Δ. Κορόμηλά: Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας, «Εθνικό Λαϊκό Θέα
τρο», σκηνοθ. Θ. Σακέττα, σκην. Στ. Βότση.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 402

392. Λ. Παυλίδη - Περνάρη: Ο Κωσταντάς (οι τέσσερις εικόνες), Εμπορι
κόν Λύκειον Λευκωσίας, σκηνοθ. Αριάδνης Χατζηκυριάκου, σκην. Μ. 
Καηλίδη, μουσική Δ. Πετρίδη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 402-403

393. Χάκετ και Γκούντρις (μετ. Μάριου Πλωρίτη): Το ημερολόγιο της Άν
νας Φρανκ, Παγκ. Γυμν. Θηλέων Φανερωμένης, διδ. Α. Ιερωνυμίδου.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 403

394. Γ. Θεοτοκά: Οι Καλλικάντζαροι (Τ’ όνειρο του Δωδεκάμερου), φαντα
στική κωμωδία, «Εθνικό Λαϊκό Θέατρο», σκηνοθ. Θ. Σακέττα.
Πν. Κ., Χρονιά Δ', αρ. 37 (Οκτ. 1963), 24-25

395. Σοφοκλέους: Αίας και Ευριπίδου: Ελένη, «Εθνικό Θέατρο».
Πν. Κ., Χρονιά Δ', αρ. 38 (Νιόβ. 1963), 53

396. Π. Ιωαννίδη: Συ που σκοτώθης για το φως, Ένωσις Αγωνιστών Λευ
κωσίας.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 53-54

397. Αλέκου Γαλανού: Τα κόκκινα Φανάρια, Ο.Θ.Α.Κ., σκηνοθ. Αλ. Γαλα
νού, σκηνικά Νίκου Ζωγράφου.
Πν. Κ., Χρονιά Δ', αρ. 39 (Δεκ. 1963), 89-90

398. Αγγέλου Βλάχου: Η κόρη του Παντοπώλου, Ρ.Ι.Κ., ραδιοσκην. Π. 
Ιωαννίδη.
Πν. Κ., Χρονιά Ε', αρ. 58-59 (Ιούλ.-Αύγ. 1965), 300 (ραδιόφ.)

399. Το χορόδραμα του Ο.Θ.Α.Κ. [ = Αγάπες τζαι καμοί].
Πν. Κ., Χρονιά Στ', αρ. 67 (Απρ. 1966), 188-189

400. Α. Ουσσόν «Οι τρεις άγγελοι» στην τηλεόραση.
Πν. Κ., Χρονιά Η', αρ. 89 (Φλεβ. 1968), 150 (τηλ.)

401. Ένα κυπριώτικο σκετς του Ρ.Ι.Κ., Ραδιοσκηνοθ. Α. Φαντίδη.
Πν. Κ., Χρονιά Η', αρ. 92-93 (Μάιος-Ιούν. 1968), 266 (ραδιόφ.)

402. Ε. Άλμπη: Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ, μετ. και σκηνοθ. Νίκου 
Σιαφκάλη. Δημοτ. Θέατρο Λευκωσίας.
Πν. Κ., Χρονιά Θ', αρ. 104 (Μάης 1969), 277-278

403. Μολιέρου: Ο Ασυλλόγιστος, σκηνοθ. Εύη Γαβριηλίδη, θέατρο Ρ.Ι.Κ.
Πν. Κ., Χρονιά I', αρ. 111 (Δεκ. 1969), 46-47

404. Μαρίνο Φράττι: Το Κλουβί, θίασος Σιαφκάλη, στο Δημοτικό Θέατρο 
Λευκωσίας.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 47

405. Λουίτζι Πιραντέλλο: Έτσι είναι ... αν έτσι νομίζετε, θέατρο Ρ.Ι.Κ., 
σκηνοθ. Εύη Γαβριηλίδη.
Πν. Κ., Χρονιά I, αρ. 112 (Γεν. 1970), 114-115

406. Ζαν Ανούιγ: Ευρυδίκη, θέατρο Ρ.Ι.Κ., σκηνοθ. Εύη Γαβριηλίδη.
Πν. Κ., Χρονιά Γ, αρ. 113 (Φλεβ. 1970), 143-144

407. Χάρολντ Πίντερ: Ο εραστής, σκηνοθ. Εύη Γαβριηλίδη, σκην. Στέφου 
Αθηαινίτη.
Πν. Κ., Χρονιά Γ, αρ. 117 (Ιούν. 1970), 270-271

408. Πήτερ Σάφφερ: Μαύρη κωμωδία, σκηνοθ. Ευη Γαβριηλίδη, σκην.
Στέφου Αθηαινίτη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 271

409. Φώφης Τρέζου: Ο Αρχιτέκτονας, τηλεόραση Ρ.Ι.Κ., τηλεσκηνοθ. Νίκης 
Παπαδοπούλου.
Πν. Κ., Χρονιά Γ, αρ. 118-119 (Ιούλ.-Αύγ. 1970), 311 (τηλ.)

410. Μαξ Φρις: Ο Μπίντερμαν και οι εμπρηστές, θέατρο Ρ.Ι.Κ., σκηνοθ. 
Νίκου Αθανασίου, σκηνογρ. Στ. Αθηαινίτη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 311-312

411. Λούλας Αναγνωστάκη: Διανυκτέρευση, θέατρο Ρ.Ι.Κ., σκηνοθ. Ευη 
Γαβριηλίδη, σκηνογρ. Στέφου Αθηαινίτη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 312

412. Πάνου Ιωαννίδη: Γκρέκορυ, θέατρο Ρ.Ι.Κ., σκηνοθ. Εύη Γαβριηλίδη, 
σκηνογρ. Στέφου Αθηαινίτη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 312-313

413. Μολιέρου: Ο κατά φαντασίαν ασθενής, Παγκύπριον Γυμνάσιον, διδασκ. 
Α. Μιχαηλίδη και Π. Πεύκαρου, σύμβουλος σκηνοθέτης Γ. Κομητης, 
σκηνογρ. Α. Λαδόμματου.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 313
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414. Γκολντόνι: Ο υπηρέτης δυο αφεντάδων, θέατρο Ρ.Ι.Κ., σκηνοθ. Εύη 
Γαβριηλίδη, σκηνικά Γιάννη Γαιτη.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΑ', αρ. 122-123 (Νιόβ.-Δεκ. 1970), 75-76

415. Άρθουρ Μίλλερ: Ο θάνατος του Εμποράκου, θέατρο Ρ.Ι.Κ., σκηνοθ. 
Νίκου Χαραλάμπους, σκηνογρ. Άντη Ιωαννίδη.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΑ', αρ. 124 (Γεν. 1971), 109-110

416. Φρ. Σίλλερ: Μαρία Στιούαρτ, Εθνικό Θέατρο, σκηνοθ. Τ. Μουζενίδη, 
σκην. Κλ. Κλώνη, κοστ. Α. Φωκά.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΑ', αρ. 125-126 (Φλεβ.-Μάρ. 1971), 148

417. Γ. Θεοτοκά: Το παιγνίδι της τρέλλας και της φρονιμάδας, σκηνοθ. Εύη 
Γαβριηλίδη, σκην. Α. Λαδόμματου, κοστ. Στ. Αθηαινίτη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 148-149

418. Σάμουελ Μπέκετ: Περιμένοντας τον Γκοντό, θέατρο Ρ.Ι.Κ., σκηνοθ. 
Εύη Γαβριηλίδη, σκην. - κοστ. Νίκη Μακρίδου - Λιοδάκη.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΑ', αρ. 127 (Απρ. 1971), 173

419. Αισχύλου: Αγαμέμνων, Θ.Ο.Κ., μετ. I. Γρυπάρη, σκηνοθ. Ν. Χατζί- 
σκου, μουσ. Γιάννη Χρήστου, σκην. Κλ. Κλώνη, κοστ. Φωκά, χορογρ. 
Αουκίας.
Εφ. Ο Φιλελεύθερος 23/11/1971 - Πν. Κ., Χρονιά IB', αρ. 135 (Δεκ. 1971), 75-76

420. Γρ. Ξενόπουλου: Ποπολάρος, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Βλ. Καυκαρίδη, σκην. 
Γ. Μαυρογένη, κοστ. Εφταμάντηλου.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 76

421. Μολιέρου: Κατά φαντασίαν ασθενής, Θ.Ο.Κ., μετ. I. Πολέμη, σκηνοθ. 
και σκην. Αλ. Σολομού, κοστ. Κλ. Κλώνη.
Πν. Κ., Χρονιά IB', αρ. 136 (Γεν. 1972), 111

422. Μολιέρου: Με το ζόρι παντρειά, Ρ.Ι.Κ., σκηνοθ. Τάσου Γεωγίου, σκην. — 
κοστ. Στ. Αθηαινίτη.
Πν. Κ., όπ. π. π.

423. Ιακ. Καμπανέλλη: Η αυλή των θαυμάτων, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Βλ. Καυ
καρίδη, σκην. - ενδυμ. Πόλυς Εφταμάντηλου.
Πν. Κ., Χρονιά IB', αρ. 138-139 (Μάρ.-Απρ. 1972), 192-193

424. Γ. Θεοτοκά: Το τίμημα της λευτεριάς, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Νίκου Χατζί- 
σκου, σκηνογρ. Νίκης Μακρίδου.
Πν. Κ., Χρονιά IB', αρ. 140 (Μάης 1972), 227-228

425. Τέννεση Ουιλλιαμς: Λεωφορείον ο πόθος, Θ.Ο.Κ., μετ. Γερ. Σταύρου, 
σκηνοθ. Νίκου Χατζίσκου και Ν. Χαραλάμπους, σκηνογρ. Ν. Κουρούση. 
Πν. Κ., Χρονιά IB', αρ. 141 (Ιούν. 1972), 260-261

426. Τρία έργα της τηλεόρασης (Η πιο δυνατή του Στρίνμπεργκ, Σαμία του 
Μενάνδρου και Παιγνίδι με τη φωτιά του Στρίνμπεργκ).
Πν. Κ., Χρονιά IB', αρ. 142-143 (Ιούλ.-Αύγ. 1972), 311-312 (τηλ.)

427. Εκκλησιάζουσαι του Αριστοφάνη από το Εθνικό Θέατρο.
Εφ. Ο Φιλελεύθερος 15/9/1972 - Πν. Κ., Χρονιά ΙΓ', αρ. 147 (Δεκ. 1972), 91

428. Η «Τρισεύγενη» του Κωστή Παλαμά από τον Θ.Ο.Κ.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 92

429. Ο «Γλάρος» του Άντ. Τσέχωφ από τον Θ.Ο.Κ.
Πν. Κ., όπ. π. π.

430. Αλέκου Λιδωρίκη: Οι ξερριζωμένοι, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Α. Κωστοπούλου, 
σκηνογρ. Στ. Αθηαινίτη.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΓ', αρ. 148-149 (Γεν.-Φλεβ. 1973), 138-139

431. Κάρλο Γκολντόνι: Η Λοκαντιέρα, Θ.Ο.Κ., μετ. Ν. Ποριώτη, σκηνοθ. 
Σωκρ. Καραντινού, σκηνογρ. - κοστούμια Ανδρέα Ααδόμματου.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΓ', αρ. 150 (Μάρ. 1973), 176-177

432. Στρατή Καρρά: Οι παλαιστές, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Βλ. Καυκαρίδη, σκηνογρ. 
Ν. Κουρούση.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΓ', αρ. 151 (Απρ. 1973), 202

433. Φρ. Λόρκα: Η θαυμαστή μπαλωματού, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Σωκράτη 
Καραντινού, μουσ. Γ. Αρβανιτάκη, σκηνογρ. Τηλ. Κανθού.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 203

434. Αλφρέντ ντε Μυσσέ: Μια πόρτα πρέπει να είναι ανοιχτή ή κλειστή. 
Σκηνοθ. Σωκρ. Καραντινού, σκηνογρ. 1. Κανθού.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 202-203

435. Δημ. Κόκκου: Ο καπετάν Γιακουμής, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Βλαδ. Καυκα
ρίδη, σκηνογρ. — κοστούμια Α. Παρτζιλη, μουσ. Στ. Αργυρή.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΓ', αρ. 155-156 (Αύγ.-Σεπτ. 1973), 287

436. Σοφοκλέους: Αίας, μετ. Γ. Τσαντίλη, σκηνοθ. Σ. Καραντινού και Βλ. 
Καυκαρίδη, σκην. — κοστ. Λίζας Ζαιμη, μουσ. Γκρέκα, χορ. Τατ. Βα- 
ρούτη.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΔ', αρ. 157 (Οκτ. 1973), 36

437. Λουκή Ακρίτα: Όμηροι, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Βλαδ. Καυκαρίδη, σκηνοθ.- 
κοστ. Κώστα Καυκαρίδη, μουσ. Α. Χαραλαμπους.
Εφ. Ο Φιλελεύθερος 31/10/1973 - Πν. Κ., Χρονιά ΙΔ', αρ. 158 (Νιόβ. 1973), 64

438. Μιχ. Πιτσιλλίδη: Θεανώ, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Ν. Σιαφκάλη, σκην. - κοστ. 
Γιώργου Μαυρογένη, μουσ. Στ. Αργύρη.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΔ', αρ. 158 (Νιόβ. 1973), 63

439. Αριστοφάνους: Βάτραχοι, μετ. Θρ. Σταυρου, σκηνοθ. Κωστη Μιχαη- 
λίδη, σκην. — κοστ. Γ. Πάτση, μουσ. Μαμαγκακη, χορ. Κικης Αγρα
φιώτου.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 63-64

440. Σωτήρη Πατατζή: Δον Καμίλλο, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Νίκου Σιαφκάλη,
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σκηνογρ. - κοστ. Κώστα Καυκαρίδη.
Εφ. Ο Φιλελεύθερος 22/1/1974 - Πν. Κ., Χρονιά ΙΔ', αρ. 161 (Φλεβ. 1974), 143- 
144

441. Μολιέρου: Ταρτούφος, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. κλπ. Σωκράτης Καραντινός. 
Πν. Κ., Χρονιά ΙΔ', αρ. 161 (Φλεβ. 1974), 143

442. Μιχ. Πασιαρδή: Το νερόν του δρόπη, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Βλαδ. Καυκα- 
ρίδη, σκην. - κοστ. Ανδρέα Λαδόμματου, μουσ. επιμέλεια Κωστή Κω- 
στέα.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΔ', αρ. 164 (Μάης 1974), 243-244

443. Άρνολτ Ουέσκερ: Ρίζες, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Ν. Σιαφκάλη, σκην. - κοστ. 
Ν. Κουρούση.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΔ', αρ. 165 (Ιούν. 1974), 274

444. Ερρ. Ίψεν: Το σπίτι της κούκλας (Νόρα), Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Σωκρ. 
Καραντινού, σκην. - κοστ. Νίκης Λιοδάκη - Μακρίδου.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 274-275

445. Ζιαν Ανούιγ: Αντιγόνη, Θ.Ο.Κ., μετ. Μ. Πλωρίτη, σκηνοθ. Ν. Σιαφ
κάλη, σκην. — κοστ. Στέλιου Βότση.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΕ', αρ. 174 (Μάρ. 1975), 187-188

446. Μερικές παραστάσεις του Θ.Ο.Κ. (Ο κύκλος με την κιμωλία του Μπρεχτ, 
Με το ίδιο μέτρο του Σαίξπηρ, Κόκκινα τριαντάφυλλα για μένα του 
Ο Κέυζυ, Καληνύχτα Μαργαρίτα του Γερ. Σταύρου, Δράκος του Σβαρτς). 
Πν. Κ., Χρονιά ΙΣτ', αρ. 190-192 (Ιούλ.-Σεπτ. 1976), 352

447. Άρθουρ Μίλλερ: Οι μάγισσες του Σάλεμ, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Ν. Σιαφκά
λη, σκην. - κοστ. Ανδρ. Λαδόμματου.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΖ', αρ. 194 (Νιόβ. 1976), 57

448. Ρομπέρ, Ντυβιβιέ και Ζανσόν: Η Μαρία του Οκτώβρη, σκηνοθ. Νίκης 
Παπαδοπούλου, σκην. Στ. Αθηαινίτη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 57-58 (τηλ.)

449. Φρ. Ντύρρενματτ: Οι Φυσικοί, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Εύη Γαβριηλίδη, 
σκην. - κοστ. Βέρας Χατζηδά.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΖ', αρ. 198 (Μάρ. 1977), 205

450. Μπέρναρ Σω: Ο άνθρωπος του διαβόλου, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Νίκου Σιαφ
κάλη, σκην. - κοστ. Κώστα Καυκαρίδη.
Πν. Κ., όπ. π. π.

451. Καρλ Τσουκμάιερ: Ο λοχαγός του Κέπενικ, Θ.Ο.Κ., διασκευή - σκηνοθ. 
Β. Φον Στας, σκην.-κοστ. Π. Όσπορν.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΖ', αρ. 200 (Μάης 1977), 252

452. Πάνου Ιωαννίδη: Το μπάνιο, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Εύη Γαβριηλίδη, σκην. 
Στέφου Αθηαινίτη.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΗ', αρ. 211 (Απρ. 1978), 163-164

453. Ανδρέα Φαντίδη: Οι αφεντάδες, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Α. Μαραγκού, σκην. 
Άγγ. Αγγελή, μουσ. Στ. Αργύρη.
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 164

454. Αλεξέι Αρμπούζωφ: Μια ιστορία του Ιρκούτσκ, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Βλαδ. 
Καυκαρίδη, σκην. Κ. Καυκαρίδη.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΗ', αρ. 213-214 (Ιούν.-Ιούλ. 1978), 241

455. Αισχύλου: Χοηφόρες, Π.Α.Κ., μετ. I. Γρυπάρη, διδ. Ελλ. Χανδριώτη. 
Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 241-242

456. Ευριπίδου: Ικέτιδες, Θ.Ο.Κ., μετ. Κ. Κολώτα, σκηνοθ. Ν. Χαραλάμ- 
μπους, σκην. — κοστ. Γ. Ζιάκα, μουσ. Μιχ. Χριστοδουλίδη.
Εφ. Ο Φιλελεύθερος 6/8/1978 - Πν. Κ., Χρονιά ΙΗ', αρ. 215-216 (Αύγ.-Σεπτ. 
1978), 268

457. Μολιέρου: Οι κατεργαριές του Σκαπίνου, Θ.Ο.Κ., μετ. Θρ. Σταύρου, 
σκηνοθ. Εύη Γαβριηλίδη, σκην.— κοστ. Στέφ. Αθηαινίτη.
Πν. Κ., Χρονιά ΗΓ, αρ. 215-216 (Αύγ.-Σεπτ. 1978), 267-268

458. Το Θέατρο Τέχνης Λονδίνου. «Ο Προμηθέας 1967—1974».
Εφ. Ο Φιλελεύθερος 22/9/1978 - Πν. Κ., Χρονιά ΙΘ', αρ. 217-218 (Οκτ.-Νιόβ. 
1978), 40-41

459. Ν. Καζαντζάκη: Καποδίστριας, σκηνοθ. Ν. Σιαφκάλη και Παν. Σέργη, 
σκην. — κοστ. Κ. Καυκαρίδη, μουσ. Ν. Παναγιωτου.
Εφ. Ελεύθερη Κύπρος 19/11/1978 - Πν. Κ., Χρονιά ΙΘ , αρ. 221 (Φ>.εβ. 1979), 
102-103

460. Ευγ. Ο’ Νηλ: Ταξίδι μακρινής μέρας μέσα στη νύχτα, σκηνοθ. Εύη 
Γαβριηλίδη, σκην. - κοστ. Ν. Κουρούση.
Εφ. Ελεύθερη Κύπρος 19/11/1978 — Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 103-104

461. Ράινερ Χάχφελντ: Ο Μορμόλης, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Λ. Μαραγκού, χορογρ. 
Άντζελας Αλωνεύτη, σκην. - κοστ. 'Αγγέλου Αγγελη.
Εφ. Ο Φιλελεύθερος 7/12/1978 - Πν. Κ., όπ. π. π., σ. 104-105

462. Δημ. Ψαθά: Ζητείται ψεύτης, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Α. Μαραγκού, σκην. - 
κοστ. 'Αγγ. Αγγελή.
Πν. Κ., Χρονιά ΙΘ', αρ. 226-227 (Ιούλ.-Αύγ. 1979), 238-239

463. Ρήνας Κατσελλή: Ενδοσκόπηση, Θ.Ο.Κ., σκηνοθ. Ευη I αβριηλιδη — 
Τάσου Αναστασίου, σκην. Στ. Αθηαινίτη.
Πν. Κ, Χρονιά Κ', αρ. 233-234 (Φλεβ.-Μάρ. 1980), 124-125

464. Σοφοκλή: Αίαντας από το Εθνικό Θέατρο, σκηνοθ. Ν. Χαρα)^αμπους, 
μετ. Κ. Κολώτα, μουσ. Μ. Χριστοδουλίδη, σκην. - κοστ. Βασ. Φωτό- 
πουλου, χορογρ. Μαρία Αλβάνου.
Πν. Κ., Χρονιά ΚΓ', αρ. 274-276 (Οκτ.-Δεκ. 1983), 237
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

Ευρετηριάζονται τα έντυπα που απαντώνται στα λήμματα της Βιβλιο
γραφίας. Οι εφημερίδες διακρίνονται από τα περιοδικά με την ένδειξη (εφ.) 
και τα κυπριακά έντυπα από τα άλλα με την ένδειξη (Κύπρου), μόνο όταν η 
προέλευση δεν είναι εμφανής από τον τίτλο.

/lycov (Κύπρου) 283
Αγών (Ο) (Κύπρου) (εφ.) 95β, 97α, 107α, 

113β, 114α, 157α
Αδούλωτη Κερύνεια (Κύπρου) 75
Ακτίνες 80στ

Βραδυνή (εφ.) 998

Δελτίον Καθηγητών Παγκυπρίου Γυμνα
σίου 59, 61,ΙΟΟβ

Δελτίον Πρακτορείου Πνευματικής Συν
εργασίας 105γ

Δελτίον του Ελληνικού Πνευματικού Ομί
λου Κύπρου 29

Δελτίον Χειρουργικής Εταιρείας Κύπρου 
51

Δράσις (Η) (εφ.) 80ζ
Δωδέκατη Ώρα 47, 51

Εθνική (Κύπρου) (εφ.) 87α
Εθνική Πνοή (ε<ρ.) 101α
Έθνος (Κύπρου) (εφ.) 78α, β, 80α, 123γ
Εικόνες 84α
Ελεύθερη Κύπρος (εφ.) 459-460
Ελευθερία (Κύπρου) (εφ.) 80γ, 85γ, 88α- 

β, 95α, 98α, 99α, 1018, 103γ, 107β, 
123α, 124α, 126α, 141α, 163α, 275

Ελληνικά Θέματα 97γ
Ελληνικός Βορράς (εφ.) 85β, 86α, 94α, 

98δ
Επετηρίς Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύ

πρου 305
Έρευνα (Η) (εφ) 98στ
Εσπερινή Ώρα (εφ.) 100α
Ευβοϊκός Αόγος 95δ
Ευβοϊκός Χρόνος (εφ.) 85α
Εφημερίς (Κύπρου) (εφ.) 78ε, 79α

Ππειρωτική Εστία 27, 49

Θεσσαλική Εστία 109β

Ιλισός ΙΟΙστ, 102α, 105ε

Καιροί της Κύπρου 33, 84γ, 1238, 137β
Κριτικά Φύλλα 311α
Κυπριακά Γράμματα 2, 788, 80β, 233,

321-329
Κυπριακά Χρονικά 86β, 90α, 168α
Κυπριακή Επιθεώρησις 78ζ, 79β, 83α
Κυπριακοί Καιροί 38, 244
Κυπριόπουλο 1, 3, 78στ
Κύπρος (εφ.) 90β, 99γ, 101γ, 103β, 105β,

245,253

Μακεδονική Ζωή 107ε
Μάχη (II) (Κύπρου) (εφ.) 98β, 99β, 103α
Μηνιαίον Δελτίον του Εκδρομικού (Κύ

πρου) 80ε
Μόρφωσις (Κύπρου) 78γ

Νέα Εποχή (Κύπρου) 94β
Νέα Εστία 80δ
Νέα Πορεία 84β, 101ζ
Νέα Σκέψη 1058
Νεοελληνικός Λόγος 98γ, 99ε, 101ε

Οικογένεια και Σχολείο (Κύπρου) 78η, 
82α, 83β

Ο Κόσμος της Ελληνίδος 98ε

Πάντα Εμπρός (Κύπρου) 42
Πάφος (Κύπρου) 234
Πνευματική Κύπρος 35-37, 40, 43-46, 

48, 52, 54-56, 60, 63, 68, 77, 81α-β, 
848, 92α, 95γ, 97β, 98ζ, 100 δ-ε, 101Θ, 
1038-ε, 107 στ, 0, 108α, 112α, γ, 
113α, ε, η, 0, 124β-γ, 126β, 130α, 
153α, 236-243, 246-252, 254-274, 
276-282, 284-310, 312-320, 330-464

Προσφυγικός Κόσμος (εφ.) 101β

Ραδιοπρόγραμμα (Κύπρου) 114γ, 147α, 
163β-γ, 167α, 170α, 181α, 225α

Ροδιακή (Η) (εφ.) 94γ

Σημερινά (Τα) (εφ.) 105α
Στερεά Ελλάς 107ζ
Σχολείο και το Σπίτι (Το) 112δ, 113στ.

Τάΐμς οφ Σάϊπρους 32
Ταχυδρόμος των Αιγυπτιωτών (Ο) 113γ 
Τριφνλλιακή Εστία 105ε, 112στ.

Υγεία (Κύπρου) 65, 76

Φιλελεύθερος (Ο) (Κύπρου) (εφ.) 107γ, 
109α, 112β, 113δ, 114β, 123β, 133α,

137α, 419, 427, 437, 440, 456, 458, 
461

Φιλολογική Κύπρος 34, 39, 41, 50, 53, 
58, 62, 64, 66-67, 70, 74, 80η

Φιλολογική Πρωτοχρονιά 112ε, 113ζ
Φ>ύσις και Ζωή 107η
Φωνή της Αχαίας (εφ.) 107δ
Φωνή του Πειραιώς (Η) (εφ.) 101η

Χαρά των Παιδιών (Η) (Κύπρου) 4-26, 
28, 30-31, 235

Χρονογράφος (εφ.) 98η
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Λγγελής, Άγγελος 453, 461-462
Αγκ, X. 382
Αγραφιώτου, Κική 439
Αθανασίου, Νίκος 410
ΑΟηαινίτης, Στέφος 407-8, 410-412, 

417, 422, 430, 448, 452, 457, 463
Αιθικός, Φίλων 98στ
Αισχύλος 243, 347-348, 388, 419, 455
Ακρίτας, Λουκής 437
Αλβάνου, Μαρία 464
Αλκαίος ( = Φρίξος Βράχας) 80α
Άλμπη, Έντ. 402
Αλωνεύτη, Άντζελα 461
Αναγνωστάκη, Λούλα 411
Αναστασίου, Τάσος 463
Ανούιγ, Ζ. 362, 406, 445
Λντωνιάδης, Ανδρέας 318
Λντωνιάδης, Νίκος 311
Αποστολίδης 344
Αρβανιτάκης, Γιώργος 433
Αρβανίτης, Ν. 98ε
Λργύρης, Στέλιος 435, 438, 453
Αριστοφάνης 390, 427, 439
Λρμπούζωφ, Αλεξέϊ 454
Ασπρόφτας, Ανδρέας 277
Αττικός, ΌρΟρος 78γ

Βαϊάνος, Μάριος 105γ
Βαρούτη, Τατιάνα 436
Βασιλειάδης, Π. 371
Βασιλείου, Μόνικα 361, 376
Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. 303
Βιλντράκ 327
Βλάχος, Άγγελος 398
Βότσης, Στέλιος 391,445
Bolton, Μ. Gage 379
Brown, Irving 380

Γαβριηλίδης, Εύης 350, 352, 362-363, 
370-371, 403, 405-408, 411-412, 
414, 417-418, 449, 452, 457, 460, 
463

Γαΐτης, Γιάννης 414
Γαλανός, Αλέκος 397
Γεωργιάδης, Κλεάνθης 124β
Γεωργίου, Τάσος 422

Γιαλουράκης, Μανώλης 113γ
Γιαννακόπουλος, Χρ. 344, 371
Γκαίτε 334
Γκολντόνι 414, 431
Γκόλφης, Ρήγας 233
Γκότσι 326
Γκούντρις 393
Γκρέκα 436
Γληνός, Γιώργος 290
Γρυπάρης, Ιωάννης 243, 272, 348, 419, 

455

Δασκαλόπουλος, Θεόδ. 95δ
Δημητριάδης, Δημητρός 270
Δόξας, Τάκης 97γ

Ευθυβούλου, Λώνιας 342, 350
Ευριπίδης 337, 349, 356, 395, 456
Εφταμάντηλου, Πόλυ 420, 423

Ζαδές, Δημοσθένης 98η, 105στ, 1070,
112στ

Ζαΐμη, Λίζα 436
Ζανσόν 448
Ζεμπύλας, Ανδρέας 367, 377
Ζεφφιρέλλι, Φ. 368
Ζιώκας, Γ. 456
Ζορμπάς, Απόστολος 107ζ
Ζοσέ, Αντρέ 325
Ζωγράφος, Ν. 361,380-381, 397
Guzzi, Elisabetta 108α
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ARCHITECTURE IN THE ITALIAN RENAISSANCE

. . . Brunelleschi's only concern being architecture, which had been 
corrupted, studying the good ancient orders, and not the barbarous 
Gothic style then in general use.

Vasari

During the mid-twelfth century Florence was able to get away from 
the feudal system, helped much by its flourishing textile industry, and to 
establish itself as an independent city. Other cities in Tuscany and Northern 
Italy were able to do the same but their political and economical independ
ence had to be guarded against the expansionist plans of strong tyrannies. 
For this reason the cities were enclosed by walls, which had a double role 
offering an economic control as well. This gave rise to local patriotic senti
ments and civic pride which were expressed in the public buildings of the 
cities and especially the Cathedral.

In the beginning of the fifteenth century Florence was delivered from 
what appeared to be certain disasters in a series of occasions in an almost 
miracular way. A general feeling was created that God protected the city 
and that Florence was something special. The intellectual tendencies and 
the ideas of humanism, for a long time appearing only in literature, by 1400 
A.D. found expression in art. The Dome of the Cathedral in Florence was 
seen as an achievement of the free man which spoke of the pride of the 
Florentines to their neighbours.

Up to this time the Gothic style was all over the country with a cha
racter unmistakably Italian. The longitudinal type of church was a Gothic 
characteristic but it was also functional. The wide spans of the arches, the 
low upper walls of the nave, the small number of supports were in con
trast to the defining elements of the French or German Gothic. In addition 
to this, the dependency of the Italians on the wall for the structure and the 
form of the church was in complete discord with the effect of the disolved 
wall in light in these countries. The Italian Gothic was much simpler and 
usually the exterior would not account for the interior of the building.

There was a tendency together with the pride for their city and the 
patriotism of the people to link themselves with the grandeur of antiquity, 
which in Alberti’s mind was represented by the Tuscans and the Romans. 
During the Middle Ages the interest in antiquity was anything but scientific.
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The humanists were interested first in the Latin and subsequently the 
Greek literature. This, however, had already started to change. We are 
told that Brunelleschi and Donatello had visited Rome around 1403 A.D. 
and had measured the ancient buildings. Brunelleschi had especially studied 
the vaulting system and the ‘musical proportions’ of the Roman buildings. 
Alberti also had visited Rome before 1434 A.D. He was able to understand 
the antiquity in a fuller sense and especially the monumentality of the Ro
man buildings.

Brunelleschi, Alberti and Bramante are the important figures of the 
Italian Renaissance architecture. They represent three stages in the evo
lution of the Renaissance church, in the use of the classical vocabulary, its 
understanding and its use in a wholly new architectural style. In this paper 
three works are examined; Filippo Brunelleschi’s Old Sacristy of S. Lo
renzo in Florence; Leon Battista Alberti’s Sant’ Andrea in Mantua; and 
the Tempictto in Rome by Donato Bramante. It has been said that the 
freshness and harmonious beauty of Renaissance buildings are due to the 
fact that the architects were also painters and sculptors and craftsmen. In 
fact all three artists appear as architects when over 40 years of age. Brunel
leschi was primarily trained as a sculptor, Alberti was a theoritician on 
painting, sculpture and architecture, and Bramante had started as a painter.

. . . and of Filippo it may be said, that he was given by Heaven to 
invest architecture with new forms, after it had wandered astray 
for many centuries . ..

Vasari

The Old Sacristy of S. Lorenzo was built as a tomb chapel for Gio
vanni d’Averardo de’ Medici. Private patronage was an essential part for 
the realization of any architectural project and the rich families were ex
pected to act as patrons of the arts. The church acted as a patron also, and 
in many cases these two were very relevant if one considers the fact that 
the upper clergy usually came from the strong families. Patrons did not 
only provide the financial means but they also intervened in every detail of 
the project. Many of them would be architects themselves.

An individual chapel or sacristy can easily become centralized and the 
tendency of Renaissance was the centrally planned church. The Old Sa
cristy has the shape of a cube with a dome on top. Behind that there is a 
scarcella’ with a cupola and two small flanking service rooms. Recent ex

cavations have shown that it was built in three stages. In 1421 A.D. the 
building was laid as a cube and it was finished in 1428 A.D. as the date on 
the lantern of the dome indicates. The second stage involved the scarcella 
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which was built before 1434 A.D. and the two service rooms. Although 
1440 A.D. was the date said to be completed, a poem of 1459 A.D. refered 
to it as still under construction. The third stage was after 1459 A.D. when 
the Sacristy was reencased to be unified with the transept of S. Lorenzo. 
An idea of how the sacristy looked before the fifteenth century reconstruction 
is given by a view from the Rustici Codex.1

1. Battisti, Eugenio Brunelleschi - The Complete Work, p. 83.

The interior of the Old Sacristy is considered to be the most intact of 
Brunelleschi’s works and it may be said that it reflects the spirit of Early 
Renaissance architecture. The only feature, according to Brunelleschi, 
that should not have a place in this kind of building are the reliefs and the 
pedimented doors leading to the service rooms by Donatello. If we dis
regard these for a moment, the building appears articulated by four folded 
Corinthian pilasters in the four corners of the sacristy. Above these an en
tablature runs the square building and the smaller square room of the ‘scar- 
cella’. Two more fluted pilasters at the entrance of the ‘scarcella’ are visually 
pedimented doors leading to the service rooms by Donatello. If we dis
regard these for a moment, the building appears articulated by four folded 
Corinthian pilasters in the four corners of the sacristy. Above these an en
tablature runs the square building and the smaller square room of the ‘scar
cella’. Two more fluted pilasters at the entrance of the ‘scarcella’ are visually 
united above the entablature with an arch. A larger arch supported by the 
folded pilasters is embracing it. This last arch is repeated three more times 
on the remaining three walls of the main room articulating the second story. 
Through the pendentives we are lead to the dome. Its articulation with 
twelve ribs is the element that links the building to the Gothic tradition. 
But in contrast to a ribbed Gothic dome this one is a hemisphere limiting 
the space from above and it seems to be floating above the interior. This 
illusion is due to the fact that the dome is not touching the arches of the 
pendentives. Instead the linkage is provided by the four roundels with 
reliefs from the life of John the Baptist as if Heaven is connected to earth 
though him. The twelve compartments of the dome are pierced by twelve 
roundels which together with the oculus and the windows of the second 
story provide light for the sacristy. The ribs seem to radiate from this 
oculus completing the symbolism.

The second story of the ‘scarcella’ is almost an echo to the second story 
of the main room. In the place of the dome there is a smaller cupola and 
the four roundels are here replaced by shells. The fenestration of the se
cond story is also continued here in the same arch shape. The first story

of the ‘scarcella’ is articulated by three shallow niches. Brunelleschi has 
used ‘pietra serena’ a regional kind of grey stone, to emphasize the moldings 
and the articulation system. The walls are covered with white stucco. The 
marble slabs of the floor agree to the mathematical proportions of the whole.

The modular element in Brunelleschi’s design is shown in the propor
tions of the elements among themselves and to the whole in the main build
ing. In the ‘scarcella’ the module of the decorations is somewhat different 
pointing to a different date of completion. But the whole is still united by 
the consistency in style. The classical vocabulary used here is very limited, 
and its elements give rhythm to the interior by their repetition, as the Corin
thian pilasters and the arches. This starts with vertical and horizontal lines, 
continues with arches and culminates in the circle, the perfect form. Colour 
is very restricted with white and grey dominant except for the reliefs and the 
painted cupola. The delicacy of the articulating forms are a characteristic 
of the Gothic style. This paper architecture leaves the building without 
any emphasis on monumentality. The classical elements are used out of 
their classical context and the Old Sacristy gives the sense of enclosing space 
but not carrying much weight.

1 believe the power of acquiring wide fame in any art or science lies 
in our industry and diligence more than in the times or in the gifts 
of nature.

Alber di

If the old Sacristy of S. Lorenzo insisted on clarity of line, simplicity 
and dignity through the use of the classical vocabulary, Sant’ Andrea of 
Mantua insists above all on monumentality, presence and decorum. Al
berti admired the architect of the dome of the Florence Cathedral as is 
shown in his prologue to De Pittura of 1436 A.D. ‘Who could ever be hard 
or envious enough to fail to praise Pippo the architect on seeing here such 
a large structure, rising above the skies, without the aid of centering or 
great quality of wood ?’ Alberti’s emphasis on monumentality can in some 
Way be explained through his humanistic background. He had not started 
as a craftsman but he had studied at university and so he had been exposed 
to the humanistic ideas of the period. His dream for Italy was to continue 
on the steps of their ancestors to whom he referred as the Tuscans and the 
Romans. The turn to the antiquity was a turn to their roots and culture. 
Gothic was something foreign that had to be replaced by the good art of their 
ancestors. Alberti had a much more sound understanding of the character 
°f the antiquity than Brunelleschi.

Sant’ Andrea in Mantua was commissioned by the marquis of Mantua,
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Ludovigo Gonzaga, and was built after Alberti’s death. But although 
altered and subject of a lot of controversy, it is still the building that carries 
the character of the mid-fifteenth century architecture in Italy. Alberti 
worked on the plan having in his mind its function as a place that was going 
to gather a large number of people, especially since the church was the place 
where Holy Blood was going to be kept. A solution would be a large central 
hall covered with a long coffered barrel vault. On either side of the hall 
there are no aisles but alternating big and smaller chapels. The barrel vault 
was finished around 1493 A.D.; the lateral arms, chancel and crypt by the 
end of the same century. The dome was added in the eighteenth century 
and maybe it would be better to imagine in its place a dome like the one of 
Sta. Maria presso S. Satiro in Milan by Bramante.2 The dome and tran
sept of the church have been the subject of much speculation over whether 
they were included in the original plan of Alberti. The same problem ap
plies for the arch above the pediment of the facade.

An important factor in the church is the illumination which is provided 
by the dome, the oculi of the chapels and the larger oculi of the church. 
The light from the chapels would vary according to the size of the chapel 
and the system of provision. The large vault with no clerestory would act 
as a tunnel leading to the space under the light of the dome.

The central vault of Sant’ Andrea rests on the entablature on top of 
the piers and barrel vaults of the chapels. The piers are articulated by huge 
pilasters on either end which are coupled by smaller ones flanking the open 
chapels and supporting their vaults. The pilasters and wall between them 
are as high as the width of the nave in order to make the apertures seem 
larger, according to Alberti.3 The size of the open chapels has been taken 
as a module for the proportions of the church. The nave is three times the 
depth of a chapel and the length of it is six times this module. The 6:5 ratio 
is one that governs the Etruscan temple as well. The height of the open 
chapels up to the spring of the vaults to their width is 2:1. The pilasters 
follow a 7:1 ratio.4 These proportions are followed on the facade. The 
huge varrel vault with the flanking piers create a massive skeleton of mo
numental scale. The barrel vaults over the open chapels and the piers can 
be seen as a continuation in a larger scale of the side arches supported by 
piers of the Malatesta Temple at Rimini. Alberti regarded arches as open
ings in a wall and it followed that they should be sustained by sections of 
the wall.

2. Hardtt, Frederick ‘History of Italian Renaissance Art’, 1985, p. 489.
3. Borsi, Franco ‘Leon Battista Alberti’, p. 235.
4. ibid., p. 240.

The facade is a simulated temple frontispiece with four pilasters bear
ing a pediment. On either side there are two arched niches, in different 
levels, on top of doors. In the middle a round arch is supported by two 
more pilasters. The inequal height of the pilasters and the different deco
rum create a union of the triumphal arch with the classical temple facade. 
Thus the Etruscans meet the Romans.

The decorum of the interior pilasters and the coffered vaults are accord
ing to Alberti’s ideals. But here in contrast to the Gothic, ornament is 
subordinated to architecture and function. Monumentality, interior at- 
atmosphere through illumination and colour, the use of the classical motifs 
according to ancient practice, articulation and sense of weight are the charac
teristics of Sant’ Andrea and of the second phase of the Italian Renaissance 
architecture.

‘good and beautiful architecture’
Serlio - Palladio

The personality of Pope Julius II was decisive for the whole political 
situation in Italy during the first years of the sixteenth century, as well as 
for the arts. For the changes in Vatican and Rome he summoned three 
great artists of the period (and of every period), Michelangelo, Raphael and 
Bramante the last being director and architect of his program.

Bramante’s preoccupation with space can be seen in Sta. Maria presso 
S. Satiro in Milan, where with a wonderful handling of illusionism he 
created a space covered by a barrel vault behind the altar of the church.

The small circular building known as Tempietto is considered as one 
of the most influential buildings in the history of architecture. Although 
as early as 1502 A.D. Ferdinand and Isabella of Spain had commissioned 
Bramante to built a small temple on the place where St. Peter was supposed 
to have been crucified, the building does not appear to have finished before 
1511 A.D. In terms of style also it seems to belong to Bramante’s mature 
Work.

Antecedents of this centralized building which may have had an in
fluence on its conception, go back to the circular temples of Rome and the 
Temple of the Sibyl in Tivoli of the first century B.C. The Pantheon could 
also be mentioned, but a more contemporary example is Luciano Laurana s 
‘View of an Ideal City’, a sketch probably by Piero della Francesca. Da 
Vinci’s plans on radial architecture were also known to Bramante. Brunel- 
^schi had also made a central plan for Sta. Maria degli Angeli which un- 
fortunately was not raised above foundations until recently. This was not 
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something unusual and many plans during the Renaissance remained only 
plans.

Sebastiano Serlio has left us with an elevation of the Tempietto and a 
plan showing that it was conceived in connection to a circular courtyard 
and deep niches diagonally. This plan was never realized but it gives an 
idea of how Bramante worked and how he related geometrically every part 
to create a whole. The Tempietto stands on three concentric platforms, 
one smaller than the other, functioning as a base for a statue. Indeed the 
small building looks so self-contained and its cylindrical shape invites a 
walk around it as if it were a statue. The horizontal circles that make up 
the building recede in space giving it a sculptural quality.

Bramante does not copy antiquity. He uses its language to create some
thing new. He tries to unite antiquity with Christianity under the universal 
rules he uses. The circle has always represented the world and the divine. 
The symbolic language of Tempietto is revealed by an examination of the 
proportions governing the building. The symbolism of numbers is here 
more important than in the Old Sacristy. There are sixteen columns around 
the building and also sixteen columns were intended for the colonnade. 
According to Vitruvius 16 is the perfect number which gives it various pro
perties. There are three entrances to Tempietto, four entrances to the 
courtyard, eight windows, eight niches and forty-eight metopes in the peri
style. The ratio of the diameter to the height of Tempietto is 3:4 and the 
relation between the diameter of the peristyle and its height is 3:5. All 
these numbers are important not only to the Christian world but they carry 
universal quality as well.5

5. Bruschi, Arnaldo ‘Bramante’, p. 143.
6. ibid., p. 139.

This is a rare occasion when the Doric order is used with triglyphs 
and metopes. The antique vocabulary is also composed by pilasters, shell 
niches and the door. Bramante tried to undersand the classical vocabulary 
even more and he uses the column in its original purpose, as a support in 
a post-and-lintel system. The pilasters and the niches articulate the build
ing in addition rhythm and continuation to the wall.

His individuality allowed him to diverge from the strict rules of build
ing around equidistant radial axes. According to this his pilasters should 
be thinner but his decision not to follow the rule kept the pillar in its right 
dimensions. Following this the space between the pilasters is diminished 
and looks distorted in comparison with the space between the columns.6 
This was a proof for the non-universality of a rule. The door of Temietto 

was designed larger than the space available and the cornice on top of it 
breaks the continuity of the vertical pilasters. In the 48 metopes of the en
tablature eight liturgical objects are represented, repeated four times. The 
image of the ‘insence boat’, an allusion to the Church, appears on the altar 
as well. Again here Antiquity and Christianity are fused together.

The drum of the Tempietto could not be very high but it gained height 
by the reduction of the upper entablature and the absence of capitals of the 
shematized by mouldings pilasters. The balustrade above the the first story 
unites the two parts and adds to its sculptural qualities.’

The interior presented more problems because the surface of the wall 
is even smaller. Boldly, Bramante placed pilasters in pairs flanking the 
diagonal axes, and windows were placed between them. The interior had 
to be treated as a self-contained unit. In this way it docs not seem crowded. 
The combination of cross and diagonal axes creates 3-dimensional spatial 
centralization altering the perception of space of the Quatrocento as the 
combination of 2-dimensional surfaces.8 The light that falls on the alter
nating niches and pilasters creates the sense of movement and breathing.

The Tempietto seems to have been treated in a pictorial way, taking 
into consideration the gradation of light and shade and the textural quali
ties of the materials used. Above the cupola the lantern is raised tall to deal 
with the forshortening. The Tempietto cannot be seen from a great dist
ance. As the example of the High Renaissance the Tempietto expresses 
•he intellectual world, the humanism of the period, inventiveness of man, 
the achievement of the sciences and the emotional world of man. Though 
small in size its monumentality and presence cannot be denied.
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Ο ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Ο Κύπρος Χρυσάνθης είναι γνωστός βασικά ως ποιητής και κατά δεύ
τερο λόγο ως διηγηματογράφος. Η τρίτη κατηγορία των έργων του, τα τα
ξιδιωτικά, παραμένει ακόμα άγνωστη, παρόλο που τα έργα αυτά είναι και 
αρκετά και πολύ αξιόλογα. Το άρθρο που ακολουθεί έχει σκοπό να παρουσιά
σει τον ταξιδιωτικό Χρυσάνθη.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να λεχθεί είναι πως η απασχόληση του 
Χρυσάνθη με τα ταξιδιωτικά δεν είναι ούτε τυχαία ούτε περιστασιακή. Χρονι
κά καλύπτει μια περίοδο τριάντα τριών χρόνων. Τα πρώτα απ’ αυτά (Βήμα
τα στην Αγγλία, Λίγο πολύ λίγο Παρίσι, Ιταλικές περιπάθειες, — που περι- 
λήφθησαν στο βιβλίο Ο περιπαθής Οδοιπόρος) γράφτηκαν το 1952 και το 
τελευταίο («Λίγες ώρες στη γη των Φαραώ») δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 
Αγών στις 9 Μαρτίου 1985 και στην εφημερίδα Φιλελεύθερος στις 3 και 4 
Αυγούστου 1985). Η ευρύτητα του φάσματος των ταξιδιωτικών του βεβαιώ
νει επίσης αυτή τη συνεχή και συστηματική απασχόληση. Ο Χρυσάνθης δεν 
γράφει μόνο ταξιδιωτικά δοκίμια. Παράλληλα γράφει κριτικές για ταξιδιω
τικά άλλων συγγραφέων, δίνει διαλέξεις για ταξιδιωτικά θέματα και παίρνει 
συνεντεύξεις από ταξιδιωτικούς συγγραφείς ασχολούμενος έτσι σχεδόν σφαι
ρικά με το λογοτεχνικό αυτό είδος. Τέλος εξυπηρετεί το είδος αυτό όχι μόνο 
με τον πεζό λόγο, όπως είναι καθιερωμένο, αλλά και με τον ποιητικό.

Αλλά και από μια άλλη πλευρά φαίνεται ότι η απασχόληση του Χρυσάνθη 
με τα ταξιδιωτικά είναι ολόψυχη και σοβαρή. Το ταξίδι για το Χρυσάνθη δεν 
είναι φυγή από την πραγματικότητα ούτε ξεκούραση από τον κόπο της ζωής. 
Ο συγγραφέας δεν συμβιβάζεται με τον οργανωμένο τουρισμό, τον τουρισμό 
που έχει κίνητρο το υλικό κέρδος (σ. 69). Οι επισκέψεις του στις ξένες χώρες 
δεν είναι οι τυπικές στιγμές που περνούν οι σύγχρονοι τουρίστες αλλά είναι γε
γονότα που τον συγκλονίζουν. Αυτός ακριβώς ο συγκλονισμός δηλώνεται από 
τον τίτλο Ο περιπαθής οδοιπόρος που έδωσε στη συλλογή ταξιδιωτικών δοκι
μίων που εξέδωσε το 1977. Το ίδιο συναίσθημα επαναλαμβάνεται συχνά στα 
ταξιδιωτικά του. Στο δοκίμ.ο «Μια περιδιάβαση για το Δάντη» γράφει: Κά
ποια ώρα της ζωής μου πέρασα σαν περιπαθής προσκυνητής —κι όχι σαν τυπι
κός τουρίστας αμερικανικού τύπου — απ' τη Φλωρεντία (σ. 37). Και στο δο
κίμιό του «Στο σπίτι του Κήτςνν γράφει: Τους τόπους αυτούς αξιώθηκα να 
τους χαιρετίσω με το πνεύμα του ποιητή κι όχι την περιέργεια του απλού περι
ηγητή (σελ. Ί).

Ο Χρυσάνθης βλέπει πολλή σχέση ανάμεσα στην ποίηση και στα ταξίδια:

Η ποίηση δεν έφυγε από τη ζωη μας και . . . ζει μέσα στο πνεύμα των ταξί
δι ών. Η φυγή από την καθημερινότητα, που επιδιώκει η ποίηση σ ενα άλλο 
επίπεδο, και το ταξίδι, που είναι φυγή και νεα γνωριμία, συναντιωνται σε μια 
στενή χειραψία («Λίγες ώρες στη γη των Φαραώ»).

Αυτό εξηγεί γιατί ο ταξιδιωτικός Χρυσάνθης είναι αναπόσπαστα δεμένος 
με τον ποιητή Χρυσάνθη. Στην πραγματικότητα δεν μ,.ορει κάνεις να κατα
λάβει τον πρώτο χωρίς να ξέρει καλα το δεύτερο. Η στενή σχέση .ου ποιητη 
και του ταξιδιωτικού Χρυσάνθη πιστοποιείται απο τα τεσσερα πιο κα.ω χαρα
κτηριστικά των ταξιδιωτικών του.

1. Οι τόποι που επισκέπτεται και περιγράφει είναι βασικά οι γενέθλια,ι 
τόποι των ποιητών που θαυμάζει. Διαλέγει να επισκεφθει εκείνους τους τό
πους που τον συγκινούν ποιητικά και από κάθε τοπο βλεπει εκείνα μονο τα 
πράγματα που του μιλούν στην ψυχή. Στη διάλεξη του «Τα ταξιδιωτικά των 
Κυπρίων» γράφει πως από τον ξένο τόπο αναζήτησε εκείνο που σχετιζόταν 
με τις ιδιαίτεοες προτιμήσεις του, κυρίως απο τον κόσμο της τέχνης.

Χαρακτηριστικά της επιλογής των θεμάτων του είναι μερικοί από τους 
τίτλους των δοκιμίων που περιλαμβάνονται στη συλλογή Ο περιπαθής Οδοι
πόρος, όπως «Στο σπίτι του Κήτς», «Η γωνιά των ποιητών», «Η χώρα του 
Σαίξπηρ», «Στο Ρέντιγκ με τον Ουαιλντ και στο Οςφορ. μ- το Σέλλευ», 
«Μια περιδιάβαση για το Δάντη», «Συναντήσεις με το Δον Κιχωτη».

Σχετικά με τις προτιμήσεις του έγραφε: Τρεις τόπους ονειρεύτηκα να 
επισκεφθώ: το σπίτι του Κήτς στο Χάμστεντ, το άλλο στην πλατεία της Ισπα
νίας στη Ρώμη και το μοναστήρι της Μαγιόρκας όπου έζησε, ο Σιοπέν με τη 
Γεωργία Σάνδη, εκεί πώχει συνθέσει τα περίφημα πρελούντιά του. Στις χω- 
ρες που πάει ακολουθεί τη σκιά των μεγάλων ποιητών, .α βήματα .ου τον 
οδηγούν στο σπίτι τους, στον τάφο τους η μπροστά στους,αν ριαντες του,, 
τον τρόπο αυτό τα ταξιδιωτικά του αποκτούν όχι μόνο ενότητα αλλα και εντα- 
σγ). Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που βλέπει τη Β-ρονα, την ι α, τη 
Ραβέννα και τη Φλωρεντία μέσα απο τα επεισόδια τη, ζωής του αντη.

Λένε πως παντού οι Ιταλοί βλέπουνε ίχνη του Δάντη ή κοιτούν πως να 
τον τιμήσουν. Η Βερόνα είναι ένας τόπος με ανοικτόν ορίζοντα, ωραιότατο. 
Κρασί—τούτη τη φήμη άκουσα στη Βενετία και πολύ, ρυ/.ο γύρω απ 
τους Σαιξπήρειους ήρωες Ρωμαίο και Ιουλιέττα. Στη Βερόνα σταθμέυσε γι 
αρκετόν καιρό ο Δάντης, όπως ακριβώς και στην Μπολονια και την 
αλλού. Είδα το ρωμαϊκό αμφιθέατρο της πόλης, την Αρένα, α 
κάλυψα το άγαλμα του Δάντη σε κάποια απόμερη πλατεία που, ενε, υμι ει 
το πέρασμα του ποιητή. Η Πίζα με το γαλήνιό της ορίζοντα σα να κοιμάται 

το παρελθόν της- περισσότερο μιλά στον ξένο με την ιστορία του υρωνα
*αι του Σέλλεϋ. Δεν ξέρω αλλά συνδέθηκε πολύ τ' όνομα της με τον Πύργο 
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της Πίζας, που κλίνει προς τη μια μεριά, και λιγότερο με το Δάντη, που στην 
«Κόλασή» του μιλά για ένα επεισόδιο σ ένα πύργο της, τον Πύργο της Πείνας 
(τον Τόρρε ντέλλα Φάμε), εκεί όπου φυλακισμένοι ο Ουγουλίνος, τα παιδιά 
κι ανίψια του πεθάνανε από πείνα.

Το χώμα της Ραβέννας, της βυζαντινής ήσυχης πολιτείας, δέχτηκε το 
νεκρό σώμα του μεγαλύτερου ποιητή της Ιταλίας, τότε που χόχλαζε παντού 
ο άνεμος του ουμανισμού κι ετοίμαζε μια νέαν εξόρμηση, την Αναγέννηση. 
Η εξορία ταπεινώνει την ψυχή γιατί αφαιρεί το δικαίωμα ν' ανακατεύεται 
σαν πολίτης στη διοίκηση του τόπου σου. Τα παλάτια των διαφόρων πόλεων 
όσο κι αν ήσαν φιλόξενα δίνανε απλώς καταφύγιο . . . Στις 13 του Σεπτέμβρη 
του 1321, ύστερα από τέσσερα περίπου χρόνια φιλοξενία στους άρχοντες της 
Ραβέννας, ο Δόντης εγκατέλειψε τα εγκόσμια για να ενωθεί μετ' όραμά του, 
τη Βεατρίκη. Αριστερά της εκκλησίας του Σαν Φραντζέσκο ορθώνεται το 
Μαυσωλείο του Δάντη κάπως παραφορτωμένο από τον κραυγαλέο θαυμασμό 
των συγχρόνων Ιταλών. Πέρα μακριά υπάρχει ακόμα ο πευκώνας όπου περι
διάβαζε συχνά ο Δάντης κλώθοντας το στοχασμό του.

Είναι διάσπαρτη η Ιταλία από ενθυμήσεις για το Δάντη. Το ευφάνταστο 
με το καλαισθητικό και το τουριστικό ωφέλιμο ενώνονται για να σε πλανέ
ψουν και να δεχτείς το μύθο του ποιητή και την παρουσία του παντού. Αξιέ
παινες χειρονομίες έστω κι αν δεν πείθουν μερικές για την αγνότητά τους στην 
εκδήλωση του θαυμασμού. Στο κάτω κάτω σ' όλες τις εκδηλώσεις υπάρχουν 
οι διαβαθμίσεις. Αλλά προσωπικά βλέπω το Δάντη μονάχα στη Φλωρεντία. 
Κοντά στο βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη, που αντίκρυ του είναι το Καμπα- 
νίλε του φίλου του Τζιόττο, αντιλαμβάνομαι τη νεανική του σκιά. Μπροστά 
στο Παλάτσο Βέκκιο, που σαν αυστηρός βιγλάτορας εποπτεύει όλα τα γύρω, 
τον νοιώθω να δέρνεται από τα πολιτικά πάθη και ν' ακολουθεί τις φιλελευθε- 
ρώτερες τάσεις της εποχής του. Στο Φιέζολε και στα αντικρινά ψηλώματα 
με την πλούσια βλάστηση είμαι βέβαιος πως περιδιαβάζει η δραστήρια ψυχή 
του. Γιατί στο κάτω-κάτω να τον αναζητώ όπου τα βήματα της δυστυχίας 
επισημαίνουν το πέρασμά του; Το αιώνιό του όραμα ζει στη Φλωρεντία, την 
πόλη του λουλουδιού. (σσ. 39-40).
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τας. Το δεύτερο είναι η ποίηση του τόπου αυτού. Η δύναμη του κέρδους 
μπορεί να ελκύσει, μα είναι τόσο ταπεινό κίνητρο αγαπης τούτο το αμφίβολο 
στοιχείο ευτυχίας (σ. 7).

3. Διανθίζει τα ταξιδιωτικά του με στίχους δικούς του ή ακόμα γράφει 
ταξιδιωτικά σε στίχους. Αυτό έγινε στη συλλογή του Πέρα απο την Ελλάδα 
ο ήλιος (1977) που ενσωμάτωσε στον Περιπαθή Οδοιπόρο. Έγραψε τα ταξι
διωτικά εκείνα σε ποίηση γιατί, όπως ομολογεί ο ίδιος, το όνειρό ήταν τοσο 
πλούσιο και πνιγηρό που Οάχανε αν διατυπωνόταν σε πεζό λογο (Τα ταξιδιω 
τικά των Κυπρίων).

4. Το ύφος του είναι λυρικό, ποιητικό. Τούτο επιτυγχάνεται βασικά με 
τις λυρικές περιγραφές του, όπως αυτή για το Γκροττο Αζουρο.

Ένα γαλάζιο φωτεινότατο χρώμα, διάφανο, ονειρώδες χόρευε ολόγυρα 
και στο βάθος εκεί πάλι ξεχώριζες ένα φωτεινό σημείο, το στόμιό της σπηλιάς. 
Τα πρόσωπα, τα χέρια σου, οι βάρκες κι είχε αρκετες μες, στη σπη .ια, που 
περιδιάβαζαν σαν κύκνοι μέσα σε μαγευτικό σκηνικό μιας λίμνης άλλου μαγε
μένου κόσμου, του κόσμου των παραμυθιών ολα ολα ηται γα a ια, , ια 
φανα γαλάζια, απίστευτα γαλάζια. Πόση ωρα μείναμε μες στη σπη .ια 
μπορώ να υπολογίσω. Η μαγεία, το ρίγος, ο άλλος παραμυθένιος κοσμος, η, 
φαντασία παιδικού υπερκόσμιου τύπου σου σταματά κάθε αίσθηση υπο .ογισμου 
χρόνου και χώρου (σ. 35/

Οι απόψεις του Χρυσάνθη για το ταξιδιωτικό λογοτεχνικό είδος και ο 
προβληματισμός του πάνω σ’ αυτό φαίνονται στον κριτικό Χρυσάνθη, Στις 
κριτικές που έγραφε για ταξιδιωτικά βιβλία και στις διαλέξεις, που εκανε 
καθώς επίσης και στις ραδιοφωνικές εκπομπές στις ο..οιε, παρουσιασ η 
νες ταξιδιωτικούς συγγραφείς (Πέτρο Χάρη, Γασο αππα, ετρο 2 * * s ’ 
Κώστα Παπαπάνο, Γαλάτεια Παλαιολόγου, Παύλο Φλώρο, Αντρέα Λασκα- 
ράτο, Μανώλη Γισλουράκη, Πάνο Παναγιωτούνη, Σεραφείμ Τσιτσα, Βασίλη 
Κραψίτη, Γιάννη Μαυρογιάννη, Λευκή Σαρατση, Κώστα ^απ^’ \ '

2. Οι αξίες που προβάλλει είναι ποιητικές. Ο Χρυσάνθης πιστεύει πως
ο καθένας ερμηνεύει τους τόπους που βλέπει μέσα από τις εμπειρίες και τις
γνώσεις του. Ο ίδιος φορτωμένος με την ποιητικά του εμπειρία και προσα
νατολισμένος προς τις ποιητικές αξίες ήταν φυσικό να ερμηνεύσει τους τόπους
μέσα από την προσφορά των ομότεχνων του που πήγε αναζητώντας τα χνάρια 
τους, και να προβάλει τις αξίες τις δικές τους. Στο δοκίμιό του «Στο σπίτι 
του Κήτς» γράφει σχετικά: Ήταν για πρώτη φορά που ξεδιάλυνα στη σκέψη 
μου πως δυο πράγματα μάς κάνουν αγαπητό ένα τόπο. Το πρώτο είναι ο έρω-

Παπαδήμο, Σταύρο Καλφιώτη, Δημήτρη Σιατόπουλο και Ιωάννη Βασιλείου) 
παρουσιάζει τις απόψεις του για τα θέματα, τα όρια, την ουσία, τον τροπο 
έκφρασης τη σχέση του ταξιδιωτικού με τη δημοσιογραφία, και τονι τη, 
ανάγκη για ανανέωση του είδους. Ο Χρυσάνθης πιστεύει πως αυξήθηκε πολύ 
ό ποσότητα των ταξιδιωτικών αλλά δεν βελτιώθηκε η ποιότητα το ς 
ναντίας διαπιστώνει πως, επειδή πολλά απ’ αυτά δημοσιεύονται στις εφημε
ρίδες και εξυπηρετούν δημοσιογραφικό σκοπο, πήραν το χαρακτη, , 
ύφος δημοσιογραφικού κειμένου και κατάντησαν, παραλογοτεχνικο παρα λογο- 
τεχνικό είδος. (Διάλεξη για τον ταξιδιωτικό Πέτρο Χάρη). ,

Αναζητώντας τη βαθύτερη ουσία του ταξιδιωτικού ως λογοτεχνικού 
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είδους ο Χρυσάνθης τονίζει πως το ταξιδιωτικό δεν μπορεί να είναι ούτε απα
ρίθμηση στατιστικών και άλλων πληροφοριών για τη γεωγραφία, την ιστορία, 
την οικονομία και τη διοίκηση μιας χώρας, όπως γίνεται σ’ ένα τουριστικό 
οδηγό, ούτε απλή περιγραφή, ούτε μόνο λυρισμός, αλλά ένα δοκίμιο που να 
συζευγνύει αρμονικά την πληροφορία, τη λυρική περιγραφή και το προσωπικό 
σχόλιο, ένα είδος λογισμού και ονείρου μαζί. Το ταξιδιωτικό πρέπει να δίνει 
την προσωπική ερμηνεία και αντίδραση του συγγραφέα, να είναι απόδοση της 
ανθρώπινης ζωντάνιας και παρουσίας του. Στον πρόλογό του για το ταξιδιω
τικό έργο του Πέτρου Χάρη φαίνεται καθαρά ο έντονος προβληματισμός του 
γύρω από το θέμα:

Το ταξιδιωτικό είναι ασφαλώς και περιγραφή (και σάμπως από που 
λείπει το περιγραφικό στοιχείο); Αλλά μια περιγραφή] χωρίς διείσδυση, χωρίς 
περαιτέρω ανατομή για να κοιτάξεις, να ερμηνεύσεις και να αξιολογήσεις το 
βάθος, την ιδέα ή το μήνυμα, μένει υποχρεωτικά σ' ένα κατώτερο επίπεδο, 
σχεδόν επιφανειακά πληροφοριακό. Εξάλλου, η απλή περιγραφή, όσο κι αν 
έχει λυρισμό, σε παρασέρνει, μεθάς προς στιγμής για ν αρχίσει σε λίγο η ανία 
από μιαν υποχρεωτικήν επανάληψη εικόνων, σχημάτων και παρομοιώσεων. 
Τούτο κιόλας εξασθενεί σιγά σιγά το λυρισμό, έστω κι αν διαθέτει μελωδικό- 
τητα το ύφος, δεν ξεγελά το υποσυνείδητο του αναγνώστη, που κουράζεται 
και χάνει την πιο διεγερτική δύναμη της αναγνώσεως, το ενδιαφέρον. Αν 
πάλιν ο συγγραφέας ταξιδιωτικών περιοριστεί σε μια αντικειμενική στάση, 
χωρίς να μας εκθέτει την προσωπική του αντίδραση που αποκόμισε από την 
επαφή του με τον τόπο και τους ανθρώπους του, τότε φιλολογεί ή συντάσσει 
επιστημονική πραγματεία, που σημαίνει απλώς ψυχρή «.θέαση» της αλήθειας. 
Αλλά όταν χάνεσαι μέσα στη μαγεία των ταξιδιωτικών, αναζητάς καμιάν 
αλήθεια, την αλήθεια των αριθμών της στατιστικής κλπ., σαν να κάνεις αν
θρωπογεωγραφία; Το ταξιδιωτικό, χωρίς να περιορίζονται όλα τα δυνατά 
στοιχεία (περιγραφικά, ιστορικά κλπ.), πρέπει να είναι η έκφραση των προσω
πικών αντιδράσεων του συγγραφέα, που προήλθαν από την πολυμερή περιδιά
βαση σ' ένα τόπο, και το μικρότερο ακόμα. Ένας τόπος έχει την όψη του, το 
πρόσωπό του, αλλά έχει και την ιστορία του, έχει το ανθρώπινο υλικό που είναι 
κράμα ιστορίας, παραδόσεως, συμπεριφοράς και εξωτερικής εμφανίσεως. 
Αυτά όλα σε συνδυασμό διεγείρουν το συγγραφέα κι ανάλογα με την προσλη- 
πτικότητά του, τη γνώση του και τον καθαρό τρόπο του κοιτάγματός του, 
δημιουργούν την αντίδρασή του. Κι έρχεται η ευτυχισμένη ώρα που η συνεί
δηση ξεκαθαρίζει, ξεκαθαρίζει, κι ύστερα επιτρέπει να ριχτεί στο κείμενο το 
αποστάλαγμα για να δοθεί στον άλλο, στον αναγνώστη, με την πρόθεση να του 
μιλήσει αισθητικά. Μόνο με αυτό τον τρόπο αξιοποιείται η περιδιάβαση και 
παίρνει δικαιώματα να καταταχτεί στον κύκλο της λογοτεχνίας.

Στην περίπτωση του Χρυσάνθη η προσωπική αντίδραση ήταν η ψυχική 
δόνηση από τη συνάντησή του με το πνεύμα των ποιητών της χωράς, η δυ
νατή συγκίνηση από την αίσθηση οτι πατούσε τα ίδια χώματα κι αναπνεε τον 
ίδιο αέρα μαζί τους. Αυτή η συγκίνηση αποτέλεσε βασικά την ουσία των 
ταξιδιωτικών του δοκιμίων. Χαρακτηριστικό δείγμα της συγκίνησης αυτής 
είναι αυτή που νοιώθει έξω από το σπίτι που πεθανε ο ποιητης Κητς στη Ρώμη.

Κάποτε, μες την καρδιά του καλοκαιριού, βρέθηκα στην Πλατεία της 
Ισπανίας. Ήταν ένα πολύ θερμό δειλινό. Τα σκαλοπάτια γεμίζανε, κόσμο 
που καθόταν ανέμελα ψιλοκουβεντιάζοντας. Στον ίσκιο του σπιτιού, όπου 
απέστειλε την τελευταία πνοή του ο Κητς στους ουρανούς, καθησα σιωπαι- 
νοντας. Σκέφτηκα πόσο όμοια είναι η μοίρα και των πιο διαλεχτών ποιητών. 
Πολύ όμοια με το τέλος όλων των πλασμάτων πάνω στη γή. Και μες στο 
διαλογισμό μου παρακολούθησα τη σκηνή του θανάτου. Ο ζωγράφος Σέβερν 
κρατούσε τον Κήτς που ξεψυχούσε. Ο ποιητης του έλεγε. «Σεβερν εγω 
σήκωσέ με απάνω —εγώ πεθαίνω— θα πεθανω εύκολα, μη τρομάζεις νασαι 
βέβαιος— κι ευχαρίστησε το Θεό, ο θάνατος εχει φτάσει».,

Συμεπερασματικά θα μπορούσε να λεχθεί πως ο Χρυσάνθης υπηρέτησε με 
σοβαρότητα, αφοσίωση και αγάπη την ταξιδιωτική λογοτεχνία. Τα ταξί ιω, 
τικά του, γραμμένα με στοχαστικότητα και πολύ λυρισμό αποτελούν πολύ 
αξιόλογα δείγματα ταξιδιωτικής λογοτεχνίας που τέρπουν, συγκινουν και 
μορφώνουν τον αναγνώστη.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΕΡΣΙΑΝΗΣ
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ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ KI ΟΙ ΝΟΥΒΕΛΛΕΣ 
ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ο Κύπρος Χρυσάνθης είναι ένας πολυγράφος συγγραφέας, από τους 
αξιολογότερους στην Κύπρο, αλλά και πολύ γνωστός στο Πανελλήνιο. Οι 
κριτικές και άλλες αναφορές στο έργο του είναι πολύ συχνές στα Ελληνικά 
λογοτεχνικά περιοδικά. Έχουν επίσης δημοσιευτεί αρκετές μεταφράσεις 
έργων του σε διάφορες γλώσσες. Στη συνέχεια θα επιχειρήσω να παρουσιάσω 
σύντομα ένα μεγάλο μέρος από το πεζό έργο του, το μυθιστόρημα και τις 
νουβέλλες.

Ο Χρυσάνθης έχει παρουσιάσει αξιόλογο έργο σε όλους σχεδόν τους το
μείς της λογοτεχνίας, ποίησης και πεζογραφίας. Μάλιστα, διαπιστώνουμε 
πως το μεγάλο σε όγκο έργο δεν γίνεται σε βάρος της ποιότητας. 'Αλλωστε, 
ούτε η ολιγογραφία βοηθά απαραίτητα την ποιότητα. Η ποιότητα εξαρτάται 
από την ικανότητα, αλλά και από ένα σεβασμό προς την τέχνη του λόγου και 
προς το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Ο σεβασμός στον εαυτό υποτίθεται 
ότι πάντα υπάρχει σε όποιο φιλοδοξεί τίμια να γίνει καλλιτέχνης.

Μερικές φορές υπάρχει μια προκατάληψη για κείνους που γράφουν πολλά. 
Αρνητική προκατάληψη. Τούτο ίσως να οφείλεται και στην προσωπική δυσ
κολία να μελετήσει ένας ολόκληρο το έργο και να εξετάσει ολόπλευρα το συγ
γραφέα. Άντε τώρα να μελετήσει ένας ολόκληρο το έργο του Παλαμά ή του 
Καζαντζάκη! Μελετά όμως εύκολα τους ένα—δυό τόμους κάποιου ολιγογρά- 
φου συγγραφέα. Η προκατάληψη μπορεί να είναι και θετική, προπαντός για 
όσους κρίνουν επιφανειακά. Πολλά γράφει ένας, έχει έμπνευση, έχει ικανό
τητες· τόση ποικιλία, δεν μπορεί, πρέπει νάναι σπουδαίος!

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πολύ ή το λίγο δεν έχει αποφασιστική 
σημασία, έχει λίγη σημασία για την ποιότητα. Ο ικανός, ο φτασμένος, ο 
μεγάλος συγγραφέας, όσα και να γράψει, είναι μεγάλος. Δεν αμφιβάλλει κα
νένας για το Γκαίτε ή το Σαίξπηρ, επειδή έγραψαν πολλά. Ούτε αλλάζει τη 
γνώμη μας ο τάδε ασήμαντος, επειδή έγραψε ένα τομίδιο, μια ολιγοσέλιδη συλ
λογή. Ένα ρόλο γι’ αυτά μπορεί να παίζει και το κοινό, σίγουρα παίζει. Η 
ανταπόκριση, η μελέτη, η κριτική, η σωστή κριτική, η ενθάρρυνση εκεί που 
υπάρχει το ταλέντο και ο χρόνος και η διάθεση, θα βοηθήσουν πολύ στη δη
μιουργία πολλών έργων. Ίσως είναι και θέμα κάποιου θάρρους από το συγγρα
φέα (νοουμένου ότι υπάρχει αυτοσεβασμός και αίσθηση ευθύνης). Να τολμά 
να εκτίθεται, να εκφράζεται, να διαλέγεται με το κοινό, με τις γύρω του κατα
στάσεις, με τον εαυτό του. Δεν είναι τόσο απλό να εκδίδεις το έργο σου, να το 

εκθέτεις σε κοινή κρίση. Όμως τώρα είναι άλλο το θέμα μας.
Οι νουβέλλες και το μυθιστόρημα του Κ. Χρυσάνθη διαβάζονται εύκολα, 

άνετα. Διαφορετικές σε περιεχόμενο, μας περιφέρουν σε μια πολύ πλατιά χρο
νική περίοδο και μας δημιουργούν ποικίλες διαθέσεις. Ο Κανάκης ο Κυπριώ- 
της κουρσάρος και Το κύπελλο του θανάτου π.χ. παρουσιάζουν τέτοιο ενδια
φέρον στο μύθο που δεν τις αφήνεις, μια και τις αρχίσεις, αν δεν τις τελειώ
σεις. Λες να ρίξεις μια ματιά και δεν σταματάς, παρά σαν φτάσεις στο τέλος. 
Η Κληρίδης ο Δάσκαλος, αν και δε διαθέτει την ίδια δραματικότητα, όμως 
ενδιαφέρει με ένα άλλο τρόπο. Αν θα διαλέγαμε και ανάμεσα στις άλλες, δεν 
θα μπορούσαμε να προκρίνουμε εύκολα.

Μας συγκινεί —όχι μόνο μας διδάσκει— η στροφή σε θέματα της Κυ
πριακής ιστορίας. Σε όλα αυτά τα έργα το πλαίσιο είναι Κυπριακό, πρόσωπα, 
γεγονότα, περιβάλλον. Μερικά όμως αναβιώνουν ειδικά κάποια γεγονότα 
περασμένων χρόνων, κυρίως μεσαιωνικών. Οι τρεις νουβελλες στον 4ο τομο 
Ένα γαλάζιο κορίτσι, Παιδάκι μου Τριαντάφυλλε και Κληρίδης ο δασκαλ.ος 
εξελίσσονται κανονικά με πρόσωπα από την Κύπρο και στην Κύπρο έκτος απο 
την πρώτη. Αυτή διαδραματίζεται σ’ ένα νοσοκομείο του Λονδίνου, αλλα με 
πρωταγωνιστές Κυπρίους. Η τέταρτη νουβέλλα στον ίδιο τομο ένα τομο 
200 σελίδων— Έτσι άρχισε η Κυριακή, που περιλαμβάνει εννιά μικρότερα 
επεισόδια, εξελίσσεται σε μια πανσιόν του Λονδίνου με διάφορά πρόσωπα, 
κυρίως Άγγλους, όμως πάλιν το κύριο πρόσωπο, που ολα περνούν μέσα απο 
την κρίση του, είναι Κύπριος· είναι ακόμα και η γυναίκα του.

Ο δεύτερος τόμος, το μυθιστόρημα Απο το ημερολόγιο ενός γιατρού 
ασχολείται με κάποιες συντροφιές Κυπρίων σε καποια σαλόνια και γραφεία, 
σε καθαρά Κυπριακή ατμόσφαιρα και νοοτροπία.

Ο πρώτος τόμος, Της γλυκείας χώρας Κυπρου, όπως μαρτυρειται ηδη 
από τον τίτλο, αποτελείται από τέσσερις νουβέλλες, όλες με θέματα απο τη 
μεσαιωνική ιστορία της Κύπρου. Έχουμε τους τίτλους: Στα δύσκολα χρο- 
νια (σελ. 5-10), Κανάκης, ο Κυπριώτης Κουρσάρος (σελ. 51-100), Το ξεση- 
*ωμα των σκλάβων (σελ. 101-163) και Το κύπελλο του θανάτου (σελ. 164- 
272).

Είναι φανερό πως ο Χρυσάνθης μελέτησε καλά την ιστορία του τοπου 
του, άφησε να τον συγκινήσει και με την ικανότητα της φαντασίας και της 
έκφρασης την έπλασε σε τέχνη. Ξέρει ιούς ανθρώπους του τοπου, σαν ένας 
από αυτούς και κινείται άνετα μέσα στα προβλήματα τους. Αυτές οι νουβελ
λες ζωντανεύουν περιστατικά και πρόσωπα της μεσαιωνικής Κυπρου, των 
Χρόνων της φραγκοκρατίας. Υπάρχει σίγουρα και καποια σύνδεση με το 
παρόν, κάποια στράτευση στους αγώνες της Κύπρου για ελευθερία, υπονοού
μενα για τις σύγχρονες καταστάσεις. Γράφονται σε χρονο που ο αγώνας της 
ΕΟΚΑ έχει πια επιβληθεί. Αλλά και αργότερα οι αγώνες της Κυπρου δεν 
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σταμάτησαν. Κάποια μικρά περιστατικά, κάποια αναφορά σ’ ένα χρονογρά
φο γίνεται ένα ενδιαφέρον έργο τέχνης. Η ιστορία και η τέχνη αλληλοσυμπλη
ρώνονται.

Στις τρεις από τις νουβέλλες του πρώτου τόμου επίκεντρο είναι το παλάτι 
με τους βασιλιάδες και τους ευγενείς, τους αυλοκόλακες Κυπρίους και ξένους, 
τους συνομότες, τους σπιούνους. Μια ζωή όλο συνομοσίες και δολοπλοκίες, 
που καμμιά δύναμη και κανένας νόμος δεν εμποδίζει. Οι δολοπλοκίες των 
καλογήρων, οι συγκρούσεις των Λατίνων με τους Ορθόδοξους, των διαφόρων 
ομάδων μεταξύ τους. Πάντα πληρώνουν οι εκάστοτε αδύνατοι. Στο βάθος, 
στη βάση ο λαός.

Άνθρωποι απλοϊκοί στον περίγυρο, φτωχοί, ταλαιπωρημένοι, βασανι
σμένοι, αγράμματοι, γεμάτοι προλήψεις, αντικείμενο εκμετάλλευσης ποικί
λης. Η απελπισία περισσότερο παρά η συνείδηση της ελευθερίας τους οδηγεί 
σε κάποια ξεσπάσματα ή ξεσηκώματα, που τα πληρώνουν πολύ ακριβά. Η 
φτώχεια, η ανάγκη, η αδυναμία από έλλειψη του κατάλληλου, γενικά, κλί
ματος τους κάμνει να υποχωρούν, να συμβιβάζονται, ν’ αλλάζουν εύκολα στρα
τόπεδο.

Οι δυτικοί καλόγηροι σκληροί, αδίστακτοι, γεμάτοι μίσος για τους ορθό
δοξους εκμεταλλεύονται κάθε πηγή πλούτου της εκκλησίας. Ο καρδινάλιος 
δεν είναι ένας σεβάσμιος ιερωμένος. Είναι ένας άνθρωπος όλο ζωντάνια και 
πονηρία, που τη χρησιμοποιεί για να καταπιέσει και να συντρίψει τους αντι
πάλους του. Τίποτε από την αγαθωσύνη, την πραότητα, τη δικαιοσύνη, την 
αγάπη του χριστιανισμού. Είναι ένας Ζορπάς (!) ή ένας εωσφόρος. Ένα 
πρόσωπο-μέλος μιας εγκληματικής συμμορίας, θα έλεγε κάποιος που δεν τον 
γνωρίζει, χωρίς καμμιά ιδιότητα να προσελκύσει τη συμπάθειά μας. Είναι 
τοποθετημένος εκεί σύμφωνα με κάποιες σκοπιμότητες, για να υπηρετεί κά
ποιους υποχθόνιους σκοπούς, κάποιων ανωτέρων του.

Συγκλονιστική σκηνή παρουσιάζεται η επιδημία της πανούκλας στα 
δύσκολα εκείνα χρόνια. Άνθρωποι απλοϊκοί, αβοήθητοι, με μόνο καταφύγιο 
τη θρησκεία θερίζονται από την πανούκλα, μέχρι την απελπισία. Όμως οι 
άνθρωποι αυτοί ξέρουν να υποφέρουν, απλώς να υποφέρουν, αδύναμοι μπροστά 
στην παντοδυναμία της αρρώστιας, άλλωστε τι άλλο μπορούν να κάμουν! 
Ποιος μπορεί! Ελπίζουν λίγο στο Θεό.

Δυνατές, αληθινές, ζωντανές εικόνες από την αναστάτωση και την απελ
πισία των απλοϊκών ανθρώπων μέσα στη συμφορά. Προβάλλουν κάποιες θύ
μισες και περιστατικά από τα παλιά: το περιχαράκωμα του χωριού, το νημά
τωμα της εκκλησίας, το κάψιμο της αρρώστιας. Ο συγγραφέας έντεχνα παρεμ
βάλλει κάποια παλαιά έθιμα, αντιλήψεις και προκαταλήψεις. Πλούσια λαο- 
γραφικά στοιχεία. Θυμούμαστε την περιγραφή του Θουκυδίδη για το λοιμό, 
κυρίως τις συνέπειές του, που δεν αποκλείεται ο συγγραφέας να τον έχει υπό

ψη του και να επηρεάστηκε, είναι άλλωστε γιατρός.
Με πολύ φυσικό τρόπο —και ήρεμα μέσα σε κείνη όλη την αναστάτωση— 

παρουσιάζει τους διάφορους τύπους του χωριού, τον Πανούκλα, τον Εξηντα
βελόνη, τον παλαβό Νικολιό, που ξεπερνά όμως όλους σε θάρρος και σε αν
θρωπιά. Διαφαίνεται και κάποια κρυφή χαρά από τη δικαίωση ότι η αρρώ
στια δεν κάμνει διακρίσεις, ότι ο θάνατος τούς εξισώνει όλους. Συνεχίζεται 
όμως και η άλλη ζωή, κάποιοι κρυφοί έρωτες, αρραβώνες, καθημερινότητες, 
μικρότητες.

Οι εικόνες είναι πολύ ζωντανές και πραγματικές. Οι χαρακτήρες πειστι
κοί. Οι αντιλήψεις συνηθισμένες. Έρχεται η επιδημία, γιατί κάποιοι έκλε
ψαν σακκιά με αλεύρι από ένα ναυαγισμένο πλοίο. Οι άνθρωποι στην αρχή 
γίνονται πιο ευσεβείς, στρέφονται στη θρησκεία, μετά αδιαφορούν, υποτά- 
ζονται. Σε κάποιες στιγμές δημιουργείται πανικός. Παρουσιάζεται η οπτα
σία της Παναγίας. Ο συγγραφέας εξηγά:

Η δυνατή επιθυμία μαζί με την πρόληψη ταραζει το μυαλό και παρε
ξηγεί το καθετί. 'Ετοι πλάθονται οι ιστορίες κι οι δεισιδαιμονίες. Οταν 
αδυνατίσει ο άνθρωπος και χάσει την εξουσία του πάνω στην ίδια του τη 
μοίρα, υποτάσσεται πια στη φαντασία του και στην πίστη.

Κοτη η σύγχυση και αδυναμία αφήνει να προβληθούν οι εσωτερικοί φό
βοι σε εικόνες φρικτές. Η καλόγρηα, 'η πρεσβυτέρα της εκκλησίας’ είδε, λέει, 
τψ πανούκλα, σαν τις αρχαίες Εριννύες:

Ήταν η Πανούκλα, Θεός ξορίσει το κακό. Φορούσε μαύρα*  τρύπια 
ρούχα, δίχως τσεμπέρι για ν ανεμίζει ένα δάσος ασπρα φιδομαλλα. Τα 
νύχια της ήταν μακρυά-μακρυά σαν τα μασούρια. Το βλέμμα της κοι 
τούσε δεξιά-ζερβά σαν το λυσσάρικο σκυλί. Ξαφνικά ανοίγει, το σφιγ
μένο της στόμα και ξεφυσά ένα σπασμένο γέλιο, έτσι όπως πεφτει κλω 
νος κτυπημένος από αστροπελέκι. Ένα δόντι σουβλερο ξεπρόβαλε και 
φοβέριζε τον αγέρα. Μετά πήρε ένα κουβάρι νήμα από το, καλάθι της 
και το πέταξε στην αυλή σας. Εδω. Στον Κυρ—Βασίλη, Κύριε ελ.εησον.

Στη Μεσαιωνική ιστορία της Κύπρου, αλλά γύρω από ένα: ξεχωριστό 
άτομο, ™ επαναστάτη Κανάκη, που γίνεται κουρσάρος ~
νουβέλλα του τόμου, «Κανάκης’ο Κυπριώτης Κουρσάρος». Και εδω κυριαρ- 
Χούν οι αγώνες ενάντια στους Λατίνους, κυρίως τον κλήρο, “^ς ή 
δύσκολη ζωή. Στο παλάτι καε στες σχέσεις των ανΟρωπω
«πιουνιά, η δολοπλοκία. Στο λαό η φτώχια. Καθημερινέ, ο μ
οι δολοφονίες , ξεχωρίζουν. Κάνουν μια λεβέντικη

Ο Κανακης και οι σύντροφοί το ς Ζ Ρ Ελληνικής εκκλη-
αντρικια ζωή. Οι Λατίνοι έχουν πάρει ολα ·
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σίας. Ο Κανάκης επιτίθεται, αρπάζει, κάνει λεηλασίες και πειρατεία για να 
βοηθήσει την εκκλησία. Συνεργάζεται με τους ορθόδοξους αρχιερείς, έστω 
και αν εκείνοι διαφωνούν με τις πράξεις του. Θέλει επίσης να εκδικηθεί για 
την αρπαγή της μάνας και της αδελφής του.

0 Κανάκης επιβάλλεται με την αντρειωσύνη του. Αποκτά καράβι, το 
αρπάζει από τους Βενετσάνους, αναγνωρίζεται στην πιάτσα, γίνεται πειρα
τής. Ύστερα από διάφορες 'τίμιες’ παρανομίες κι’ αφού έγινε ό φόβος των 
θαλασσών, περικυκλώνεται από πολεμικές γαλέρες —επιστρέφοντας απο μια 
ιπποτική πράξη, να παραδώσει τη βασίλισσα και την κόρη της που τις είχε 
απαγάγει— η γαλέρα του και σκοτώνεται, πολεμώντας ως το τέλος.

Με έντονες περιγραφές και ζωντανό διάλογο και με πλοκή που κρατά 
αμείωτο το ενδιαφέρον παρουσιάζονται διάφοροι χαρακτήρες της παρανομίας: 
ζωντανεύει η ζωή των θαλασσινών, της αγαπητηκιάς που περιμένει, των πιστών 
φίλων, των εκμεταλλευτών.

Η τρίτη νουβέλλα «Το ξεσήκωμα των σκλάβων» κινείται μέσα στα ίδια 
πλαίσια της δυστυχίας και της εκμετάλλευσης. Η διοίκηση διεφθαρμένη, ο 
λαός καταπιεσμένος και δυστυχισμένος. Οι αρχόντοι εκμεταλλεύονται τις 
ευκαιρίες για ν’ αναπτύξουν δραστηριότητα και να κοιτάζουν το δικό τους:

Ο λαός τα βλέπει και τά μυρίζεται όλα. Και πήρε μια στάση άμυνας. 
Μια σπρωξιά ήθελε να μπει στην επίθεση. Έβλεπε τους άρχοντες του να 
κατατρώνε το καθετί. Δεν κοιτάζανε την αγροτιά μήτε και για δικό τους 
συμφέρον. Η πείνα, η αρρώστια κι η μεταπούληση κάθε λίγο πάτου 
σανέ τα χωριά. Από την άλλη οι Βενετσάνοι κι οι Γενοβέζοι πνίγανε. 
Οβριοί σαράφηδες βοηθούσανε και αποτελείωναν το έργο της αποστράγ
γισης.

Όμως υπάρχει πολλή δυσφορία και διάθεση για αγώνες. Κυκλοφορούν 
φήμες και μεταφέρονται μηνύματα. Υπάρχει μέσα σ’ αυτή την εξαθλίωση 
αισιοδοξία και αποφασιστικότητα ή απελπισία για αλλαγή. Γίνονται συνομο- 
τικές προετοιμασίες. Το Λευκόνοικο γίνεται το κέντρο της εξέγερσης. Αρ
χηγός αναδεικνύεται και ανακηρύσσεται ο Λλέξης, ο γιός του Παπα-Θύμιου.

Όπως οργιάζει η διαφθορά στους κύκλους του παλατιού, έτσι και μεταξύ 
των Κυπρίων. Παντού σπιουνιές και προδοσίες και καταδότες. Παπάδες και 
καλόγηροι πρωτοστατούν σε όλα. Η εξέγερση —ενθουσιώδης αλλά ερασι
τεχνική— ύστερα από κάποιες αρχικές επιτυχίες, στριμώχνεται πολύ από 
όλους που έχουν αντίθετα συμφέροντα και συντρίβεται.

Μέσα από τις σελίδες του έργου φαίνεται η βαθιά γνώση του συγγραφέα 
όλων των ιστορικών λεπτομερειών της εποχής των Φράγκων. Δημιουργεί 
ευκαιρίες —έμπειρος συγγραφέας— νά βάλει ένα σωρό πληροφορίες. Παρου
σιάζει πολλά πρόσωπα που είναι δύσκολο να τα συγκρατήσουμε, όμως ξεχω

ρίζουν οι ηγέτες και διαγράφονται καλά, καθαρά. Είναι στενός ο χώρος για να 
κινηθούν άνετα τόσα πρόσωπα. Από την άλλην, σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι 
πολλοί οι αναμιγμένοι, ανώνυμοι πολλοί και παρουσιάζονται έτσι, για λίγο. 
Ισως χρειαζόταν περισσότερη έκταση. Οι άλλοι όλοι μοιάζουν μεταξύ τους. 

Εκείνο που, πιστεύω, θέλει να μας μεταφέρει, την αθλιότητα, το μήνυμα του 
ξεσηκωμού και του αγώνα, το κάνει μ’ επιτυχία. Θέλει να δώσει, παρά την 
αποτυχία του ξεσηκωμού, μια ελπίδα στους σκλάβους και αγωνιζόμενους, 
παρά την αίσθηση της εγκατάλειψης τις τελευταίες στιγμές: μετά τη σύλληψη 
του αρχηγού Αλέξη:

Ήταν κι οι άνθρωποι πούχανε συμφέρον να φανούν σύμμαχοι με 
τους Φράγκους. Τούτοι πρωτοστατούσανε στο μάζεμα και στις ψιλο
κουβέντες.

Κι όθε περνούσε ο δεμένος στ άλογο ρήγας βούιζε ο τοπος στην 
κατάρα και στ ανάθεμα.

Η καρδιά του Αλέξη δέθηκε κόμπος. Η μάταιη προσπάθεια εξου
θενώνει. Μα όταν βλέπεις πως απόμεινες μονος, μετανοιωνεις για κάθε 
προσπάθεια.

Το Αευκόνοικο ήταν έρημο . . . Τα σπίτια τριπλοσφαλ.ιστηκαν. 
Οι ηγέτες πρέπει να ξέρουν ότι κάποτε θα μείνουν μονοί.
Απαισιοδοξία; Το έργο τελειώνει με το κρέμασμα των πρωτεργατών, 

του ρήγα Αλέξη, του Δεσπότη, του παπα—Θύμιου. Ομως:
Κι ο πλάτανος ψιθύριζε τον τελευταίο λογο του ρηγσ.

—Κάτω οι τύραννοι. . .

Στο «κύπελλο του θανάτου» υπάρχει πάλι μια μεσαιωνική ατμόσφαιρα, 
ίσως περισσότερο από τις άλλες. Κυριαρχεί το δίκαιο του ισχυρότερου, το 
δίκαιο του αφέντη. Μίση, συνομοσίες, ραδιουργίες των δυτικών ενάντιον των 
θρθοδοξων. Δολοπλοκίες των Φράγκων καλογηρων και προσπάθειες των 
Κυπρίων —πολλές φορές με τα ίδια μέσα— γιατί οχι; να τους αντιμετωπί
σουν. Ο Θωμάς δεν υστερεί από το Φρα Τζιουζεπε.

Μεγάλη έκταση μέσα στο έργο κατέχει η αντίθεση των δυο γυναικών 
Υυρω από το βασιλιά, της συζύγου του Ελένης και της πρώην ερωμένης του 
Μαρίας. Ζήλειες, σκληρότητα, πείσμα και ραδιουργίες. Επίσης οι δυο αν- 
τρΐκοί χαρακτήρες που εκπροσωπούν τις δυο παρατάξεις, ο Θωμάς και ο Φρα 
Τ&ουζέππε. Θανάσιμοι εχθροί, πρέπει διαρκώς να επινοούν,,να διαφεύγουν 
κινδυνους, να στήνουν και ν’ αποφεύγουν παγίδες, να συνομοτουν, να κινούνται 
Μαστικά στους διαδρόμους των ανακτόρων στη Λευκωσία. Ο πρώτος για τους 
^τριώτες του που αμύνονται, ο άλλος για τα ξένα συμφέροντα και τα δικά 
τ°υ, κρυφά κι’ από κείνους που τον εμπιστεύονται. ,

Είναι φοβερή η σκηνή της προσπάθειας να ξεγεννήσουν με τη βια τη 
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Μαρία, για να μην υπάρξει νόθος διάδοχος που να διεκδικεί δικαιώματα πάνω 
στο θρόνο. Φανερίόνει πολλή ικανότητα ο συγγραφέας για να πλέξει όλη αυτή 
την ιστορία, να παρακολουθεί τις λεπτομέρειές της κινώντας τα νήματα, να 
την κρατά ενδιαφέρουσα, να την ποικίλλει με ιδέες και φιλοσοφικούς στοχα
σμούς. Το τέλος μάς θυμίζει κλίμα του Σαίξπηρ, κυρίως του Άμλετ, με τους 
τόσους σκοτωμούς.

Από τον 4ο τόμο μας εντυπωσιάζει ο τρόπος προέγγισης της νουβέλλας 
Ένα γαλάζιο κορίτσι από την Κύπρο. Πρόκειται για μια άμεση αφήγηση σε 
πρώτο πρόσωπο, από τις εγγραφές στο ημερολόγιο, υποτίθεται, ενός μικρού 
κοριτσιού, ηλικίας 5 χρόνων. Μια σύντομη περίοδος από τις αρχές του Γεννά- 
ρη ως τις αρχές του Απρίλη, περίοδος μιάς σπάνιας ανίατης αρρώστιας που 
οδηγά το κοριτσάκι στο θάνατο.

Γνώστης των ιατρικών δεδομένων ο συγγραφέας βρίσκει την ευκαιρία να 
δώσει πολλά χαρακτηριστικά της αρρώστιας και περισσότερο τον τρόπο που 
σκέφτεται και αισθάνεται η άρρωστη. Τέτοια είναι π.χ.:

Η οδυνηρή εμπειρία από την προσμονή μιας ένεσης’. Η βελόνα της 
ένεσης ήταν μια οδυνηρή πείρα για μένα. Την πρώτη φορά έτρεμα για 
την άγνωστη αίσθηση. Στο μυαλό μου φτεροκοπούσε η συχνή απειλή: 
«ό γιατρός Οα σου βάλει ένεσην». Στην αρχή η απειλή έμοιαζε με ένα έντονο 
'μη'. Ύστερα όμως πήρε διαστάσεις κι έγινε ένα είδος ασαφούς τρό
μου. Οι κατοπινές βελονιές ήταν μια οδυνηρή αναμονή. Κάποτε το χέρι 
της αδερφής αλαφροκεντούσε σα νάφτιαχνε προικιά. Κάποτε όμως κτυ- 
πούσε σα να κάρφωνε βελόνα σε σκληρό τοίχο. Άλλοτε είχα την αίσθηση 
πως ήταν αλαφρό, αφερό κουμπί μέσα στις σάρκες μου. Άλλοτε πως 
ήταν ένα οδυνηρό δάγκωμα με ρούφηγμα κρέατος, νευρικό και άκαρδο.

Πώς μπορεί η παρατήρηση και η ικανότητα να κάμει το κάθε τι τέχνη! 
Μια ένεση που τόσες φορές, κάποτε, δοκίμασε ο καθένας. Το άγγιγμα της 
βελόνας, το τρύπημα, το πώς το νοιώθει ο καθένας. Πώς αισθάνεται το χέρι 
πίσω από τη σύριγγα.

Επίσης, κρίσεις για τις νοσοκόμες, τους γιατρούς, τους συγγενείς επι
σκέπτες, πώς βλέπει τα της ιατρικής, ασθένειες, εξέταση, συνταγές, λήψη 
αίματος, περιποίηση, το ίδιο το νοσοκομείο, τη σοβαρότητα, την αναμονή, τις 
ατέλειωτες νύκτες:

Πέρασα μια φοβερή νύκτα. Αυτές οι φοβερές νύκτες στιγματίζουν 
τη ζωή μας σαν οι ανήθικες πράξεις τη μέρα μας. Κι είναι οι νύκτες 
αυτές ένας πελώριος καθρέφτης που σου δείχνουν τη λάσπη σου. 
Αλήθεια, πόσο δουλεύει η αυτοπαρατήρηση;

Εκτίθενται σε μας καθώς περνούν από το μυαλό της διάφορα περιστατικά 

και βιώματα της παιδικής ηλικίας. Μια έντονη επιθυμία να δεί τη μητέρα 
της, γίνεται προσευχή:

Μικρούλη μου Χριστέ, γύρισέ με στη μανούλα. Να γίνω το προβα
τάκι της, να με χαϊδεύει με τα μυρωδάτα της χέρια. Να με κοιτάζει με 
τη ματιά της, όπως ο γαλανός ουρανός το χορταριασμένο κάμπο. Ναι; 
Χριστέ μου, δώρησέ μου τη μανούλα.

Είναι ακόμη το όνειρο για μια ζημιά που έκαμε προσπαθώντας να κλέψει ένα 
γλυκό, ο φόβος της τιμωρίας, η ζήλεια για το μικρότερο αδερφάκι:

Ολη τη μέρα κοιτάζετε αυτόν. Εγώ έπρεπε να μένω στη γωνιά 
ήσυχη και φρόνιμη. Αυτός φώναξε; Όλοι κοντά του. Φώναζα εγώ; 
Μου θυμώνετε . . . όλο σας το μυαλό ήτανε σ' αυτόν. Εγώ ήμουν πια 
δεύτερη σε όλα. Και όμως γεννήθηκα πρώτη. Κι ήμουν η πρώτη που 
σας έδωσα τις μεγάλες χαρές.

Ο Χρυσάνθης ξέρει την παιδική ψυχή, είναι παιδίατρος. Ασφαλώς θα 
μπορούσε να γράψει παιδικά βιβλία. Όμως το βάθος και η σοβαρότητα πολλών 
σκέψεων, ο προβληματισμός, η λεπτομέρεια, η ακρίβεια της περιγραφής, η 
παρατηρητικότητα (π.χ. η περιγραφή της νοσοκομας στη σελ. 16, η περιγραφή 
των γιατρών που εξετάζουν στη σελ. 21, η περιγραφή του θαλαμου στη σελ. 
26 κ.ά.) δεν μας πείθουν ότι μιλά ένα παιδί. Ιουτο φαίνεται ακόμη στο φοβο 
τ°υ θανάτου, στην τραγικότητα του δικού της προσεχούς θανατου. Είναι 
ακόμη εκείνη η εξαιρετική περιπλάνηση της φαντασίας στη θυμιση του Ισθμού 
τηζ Κορίνθου στη σ. 16.

Σημαντικό στοιχείο αυτού του έργου είναι η εναλλαγή συναισθημάτων 
συνεχής και αρμονική— μελαγχολίας, πίκρας, πονου και χαρας, ελπίδας 

και απογοήτευσης. Δημιουργεί ο συγγραφέας πολλές ευκαιρίες να εκφρασει 
διάφορες θέσεις του πάνω σε προβλήματα και καταστάσεις της ζωής. Τπαρ- 
Χουν, όπως λέμε τυποποιώντας, πολλά ρητά και επιγραματικες φράσεις π.χ. 
στις σσ. 41, 45, 53, 58, 59, 60 κ.ά. Μας κάνουν ευχάριστη εντύπωση και 
ανεβάζουν την αισθητική μας συγκίνηση οι πολλές παρομοιώσεις, μερικές 
9°ρές εκτενείς, λεπτομερείς π.χ. η αγάπη του πατέρα είναι σαν τα φτερά του 
πλάτανου, που σου δίνουν ίσκιο και δροσιά. Και απανω στα φτερά αυτα κε- 
λαηδουν ένα μάτσο ξεθεωμένα πουλιά.

Τα συχνά επίθετα στήνουν μποροστά μας γλαφυρές εικόνες. Η συχνή 
Χρηση του επίθετου ’γαλάζιος’ —όλα είναι γαλιαζια η αρρώστια, τα χείλη, 
τα δάκτυλά, ο ουρανός, το δωμάτιο, ο άγγελος, οι ίσκιοι, κάθε συνάρτηση με 

αρρώστια δημιουργεί μια μελαγχολία. Η μορφή σε τύπο ημερολογίου 
θυμίζει το μυθιστόρημα του Γκαίτε «Τα πάθη και ο Οανατος του νεαρού
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Βέρθερου»· κι’ εκεί με μια πάθηση, ένας αρρωστημένος έρωτας. Ο συχνός 
και ζωηρός διάλογος, και ο διαλογικός μονόλογος δίνει μια ζωντάνια και κί
νηση που σπάζει την παγερότητα του νοσοκομείου και της αρρώστιας. Είναι 
όλα τόσο απαλά, τόσο ωραία, ρέουν ομαλά, ήρεμα και συνεχίζουν εκεί που 
νομίζεις πως τελειώνουν, ενώ θέλεις να συνεχίσουν.

Από το έργο αυτό αποκομίζεται μια δόση πείρας για τις μεγάλες ατυ
χίες της ζωής. Τονίζεται μια τραγική πλευρά της, με την κλασσική έννοια του 
όρου. Ένα παιδί γεννιέται άρρωστο και πρέπει να πεθάνει, θα πεθάνει σίγου
ρα, ενώ αγαπά τη ζωή που τη βλέπει ωραία. Οι γονείς υποφέρουν, ενώ έπρεπε 
να χαίρονται. Η επιστήμη δεν μπορεί να βοηθήσει, ενώ καυχάται για τόσες 
προόδους. Γιατί έτσι; Έτσι! Δεν υπάρχει απάντηση. Παρόλο που διδακτικά 
θα μπορούσαμε να προβάλουμε την υπομονή και την αντοχή του κοριτσιού, 
την αποδοχή από τους γονείς, όμως μας σφίγκει μια πίκρα και μια μελαγχολία 
και η αδυναμία ν’ απαντήσουμε στο γιατί.

Ιδιαίτερα σ’ αυτό τον τόμο θάθελα να σταματήσω και στην τέταρτη νου- 
βέλλα «Κληρίδης ο δάσκαλος». Είναι ένα έργο που σαν περιεχόμενο θα συγκι- 
νήσει τον κάθε Κύπριο της μέσης και μεγάλης ηλικίας. Αν ξεφύγουμε λίγο 
από το συγκεκριμένο πρόσωπο, που είναι ο αείμνηστος δάσκαλος και λαογρά- 
φος Νέαρχος Κληρίδης, θα δούμε μια περίοδο δύσκολης ζωής στην Κύπρο και 
τη θέληση για επιτυχία να επικρατεί. Τον αγώνα του ανθρώπου να καλυ
τερέψει τη ζωή του, την επιθυμία του 'να μάθει γράμματα’ σε εποχές δύσκολες 
και σε περιοχές άγονες.

Μας παρουσιάζεται μια ξεχωριστή αγροτική οικογένεια, αυστηρή, παρα
δοσιακή, πατριαρχική και ο αγώνας ενός από τα παιδιά της να διακριθεί, ειδικά 
να γίνει δάσκαλος, ο Νέαρχος. Μια ισχυρή, ανήσυχη φύση, που όμως δεν μπορεί 
να δράσει διαφορετικά μέσα σ’ ένα χωριό —εργατικότητα, αυτοσυγκέντρωση, 
πείσμα, θρησκευτικότητα— σε κάποιο στάδιο αποφασίζει να πάει σε μοναστή
ρι. Ένας αγώνας που δεν σταματά παρά μόνο, όταν επιτυγχάνεται ο στόχος. 
Μια επιμονή που είναι απαραίτητη στη δύσκολη ζωή, για να μπορεί ν’ αντέχει 
η ψυχή να στηρίζει και το σώμα. Όπως γράφει ο συγγραφέας.

Τούτο το ορεινό πείσμα δίνει μια τόνωση ν αντέξει η ψυχή σ' αυτά 
τα άγονα βουνά. Μπορεί πολλές φορές να βλάφτει, μα δίχως του πώς θα 
φτιάξεις κάθε λίγο δόμες με κόπο, να κουβαλήσεις χώμα, να φυτέψεις 
και να περιμένεις να ζήσεις;

Οι άνθρωποι σεμνοί, σοβαροί, ευσεβείς, εργατικοί, ολιγαρκείς, φιλόξενοι 
δεμένοι μεταξύ τους και στην οικογένεια, απλά φιλοσοφημένοι, εκτιμούν και 
τις μικρές χαρές της ζωής, είναι μετριοπαθείς. Τίποτε δεν τους είναι αυτονό
ητο από τα αγαθά. Αγράμματοι, αγαπούν κι’ εκτιμούν πολύ τα γράμματα.

Προληπτικοί, ερμηνεύουν το κάθε τι ανάλογα. Σημάδι καλό, η γέννηση του 
παιδιού τους στις 30 του Γεννάρη:

Γεννήθηκε ο Νέαρχός μας στις 30 του Γενάρη, των Τριών Ιεραρχών. 
Τούτη η μέρα από διακόσια τόσα χρόνια είναι οικογενειακή μας γιορτή. 
Γιατί; Δεν τώμαθα από τον Γερόκλ.ηρο τον πατέρα μου. Ίη βρήκα και 
τη συνέχισα. Και τώρα τη συνεχίζει ο γιός μου ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν 
αυγή-αυγή στα 1892 γεννήθηκε ο Νέαρχός μας. Κι είναι σημάδι εκ 
Θεού. Δεν είναι οι Τρεις Ιεράρχες τα φώτα της εκκλησίας; Γραμμα
τισμένοι και σοφοί; Για να γεννηθεί το παιδί τέτοια μέρα, πάει να πει πως 
γεννήθηκε για τα γράμματα.

Από την άλλη είναι ο άψυχος κόσμος· η απλότητα, η γνησιότητα, η δυ
σκολία, το χωριάτικο σπίτι. Ζωντανεύει μια περασμένη, κάπως, τώρα εποχή· 
η εποχή της σκληρής αγροτικής ζωής, της φτώχιας, της συγκεντρωμένης 
παραδοσιακής οικογένειας· η εποχή που τα γραμματα είχαν εκτίμηση κι οι 
γραμματισμένοι ξεχώριζαν στην αρετή και στο ήθος.

Παρόλο που στη διήγηση δεν υπάρχει κάτι το εκπληκτικά συναρπαστικό 
η πρωτοφανέρωτο — είναι Οα λέγαμε μια βιογραφία ενός απλού, κάπως ξε
χωριστού ανθρώπου δοσμένη λογοτεχνικά και με αγαπη όμως η νουβέλα 
δ^βαζεται εύκολα, άνετα, με ενδιαφέρον τραβούν οι μικροπεριπέτειες, η 
συνεχής αναζήτηση — ο θάνατος του παππού, η επίσκεψη στη Αευκωσια, 
η καταφυγή σε μοναστήρι, το παλαιό σχολείο, η επίσκεψη του Μητροπολίτη, 
01 διάφορες αγροτικές εργασίες, το θέρισμα, το μάζεμά των χαρουπιών, η 
καλλιέργεια του χωραφιού κ.ά. Να πως περιγράφεται η επίσκεψη του Μητρο
πολίτη:

Στο στρίψιμο πέρα ξεχώρισε η συνοδεία του Μητροπολίτη. Μπροστά 
ερχότανε η Σεβασμιότητά του με το επικαλυμαυχο, καβάλλα σ ένα περη- 
νο μουλάρι, ωραία στολισμένο με κόκκινη κουβέρτα. Ακολουθούσανε οι 
δυο του καλλίφωνοι διάκοι, ο συνοφρυωμένος γραμματέας της Μητρό 
πόλης, ο ψάλτης συ μαζεμένος από τις πολλές φωνές του Μητροπολίτη, 
ένα καλογεράκι και φουσκωμένος σαν Ινδιάνος, ο μάγειρας. Πλησίασε η 
πομπή. Με τη βοήθεια των προυχόντων κατέβηκε ο Μητροπολίτης και 
το καλογεράκι, ο υπηρέτης, τούσιαξε τη στολή με φόβο πολύ κ επίδειξη. 
Ξεκαβαλλικεύσανε κι' οι άλλοι και πήρανε θέση πίσω από το Μητροπο
λίτη, εκτός από το μάγειρα που έκοψε λίγο πίσω και συζητούσε με κα 
ποιο χειρονομώντας... Ο Νέαρχος στεκότανε δίπλα στους ψαλτάδες 

ατένιζε με θαυμασμό τον αντιπρόσωπον αυτόν του Θεού στα δικά του 
μέρη.

Ετσι, η ζωή ενός απλού ανθρώπου, όσο προικισμένου, γίνεται στα χέρια 
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του άξιου λογοτέχνη έργο τέχνης, πνευματικό δημιούργημα. Διακρίνουμε 
σ’ αυτό μια λεπτή ψυχογραφική ικανότητα. Επίσης μια αποδοχή κι επιδοκι
μασία αυτής της ζωής. Ο λογοτέχνης γίνεται και βραβευτής κάποιων αξιών 
που μπορεί από τους πολλούς να μένουν απαρατήρητες. Η προσφορά στον 
τόπο βρίσκει, έστω αυτή την αναγνώριση.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η νουβέλλα «Έτσι άρχισε η Κυριακή». 
Έδώ βρισκόμαστε σ’ ένα αλλιώτικο κλίμα· μια ταξιδιωτική περίπου ατμό
σφαιρα. Ένα Σάββατο βράδυ, σε μιά μέτρια πανσιόν του Λονδίνου, ύστερα 
από μια θεατρική παράσταση. Βρίσκει ευκαιρία ο συγγραφέας να μας δώσει 
λογοτεχνικά το κάθε τι, ανθρώπους, πράγματα και προβλήματα. Αλήθεια, 
πόσα προβλήματα μπορεί να κρύβει ο άνθρωπος μέσα του! Πόσες διαφορετι- 
τικές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν σ’ ένα τέτοιο χώρο, όταν ένας ενδιαφερ
θεί να τις μελετήσει! Μια ζωή φυσική, αβίαστη, σε απλές εκδηλώσεις της. 
Το Σάββατο βράδυ εκδηλώνονται πολλά. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται, 
μένουν σπίτι, βγαίνουν έξω, κουβεντιάζουν ή σιωπούν και θυμούνται και ανα
λογίζονται, χαίρονται και υποφέρουν, ονειροπολούν.

Εκδηλώνεται μια βαθιά ψυχογραφική ικανότητα του συγγραφέα. Δεν 
ενδιαφέρει η δράση, αλλά οι άνθρωποι. Τόσοι τύποι διαφορετικοί, όλοι όμως 
περίπου στο ίδιο επίπεδο ζωής, μικροαμαρτωλοί, όπως όλοι μας, σαν σε μια 
στιγμή εξομολόγησης μέσα από το συγγραφέα. Μια φτωχική, μέτρια παν
σιόν, έτσι σαν τους ανθρώπους που στεγάζει. Τυχαία, περνώντας έξω από 
την πόρτα, βλέποντας κάποιο στις σκάλες, ακούγοντας μια κουβέντα ξετυλίγει 
ένα νήμα μιας γωνιάς της ψυχής τους. Μια παρουσίαση που φανερώνει τα
λέντο, ικανότητα, ενδιαφέρον για τον άνθρωπο — σχεδόν κουτσομπολιό, πα
ρατηρητικότητα. Αλλού είδαμε την έντονη δράση, εδώ έχουμε τα πρόσωπα, 
διείσδυση μέσα στην ψυχή τους, εξομολόγηση μέσω του συγγραφέα.

Τόσοι άνθρωποι, σε μια αδυναμία τους, έτσι στο σπίτι τους, όπως μπο
ρεί να είναι με τη νυκτικιά τους. Η μοναχική γυναίκα που κλαίει για το σκύλο 
της, η διεφθαρμένη του έρωτα, ο άντρας που χάνει την αγαπημένη του, η γυ
ναίκα που ανακαλύπτει την απιστία του συζύγου της. Με κάποιο χιούμορ, με 
κάποια αδιάφορη —τάχα— ειρωνεία σπάζει εκείνη τη μελαγχολία του τόπου, 
της ώρας και των προσώπων.

Κι’ εδώ δεν παραλείπει ευκαιρία ο συγγραφέας να κάμει ένα έξυπνο αστείο, 
να εκφράσει μια επιγραμματική γνώμη — για τα σκυλάκια που καλοπερνούν, 
για τις αυτοκρατορίες που ξεπέφτουν, για τις συνήθειες των Άγγλων, για τη 
νόμιμη γυναίκα που ζηλεύει, για το γέρο που ζητά να εκμεταλλευτεί ερωτικά 
μια ευκαιρία, άλλωστε «κάθε άνθρωπος επιζητεί μια αδνναμία στη ζωή.» Έχου
με εδά) πολύ ανθρώπινο στοιχείο. Δεν υπάρχει προσποίηση, αλλά αυθορμητι
σμός. Σα να βλέπουμε τον άλλο, που δεν υποψιάζεται, από την ανοικτή πόρτα. 
Ο συγγραφέας μας κάμνει να θυμούμαστε πως κι ο πιο απλός άνθρωπος έχει 
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την ιστορία τον. Και ο ικανός συγγραφέας τής δίνει μορφή τέχνης. Πάλι 
έτσι απλά, χωρίς μεγάλες υποσχέσεις από την αρχή. Τις ξετυλίγει φυσικά, 
σχεδόν τυχαία. Μπορεί η δράση να μην είναι συναρπαστική, όμως διατηρείτο 
ενδιαφέρον ως το τέλος. Η γλώσσα στρωτή, απλή, ο διάλογος φυσικός και 
μετρημένος, οι ιστορίες, ρέουν φυσικά, η μια φέρνει την άλλη.

Η άλλη νουβέλλα του τόμου «Παιδάκι μου Τριαντάφυλλε» μας δίνει μια 
γεύση τού τι προεκτάσεις μπορεί νάχει η μεγάλη επιστημονική προοδος στον 
τομέα της γενετικής. Ακόμη τότε δεν είχαν προχωρήσει τα πραγματα οσο 
σήμερα!

Ένας γιατρός βοηθά ένα γνωστό του άτεκνο ζευγάρι ν αποκτήσει παιδί 
με τεχνητή γονιμοποίηση. Έκαμε όμως το λάθος με καποια υστεροβου
λία;— να χρησιμοποιήσει τι δικό του σπέρμα και αργότερα βασανίζεται απο 
το πατρικό φίλτρο. Το μεγάλο του ενδιαφέρον διαταρασσει τις σχεσεις του 
ζευγαριού, ώσπου μεταναστεύουν για να λύσουν το πρόβλημα. Η τύχη παίζει 
ασκημα παιχνίδια, προπαντός όταν τη σπρώχνουμε.

Μια συναρπαστική ιστορία στη σύλληψη της. Βιωνεται μια αδιεςοδη συ- 
Υ'κρουση όπως στην αρχαία τραγωδία. Ο γιατρός δεν μπορεί η δεν θελει να 
φανερώνει την αλήθεια, βασανίζεται όμως απο την αγαπη του ^αιδιου και 
τή^ έλξη προς τη μητέρα. Μια μοίρα που δημιούργησε ο ίδιος ανυποψίαστα.. 
Μ’ αυτό το θέμα, ο συγγραφέας θα μπορούσε κάλλιστα να γράψει μια δυνατή 
τραγωδία, γερά δεμένη, με τρία κύρια πρόσωπα.

Άφησα τελευταίο το μυθιστόρημα Από το ημερολόγιο ενός γιατρού, 
Υι«τί θα με απασχολήσει κάπως περισσότερο. Εξελίσσεται, πράγματι,, σαν 
ήμερολόγιο. Πολλά συνεχή επεισόδια-περιστατικά που, ύστερα απο καποια 
δυσκολία να τα παρακολουθήσεις—κυρίως τα πολλά ονομα^α- — σε οδηγούν 
στο αποκορύφωμα γύρω από το οποίο πλέκονται όλα. Γούτο είναι ο ματαιω
μένος παλιός έρωτας και μια αποτυχημένη προσπάθεια της κυρίας, τώρα πια, 
να τον αναβιώσει, να τον ολοκληρώσει· ο νεαρός όμως τότε φοιτητής και 
Υίατρός τώρα—πάλι ό γιατρός— και καλός σύζυγος απορρίπτει τις προτά- 
σειζ> με αποτέλεσμα να γίνει θύμα της εκδικητικότητας της προσβεβλημε 
νήζ παλιάς αγαπημένης του. t

Ο συγγραφέας μας μας δείχνει μέσα απο διάφορά περιστατικά πλ,αισιω 
μένα και με άλλες ιστορίες, και μας εξηγά, απο ιατρικη-ψυχολογικη αποφη, 
πως ένας έρωτας μπορεί να μετατραπει σε μίσος, πως η α^ορριφη άσχετο 
αν επιβάλλεται από μια ηθική του γάμου— ζήτα εκδίκηση, μέχρι που σύκο 
ψαντεί και καταδικάζει τον πρώην αγαπημένο της η αγαπημένη! ,

Ωσπου να φτάσει σ’ αυτό το σημείο, η διηγηση πέρνα, απο ,.ολλα μικρό 
Περιστατικά κάποιων γνωστών, φιλικών ζευγαριων. Μας δίνει μια καλή εικο 

των σαλονιών μιας μικρής κοινωνίας (της Λευκωσίας) που Οελει να επι 

347

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



δεικνύεται. Συζητούνται θέματα παντός είδους, ιατρικά, κοινωνικά, πολιτικά, 
φιλολογικά, απλά, καθημερινά. Σκιαγραφούνται διάφοροι χαρακτήρες με κείνη 
την αδιάφορη δήθεν, διεισδυτική ικανότητα του συγγραφέα. Πλάθονται μικρό
τερες αισθηματικές ιστορίες, ρομαντικά επεισόδια του παρελθόντος. Γίνεται 
μια συχνή επιστροφή στο παρελθόν, μια αναπόληση των ρομαντικών εφηβικών 
χρόνων, που τώρα πια είναι άπιαστα.

Το φεγγάρι όμως με τις ασημένιες πλεξίδες του στα νερά του Άρνου, 
ο γαλάζιος φωτισμός αντίκρυ της Σάντα Μαρία ντέλλα Σπίνα, που αγκα
λιαζόταν με τ ωχρό σεληνόφως, εκείνο το αγεράκι που μύριζε ακόμα 
Αναγέννηση, πνίξανε τις αρχές του γιατρού μες τ όνειρο και τη μαγεία. 
Αλλά ήταν και το θέλγητρό της. Ένα θέλγητρο που σπάθιζε τον αγέρα 
και το γέμιζε άρωμα. Κι ήταν και κείνη η φλόγα των ματιών της που 
γονάτιζε και την πιο σκληρή και αποφασιστική ματιά.

Εύκολα ο συγγραφέας μεταβαίνει από το ένα επεισόδιο στο άλλο μη αφή
νοντας τον κεντρικό μίτο. Σ’ αυτή τη διαδρομή εξελίσσονται διάφορα επεισό
δια που θα μπορούσαν ν’ αποτελόσουν αυτοτελή διηγήματα. Μερικά από 
αυτά είναι κάπως απίθανα ή τουλάχιστο σπάνια τα συναντούμε, όπως π.χ. ο 
γάμος του κ. Παύλου, η άμεση σοβαρή αρρώστια της νύφης, το δικό του δυστύ
χημα και το ατύχημά του να μείνει 'λειψός’ (σελ. 35), η παρ’ ολίγον ωραία 
ερωτική εμπειρία του κ. Γεωργιάδη με τη μάνα του (σ. 23), ο θάνατος της 
λεχώνας και του βρέφους της.

Όλο το έργο διανθίζεται από συζητήσεις για διάφορα θέματα, αναπτύσ
σεται ένας ζωντανός, πειστικός διάλογος. Κυριαρχούν αισθηματικές ιστορίες 
και επεισόδια περασμένα. Αναπτύσσονται κάποιες πονηριές και δολοπλοκίες. 
Το αντίδικο-επίδοξο ζευγάρι απλώς ζεί πλάϊ-πλάϊ, χωρίς όμως καμμιά σοβα
ρότερη σχέση. Αυτή η ελλειπτικότητα δημιουργεί πονηρές, κακές στάσεις 
έναντι παλαιών φίλων. Γεννά μια σιγά-σιγά αυξανόμενη μανία εκδίκησης 
από τη γυναίκα και το σύζυγο που έχει κι’ άλλους λόγους να μη χωνεύει το 
γιατρό:

Νάναι τάχα σκηνοθεσία της Ανθούλας; Κατά βάθος δίνει αυτή την 
εντύπωση, σκύφτηκε. Αν όμως έχω γερά σημεία, θα υποστηρίξω την 
υπόθεση. Οχι για να σώσω την Ανθούλα. Η νίκη της με καταδίκη του 
Φαιδρού θα της τσαλακώσει ολότελα τη συνείδηση, θα την κάνει ένα 
κουρελόχαρτο. Μ' ενδιαφέρει η ταπείνωση εκείνου. Έτσι η Γλαύκη 
θα δει σε τι χέρια έχει πέσει. Είναι κι αυτό μια εκδίκηση, γιατί με περι- 
φρόνησε τότε. Μ' αυτήν ίσως να μην κατρακυλούσα τόσο . . .

Σε πολλά σημεία υπάρχει διάλογος, μερικές φορές ένα είδος στιχομυθίας· 
Και ο διάλογος χρειάζεται τέχνη για να μην κουράζει. Δεν είναι απλώς μια 

εξωτερικά διαφορετική μορφή μονολόγου. Είναι μια ζωντανή αντιπαράθεση 
ή εναλλαγή θέσεων. Σε όλο το πεζό έργο του Χρυσάνθη χρησιμοποιείται πολύ 
ο διάλογος. Φαίνεται πως τούτο τον βοηθά περισσότερό να προχωρεί, ν ανα
πτύσσει βαθύτερα απόψεις και να μεταβαίνει από το ένα στο άλλο.

Ένα διαφορετικό τόνο, περισσότερη πειστικότητα, δίνουν κάποιες λεπτο
μέρειες π.χ. η περιγραφή του γραφείου του δικηγόρου Τεμεση για ναναι ται
ριαστό με το χαρακτήρα του. (σ. 78)· σε άλλη περίπτωση η αίθουσα του πει
θαρχικού συμβουλίου στο Λήδρα Πάλας, κάποιες δυσκολίες στην άσκηση του 
ιατρικού επαγγέλματος (σ. 83 κ.ε). Πάλι εδώ η παρατηρητικότητα, η λεπτο
μέρεια που σημαίνει όμως.

Είναι ένα έργο από το οποίο βγαίνει σαφώς ενα δίδαγμα. Οτι η τιμιό
τατα, η ευθύτητα δεν δικαιώνονται στη ζωη. Κάπως απαισιόδοξο βέβαια, 
όμως ο γιατρός, παρόλο που είναι τίμιος, πιστός στη γυναίκα του και αθώος 
απο τις κατηγορίες, εντούτοις δεν δικαιώνεται· καταδικάζεται απο το πει
θαρχικό συμβούλιο. Έντονη επίσης είναι και η διαπίστωση οτι οι δρομοι που 
θ ακολουθήσει ένας ανεκπλήρωτος, χωρίς ανταπόκριση έρωτας είναι απίθανοι. 
II πρώην αγαπημένη γίνεται σκληρή τιμωρός εκδικητρια.

Πρόκειται για ένα κοινωνικό μυθιστόρημα, με πολύ ψυχογραφικό στοι
χείο, χωρίς απίθανες ή συνταρακτικές εξελίξεις στο μύθο. Διαβαςε^αι εύκολα, 
ανετα και συγκρατεί το ενδιαφέρον, μάλιστα το επιτείνει προς το .έλος. Εχει 
*απως πολλά πρόσωπα, μερικά από τα οποία όμως είναι εντελώς ασήμαντα 
τα περισσότερα είναι καθημερινοί συνηθισμένοι άνθρωποι. Ξεχωρίζει βέβαια 
0 γιατρός Κυδάσης που είναι ο πρωταγωνιστής.

Ένα καινούριο μυθιστόρημα τού Κ. Χρυσάνθη που μόλις κυκλοφόρησε 
τελευταία με τον τίτλο Στα χρόνια της επανάστασης μάς μεταφέρει σε άλλη 
εποΧή, σ’ ένα άλλο κλίμα. Πάλι εξέγερση, πόλεμος, συνωμοσίες, κίνδυνοι, 
πνεύμα αντίστασης και αυτοθυσίας. Ήταν αδύνατο ο Κ. Χρυσάνθης που 
έγραψε σχεδόν για όλα του τόπου μας να μην προσελκυόταν από τον απελευθε-
Ρωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59.

Γνώριμοι τόποι, γνώριμοι τρόποι και γεγονότα, γνώριμα πρόσωπα. 
Αλλωστε, ο ίδιος γνώρισε από κοντά, έζησε τον αγώνα της ΕΟΚΑ., βοη ησε 

κι ο ίδιος σε κάποιο τομέα. Θυμίζει το νέο έργο του τις μέρες εκείνες με τα 
υΨ^λα αισθήματα, το πνεύμα της Ουσίας, την ετοιμότητα για τον κίνδυνο, .ον 
ενθουσιασμό, την αφοσίωση της ανταπόκρισης στο κάλεσμά τη, πατρι ας, τις 
αΥωνίες και τους φόβους, τον κίνδυνο από τη σκληρότητα και τη βα^αυσο^] .α 
των ξένων κατακτητών. Τρόποι αγώνα άγνωστοι ίσως σε πολλούς, επινοήσεις 
απιθ(χνες για τη μυστική αποστολή όπλων και πυρομαχικων στην Κύπρο, 
^στροφία και η γρήγορη ψύχραιμη ενέργεια την ωρα του ξαφνικού κιν υνου.

απαιτήσεις των προσωπικών αισθημάτων που ταλαιπωρούνται και και,α 
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πιέζονται. Γεγονότα απλά, όμως σημαντικά, όπως πράγματι ήταν. Άνθρω
ποι καθημερινοί που ξαφνικά έγιναν αγωνιστές και ήρωες. Αυτά παρουσιάζει 
το νέο έργο.

Το καινούργιο μυθιστόρημα δεν παρουσιάζει υπερβολές, τίποτε το ξα
φνικό ή πρωτοφανέρωτο. Δουλεύει περισσότερο η πραγματικότητα, η μνήμη 
του συγγραφέα παρά η φαντασία. Επιλέγει από τα πολλά και εκθέτει. Μιλούν 
διάφορα γεγονότα που ο συγγραφέας τα βάζει να μιλούν. Πάντως δεν δίνει 
τον αγ<ονα —ούτε είχε υποχρέωση, ένα σύντομο μυθιστόρημα γράφει— στη 
μεγάλη του ένταση, στις πολύ σκληρές στιγμές του π.χ. τα κρατητήρια, τα 
βασανιστήρια, τις εκτελέσεις. Ίσως θα το κάμει σε κάποιο άλλο έργο του.

Το έργο αρχίζει με κάποια αδιαφορία, ηρεμία—έτσι ήταν— δεν μυρίζει 
τίποτε. Ένα συνηθισμένο σπίτι κάπως μελαγχολικό —πέθανε η μητέρα— 
αλλά κι’ ευτυχισμένο, με μια κόρη που αγαπούν και φροντίζουν πολύ πατέρας 
και θεία. Έτσι όμως από τα συνηθισμένα, τα καθημερινά, όπως έγινε και στην 
πράξη, μπαίνουμε στον αγώνα. Γίνεται ένα επεισόδιο, κάτι έρευνες, κάτι 
τρεξίματα στους δρόμους, κάποιες συλλήψεις. Ένα νεαρό παιδί ζητά προστα
σία στο σπίτι, γιατί το κυνηγούν. Αυτό θα έχει σύντομα ευχάριστες συνέ
πειες για την κόρη. Οι δυο νεαροί—ό Φρίξος και η Αευκή—αρραβωνιάζονται, 
παντρεύονται και μέσω τους εξελίσσονται όλα τα παρακάτω. Ο Φρίξος είναι 
μέλος της ΕΟΚΑ με σημαντική δράση, έχει μπλεξίματα με την Αστυνομία, 
κινδυνεύει και αποφασίζει να φύγει στην Αθήνα. Εκεί πληροφορούμαστε αρ
κετά για τη δράση ομάδας για την αποστολή οπλισμού. Σε λίγο καιρό συνα
ντά τον Φρίξο και η γυναίκα του στην Αθήνα. Η ζωή του νεαρού ζευγαριού 
βαίνει παράλληλα με διάφορα περιστατικά αυτής της ομάδας ως το τέλος του 
αγώνα. Ο νεαρός πρώην αγωνιστής δένεται πολύ με την οικογένειά του —από
κτησε και παιδί— απογοητεύεται κάπως από την τροπή του αγώνα, αποσύ
ρεται, ενώ άλλοι αγωνιστές ετοιμάζονται να πολιτευτούν στο νέο κράτος που 
δημιουργείται.

Τα πρόσωπα είναι συνηθισμένοι άνθρωποι με κάπως διαλεκτή όμως ψυχή. 
Σίγουροι, στέρεοι, καλοπροαίρετοι. Αγαπούν τη ζωή, τους δικούς τους, όμως 
περισσότερο αγαπούν την πατρίδα τους. Είναι απλοί, τους γνωρίζουμε εύκολα, 
δεν μας περιπλέκουν. Περισσότερο γνωρίζουμε τον Φρίξο, τη Λευκή, τη θεία, 
τον πατέρα, όμως και αυτούς όχι απόλυτα. Είναι όλοι σαν περαστικοί. Τους 
άλλους τους βλέπουμε σε κάποιες στιγμές τους, όπως γνωρίζει ένας κάποια 
πρόσωπα σ’ ένα επικίνδυνο αγώνα. Δεν συναντούμε αντάρτες και άλλους που 
να τους αισθανθούμε δίπλα μας μεγάλο διάστημα. Είναι μέρος της τέχνης του 
συγγραφέα να μας μεταδώσει το κλίμα του αγώνα σ’ αυτό τον τομέα. Τα 
πρόσωπα κινούνται γρήγορα, μιλούν λίγο, με επιφύλαξη.

Π διήγηση είναι στρωτή, ρέει, δεν σταματά, δεν περιπλέκει. Μεγάλο 
μέρος το καταλαμβάνει ο διάλογος που δεν επιτρέπει πολυλογίες και άχρηστες 

κουβέντες. Κάποιες περιγραφές, όχι κατ αναγκη μακρες μας δίδουν και λεπτό 
μέρειες, φωτίζουν κάποιες εικόνες.

Οι περιγραφές απαλές, επαρκείς δίνουν αισθήματα και στιγμές και περι
στατικά και εικόνες. Παραθέτω μερικά χαρακτηριστικά απόσπασμα 
φύση σε μια καλή της ώρα κοντά στη Οαλασσα παίζει με το κορ

Ο ήλιος χόρευε στη μύτη των κυμάτων. Έμοιαζε η λάμφη τον σαν 
κάτι πετακτά, κλεφτάτα φιλιά. Ο αφρός πιτσίλιζε το πρόσωπό σα να 
σκορπούσε μικοοχαμομήλι από ένα πανέρι. Το δροσάτο αγερακι χυμουσε 
από τ' ανοικτά με το πάθος των πρωτοζύπνητων παιδικών ματιών και 
χάιδευε το παν, τις επιφάνειες ως τα βάθη. Το κορίτσι κτυπουσε το κύ
μα, τον ήλιο, τον αγέρα και νικούσε με κείνα τα ολασπρα της μπρατσα 
και το κόκκινο με μια μαύρη πεταλούδα στήθος της.

Ο πατέρας, ο έμπορο, που αφοσ,ώθηκε στην ανατροφή της κόρης του 
προδίνεται από το ντύσιμό του:

Ο πατέρας έφευγε με κείνο το αιώνιο μαύρο κοστούμι 
καλοκαίρι, τ’ άσπρο δίχως γραβάτα πουκάμισο (την Ι''α^ ' · υ
τη μαύρη τον γραβάτα) και το νποχρεωτ.κό χαμόγελό του ευτυχισμένου 
πατέρα.

Μια εκτενέστερη περιγραφή μάς δίνει πολλές λεπτομέρειες α '
Αν το επισκεφτούμε, χωρίς να το γνωρίζουμε, σίγουρα Οα το καταλαβουμ .

Όταν έμπαινες στο σπίτι, βρισκόσουν στο μεγάλο
και μακού, μαρμαροστρωμένο. Η ψηλή τζαμαρία σ ο .ο ,
ριζετο 'λιακωτό «πά την αυλή. Γύρω ανοίγουν οι πόρτες 
δωματίων. Ακριβώς στο μέσον της τζαμαρίας άνοιγε πάλι ' 
τή πόρτα, με πολύχρωμα τζαμάκια, σ βοηθητικά
μένο διάδρομο. Τούτος ο διάδρομος περνο , σπιτιού
δωμάτια, που προχωρούσαν κολλητά στη δεξιά πτέρυγα τον 
κι έφτανε ως την κουζίνα.

Με τον ίδιο τρόπο περιγράφεται Τ^Τκ^ΐ 
σουμε, ευτυχισμένο, όμορφο, αναμεσα στη Οαλασ
απ° ελιές και λεμονιές. , , ,

Δίνεται πολύ ζωντανά η επικίνδυνη, αγωνιώδης στιγμή της 
έΡευνας, προπαντός, όταν το σπίτι κρύβει κάτι το ένοχο και 
σίΥμ·ές σώζει η ψυχραιμία, η ετοιμότητα. ,

Υπάρχουν ακόμα λεπτές, επιτυχημένες ψυχολογικέ, πα^^
π,Χ· για τον έμπορο-πατέρα, για την κόρη του που α » φ

350 351

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



τις αντιδράσεις και τις σκέψεις των νέων φοιτητών, προτού μπουν στην Οργά
νωση κ.ά. Ακόμη, οι απογοητεύσεις από τη συμφωνία για τη δημιουργία του 
νέου κράτους. Δίνει με επιτυχία την αλλαγή του επαναστάτη νέου σε φιλή
συχο οικογενειάρχη μετά την απόκτηση παιδιού. Επιτυχής είναι και η αντίθε
ση των σκέψεων προς τη σκληρή πραγματικότητα τις δύσκολες ώρες της 
κράτησης του Φρίξου στη Φυλακή.

Αναστέναξε. Έκλεισε τα μάτια και ξεκίνησε με το μυαλό να ταξι
δεύει πίσω στη ζωή του, αρκετά χρόνια. Έβαλε σειρά λεπτομέρειες από 
την αυλή του. Αυτή ήταν το πραγματικό του βασίλειο. Μέτρησε ένα- 
ένα τα δέντρα, τους κλώνους του καθενός, τα σκαρφαλώματά του. Θυ
μήθηκε το ζύμωμα και το φούρνισμα των ψωμιών. Κείνη η μυρωδιά 
του ψωμιού γονατούσε και την πιο σκληρή καρδιά. Μελέτησε τον φρά
κτη. Ανάλυε το λιακωτό με τις καμάρες . . .

Κάποια ανησυχητικά όνειρα για το μέλλον του τόπου, για το τι συμβαίνει 
ύστερα από επαναστατικούς αγώνες.

—Κείνο που με ανησυνεί, συμπληρώνει ο Φρίξος, είναι αν θα δικαι
ωθούν οι κόποι μας. Εννοώ όλων μας, εμάς τους αγωνιστές και του κα
θένας ξεχωριστά. Συχνά, άμα τελειώσουν οι επανστάσεις, κάποιοι άλλοι 
βρίσκονται απάνω κι οι άλλοι που δώσανε το αίμα τους, αν δεν καθήσουν 
στ αυγά τους, τους τσακίζουν, τους κλείνουν και στη φυλακή. Και τους 
ρεζιλεύουν.

Τέλος, οι φιλοδοξίες ή το ενδιαφέρον για μετά, από κάποιους που αγωνί
στηκαν, αλλά και οι δισταγμοί, η απογοήτευση κάποιων άλλων.

—Και θα πολιτευτώ, προσθέτει. Όλοι όσοι υποφέραμε και φροντί
σαμε να ελευθερωθεί το νησί μας πρέπει νάχουν τη θέση τους στη διοίκηση- 
Έτσι θ' ανυψώσουμε τον τόπο μας, εμείς που πονέσαμε και θυσιάσαμε 
δυνάμεις και ζωή.

Ο Φρίξος τάκουσε όλ' αυτά κοιτάζοντας περισσότερο τη γη. A εν 
του μιλούσανε. Αε μπορούσε να φανταστεί μια τέτοια κατάληξη. Όπως 
κι αν είχε όμως το πράγμα, αυτός δεν αισθανόταν έλξη ν' αναμιχθεί αε 
τέτοιες κινήσεις.

ΘάΟελα να επισημάνω την ύπαρξη πολλών πολύ περιεκτικών και πολύ 
πετυχεμενων φράσεων, που αποδίδουν άριστα κάτι που δεν περιγράφεται. Με" 
ρικές είναι:

—Η αγάπη άγγιζε το παν εκεί μέσα και το πασπάλιζε με χρυσοκοΧ' 
κινα και πορφυρά τριαντάφυλλα.

—Πολύ ταπεινή, γεμάτη πάθος βασιλικό, ακολούθησε η μητέρα του, 
μ ένα μικρό, αγαθό θεό στα δυο της μισοκόκκινα μάτια. Ύστερα προ
χώρησε ο πατέρας της Αευκής. Ένας αρχάγγελος τον οδηγούσε. Τόση 
καλ.ωσύνη και αγαθότητα χόρευαν στο πρόσωπό του . . . έτοιμος να δια
λυθεί σε μικρά κομμάτια.

—Ένα φίδι κουλουριάστηκε στον κόρφο του (του Φρίξου).
—Το σπίτι γέμισε υποψία, κάμποσα μαύρα φτερά που πλατάγιζαν 

δεξιά κι' αριστερά.
—Ύστερα βγήκε στο δρόμο κάπως νευρικά, ενω απο τη μισανοικτη 

πόρτα έξη μάτια κοιτούσανε μ' ένα ποτήρι χολή.
—Κείνη η μυρουδιά του ψωμιού γονατούσε και την πιο σκληρη 

καρδιά.
—Ο έρωτας ξεχείλισε σαν το κόκκινο κρασί στο ποτήρι, εσταζε 

παντού και φύτευε κομμάτια φλόγας, σπαρταρούσε στις πτυχές, αγκο- 
μαχούσε σαν τη σφήγκα μέσα στη ρόγα σταφυλιού, εβραζε η ζωη.

Με τούτο το έργο καλύπτει ο Χρυσάνθης και την περίοδο του αγω α της 
ΕΟΚΑ. Μια πλευρά αυτού του αγώνα. Μια οικογένεια και το.τ ™που 
επηρεάζεται, που ζεί τον αγώνα. Τα γεγονότα εξελίσσονται 
άνετα, χωρίς πολύ δύσκολες περιπλοκές. Το έργο είναι ευχάριστο 
ενδιαφέρον, διαβάζεται άνετα, χωρίς διακοπή.

Τ. ■«> <·. β*  -
λα Από τις αφηγήσεις ενός Κύπριον αιχμαλω · Ρ , '_ω<52 σελίδες, εΖ έκδοση του «Κοινόν Κυπρίων». Το “fZZ ου που 

λέγει και ο τίτλος του, το αποτελούν οι εμπειρίες ενός · ’|ν0* Αύγου- 
στηκε αιχμάλωτος από τα Τουρκοκυπριακά στρατεύματα εισβ ά αν
στο του 1974 και οδηγήθηκε σε φυλακές της Τουρκίας, μέχρι .
ελεύθερο και γύρισε στο σπίτι του, όπως τις αφηγηθη« ° 18ιος σ ™ *

Το κείμενα ανανεώνει πληγές και επαναφέρει δυσάρεστες
όλους τους Κυπρίους, αλλά περισσότερο σε όσους °™ ,.
Q , , , ι τώοα που τα διαβάζουμε, ρρισκοβέρα γεγονότα των ήμερων εκείνων. Βέβαια, , ρ διαφορετικά,
μαστέ σε κάποια ασφάλεια και τα αισθήματα μα «z την τύχη
Μαζί με τον ήρωα του έργου όμως παρακολουθούμε π μπεφ[ες των 
πολλών άλλων που είχαν την ίδια τύχη εκείνες
ανθρώπων αυτών είναι σκληρές και δυσΤ^’που δεν είχαν όλοι αυτή τη 
μια κάθαρση με την επιστροφή τους, πα? θ πόνος επεκτείνεται πέρα
μοίρα, ούτε έληξε το πρόβλημα. II αμφιβο .-ωσ[α 4 πΟυ θεωρούνται
WÔ το βιβλίο για κείνους που χάθηκαν στην κατακ?ατούνται
αι·Ζμαλωτοι, ενώ ίσως είναι νεκροί και για κ ?
και αγνοείται η τύχη τους.
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Η διήγηση είναι απλή και τα γεγονότα ακολουθούν άνετα το ένα το άλλο 
με τη σειρά που έγιναν, ενώ το ενδιαφέρον μας κρατείται αμείωτο. Όποιος 
πάρει στο χέρι του αυτό το βιβλίο, δεν θα το αφήσει, παρά όταν το τελειώσει. 
Παρ’ όλο που όλα περίπου είναι γνωστά, εν τούτοις μας υποβάλλονται σαν 
κάτι πρωτογνώριστο και μας συγκινούν τώρα ιδιαίτερα που μεταφέρονται 
σ’ ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και γίνοντα πολύ πραγματικά. Δεν είναι ουδέ
τερα γεγονότα, είναι προσωπικά βιώματα. Πολλοί μπορούν να μπουν στη 
θέση αυτού του αιχμαλώτου, ίσως θα μπορούσε νάταν ο καθένας μας.

Ο Χρυσάνθης, που είναι ένας έμπειρος και δοκιμασμένος σε όλα τα είδη 
του λόγου, συγγραφέας, παρ’ όλο που πρόκειται για αφήγηση, μας θέτει σε 
μια αμεσότητα και γνησιότητα που ξεχνούμε πως υπάρχει ο συγγραφέας στη 
μέση. Το βιβλίο διαβάζεται εύκολα καί άνετα. Όλα, όσο σκληρά και αν 
είναι, είναι τόσο φυσικά κάτω από τις περιστάσεις που συμβαίνουν και παρου
σιάζονται από το συγγραφέα απλά και ευχάριστα. Ο προβληματισμός βγαίνει 
μέσα από τα ίδια τα περιστατικά, όπως το γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά, αν 
είναι δυνατό και πώς μπορεί να σταματήσουν, η αλλαγή της συμπεριφοράς 
των ανθρώπων κάτω από ορισμένες συνθήκες κ.ά.

Η γλώσσα είναι απλή και ευχάριστη. Ζωντανεύει πολύ τη διήγηση και 
εδώ ο διάλογος που χρησιμοποιείται πολύ συχνά στο έργο, ένας διάλογος φυ
σικός και αβίαστος, πολύ πραγματικός, για όσους τούλάχιστο, γνωρίζουν την 
Κυπριακή πραγματικότητα. Ονόματα τόπων και περιστατικών, ακόμη και 
προσώπων δημιουργούν μια οικειότητα και αμεσότητα.

Γενικά πρόκειται για ένα βιβλίο που με επιτυχία, με τέχνη μας δίνει κάτι 
διαφορετικό από τα άλλα, σχετικό με κάποιες πτυχές της Τουρκικής εισβολής. 
Ο Χρυσάνθης μετά που έγραψε και αυτό το έργο μπορεί να θεωρηθεί ότι ασχο
λήθηκε με όλες τις εποχές της Κυπριακής ιστορίας, με τα σημαντικότερα 
γεγονότα της. Ίσως τώρα θα πρέπει να περιμένει να συμβούν ευχάριστα γε
γονότα για να γράφει το επόμενο έργο του.

Ο Χρυσάνθης στα πιο πάνω έργα του παρουσιάζεται απλός, γνήσιος και 
απροσποίητος. Δεν επιδιώκει την επίδειξη. Η γλώσσα του είναι ρέουσα, 
ευχάριστα απλή, ανάλογο δε είναι και το ύφος του. Ο διάλογος, οι σύντομες 
περιγραφές, η πειστική αφήγηση, η φιλοσόφηση πάνω σε πολλά ζητήματα, 
οι σίγουρες γνώσεις για τόσα πράγματα δεν σε αφήνουν να βαρεθείς ή να κου
ραστείς. Είναι ένας συγγραφέας που πατά σίγουρα, νοιώθει αυτοπεποίθηση. 
Σε κάμνει να νοιώθεις ότι ακόμα ξέρει και μπορεί περισσότερα. Ότι υπάρχει 
ένα απόθεμα μέσα του που δεν μας το φανερώνει.

Μπορεί και ξεχωρίζει ποιο από τα περιστατικά της ιστορίας ή της ζωής 
γενικά μπορεί να γίνει λογοτέχνημα. Μια σύντομη παρατήρηση σ’ ένα χρονι
κογράφο, ένα πρόσωπο, μια διάδοση αθανατίζονται στα έργα του.

Παρόλο που τα θέματά του είναι Κυπριακά, τοπικά, εν τούτοις έχουν γενικό
τερο και διαρκέστερο ενδιαφέρον. Το απλό δεν τον ανησυχεί, δεν επιδιώκει το 
πομπούδικο ούτε το πολύπλοκο. Σε κάμνει να νοιώθεις τους ανθρώπους πραγμα
τικούς, εκεί δίπλα σου, να αγωνιάς μαζί τους.

Ο Χρυσάνθης είναι Κύπριος και ασχολείται με Κυπριακά θέματα. Όμως 
δεν έχει ενδιαφέρον μόνο τοπικά. Ξεχωρίζει τι έχει ευρύτερη σημασία. Επί 
πλέον, με το εκτόπισμά του, την όλη του πνευματική δημιουργία έχει ξεπε- 
ράσει τα Κυπριακά σύνορα. Είναι ένας αξιόλογος νεοέλληνας συγγραφέας, 
ένας γνωστός πνευματικός εργάτης. Ιδιαίτερα σαν Κύπριος, κρινομενος, εκτε- 
λει και έργο εθνικό, και γιατί το έργο του καθ’ εαυτό είναι εθνικό, αλλα και 
γί,ατί προβάλλει την ιδιαίτερή του πατρίδα, μάλιστα σε καιρούς δύσκολους, 
που χρειάζεται αυτή την προβολή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
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ΚΥΠΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Στην πρώτη ποιητική συλλογή του Κύπρου Χρυσάνθη Επιλύχνια, που 
κυκλοφόρησε το 1951, με ποιήματα γραμμένα από το 1934 μέχρι το έτος 
εκδόσεως της συλλογής, περιλαμβάνονται ποιήματα από ένα μεγάλο κύκλο της 
πραγματικότητας: από την μυθολογία, την ιστορία, την σύγχρονη ζωή και 
πραγματικότητα, από τον κόσμο των ιδεών και των αξιά)ν. Σ’ αυτή την πρώτη 
συλλογή βρίσκουμε όλες τις ιστορικές και πνευματικές καταβολές της ποίησης 
του Χρυσάνθη.

Κυρίαρχη μέσα στην πρώτη συλλογή, αλλά και σ’ όλη την ποίηση του 
Χρυσάνθη, είναι η ιδέα της πατρίδας, όχι μόνο με την έννοια του τόπου κατα
γωγής του ποιητή αλλά, και με την ευρύτερη διαχρονική έννοια της Ελλάδας 
σαν απαρασάλευτης παρουσίας μέσα στην Ιστορία. Μέσα σ’ αυτή την ευρύτερη 
έννοια της πατρίδας περιλαμβάνεται η ελληνική φύση με την ιδιαίτερη μεσο
γειακή γοητεία της, το έθνος σαν ζωντανή παρούσα πραγματικότητα με τους 
καημούς και τα προβλήματά του, η ζωντανή παράδοση σαν ενεργός παρουσία 
μέσα στη ζωή του έθνους αλλά και σαν καταγραμμένη και απομνημειωμένη 
έκφραση της ζωής του παρελθόντος.

Ο Χρυσάνθης ζώντας τα νεανικά του χρόνια και τα χρόνια της ποιητικής 
και πνευματικής του διαμόρφωσης κάτω από δύσκολες συνθήκες καταπίεσης 
των Άγγλων κυριάρχων της νήσου και αρνούμενος να δεχθεί ότι οι συμπατριώ
τες του ήταν άνθρωποι χωρίς εθνική ταυτότητα, ελληνόφωνοι χωρίς ιστορική 
καταγωγή και εθνική συνέχεια, όπωε διακήρυσσαν οι Βρεττανοί κατακτητές, 
άρχισε την ποίησή του αναζητώντας τις ιστορικές και εθνικές του ρίζες. Δεν 
είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην πρώτη του ποιητική συλλογή περιλαμβάνονται 
ποιήματα με θέματα από την απόμακρη κυπριακή αρχαιότητα κάτω από τον 
γενικό τίτλο «Κύπριοι Νόστοι». Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται τα ποιή
ματα «Ο θάνατος του Άδωνη», «Ο θρήνος της Δημώνασσας», «Επιθαλάμιο 
αρχαίας Κυπρίας», «Αξιοθέα» και «Μετανάστευση αρχαίων Κυπρίων» (Λυρι
κός Λόγος Λ' σελ. 7-30).

Με αυτή την αναγωγή στο απώτερο ιστορικό και μυθικό παρελθόν ο Χρυ
σάνθης βαθαίνει και πλαταίνει την ιστορική και εθνική μνήμη των συγχρόνων 
του και με τρόπο λυρικό κυρίως παρουσιάζει γεγονότα και πρόσωπα, μυθικά 
ή ιστορικά, που η χρονική απόσταση και οι ιστορικές περιπέτειες εξασθένησαν 
την παρουσία τους μέσα στην ιστορική μνήμη του λαού.

Όχι μόνο η αρχαιότητα αλλά και η βυζαντινή και η μεσαιωνική και η 

νεωτερη ιστορία και παράδοση της Κύπρου αλλά και το ίδιο το ζωντανό παρόν 
σε κρίσιμες περιόδους (1955-59, 1963-64, 1974) όπως το έζησε και το γνώρισε 
ο ποιητής, προσφέρουν στον Χρυσάνθη θέματα και αφορμές για να συνθέσει 
αφηγηματικά, λυρικά ή δραματικά ποιήματα. Στο κέντρο αυτών των ποιη
μάτων βρίσκεται άμεσα ή έμμεσα η Κύπρος ή, καλύτερα, η βαθειά αγάπη του 
ποιητή για την πατρίδα του σαν διαχρονική παρουσία αλλά και σαν ζωντανή 
πραγματικότητα που τον περιβάλλει σαν οικείος αγαπημένος χώρος.

Χαρακτηριστικό είναι το ποίημα «Η Κύπρος» από την συλλογή Το φως 
όεν χάνεται απ' την Κύπρο. Σ’ αυτό ο ποιητής συλλαμβάνει την ιδέα της 
πατρίδας σε μια ολοκληρωμένη εικόνα διαχρονικής παρουσίας, φυσικής ομορ- 

και εναγώνιου παρόντος:

Η Κύπρος

II Κύπρος είναι μια μέρα πιο μέρα απ' τις μέρες του Θεού.
II Κύπρος αναπνέει τις παρελάσεις των αιώνων, 
όΐανυκτερεύει στα παλιά χειρόγραφα, στολίζεται σε χάλκινες επιγραφές' 
κσμΐα φορά τη βρίσκεις με τα ερπετά στις πέτρες και τα μαρμαρα.
Λνοιγει τα παράθυρά της να χωρέσει ο ουρανός, 
τιζ πόρτες της ανοίγει να περάσει ο ζένος σαν το χέρι του απογεύματος. 
Εχει ενα γαρύφαλλο στ’ αυτί κι ας έχει πια λυωμενα τα παπούτσια της απ τις 

οδοιπορίες.
Ι'ο στήθος της ευρύ για να χωράει σταυρούς και τριανταφυλ.λα.
II ^αλημέρα της κερνά γλυκό κεράσι, δροσερό νερό.
Ά^λη χειρονομία το καλημέρα της σαν το παράθυρο στον κήπο.
^ι«βατη, αν την ρωτήσεις, θ' απαντήσει με το μέτωπο της Κυριακής. 
^Ελευθερία».

(Λυρικός Λόγος Β', σελ. 119).

♦ ♦ ♦
Στο ποίημα «Μετανάστευση αρχαίων Κυπρίων» (Λυρικός Λογος Λ , 

^ελ. 25—30) κυριαρχεί η αγάπη του ποιητή για την ιδιαίτερη του πατρίδα. 
θσα όμως αισθάνεται ο ποιητής και μεταφέρει στο απώτερο παρε).θον μπο- 

Ρουν να αληθεύουν και σ’ όλη την ιστορική πορεία της Κυπρου, μια και 
αυτγΐ την αγαπημένη πατρίδα, κάτω από όποιες ιστορικές συνθήκες, πολλοί 

αφησαν και πήραν μαζί τους τον καημό και τη νοσταλγία της επιστροφής.

«Γονιοί: 'Λνεμε νότε, θέλω το καραβι
πρύμα να σπρώχνης και το κύμα να χης 
στολίδι γύρω του κι όχι φοβέρα.

357356

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Σου παραδίνω τον ανθό του τόπου.
Παρακαλώ να μου τον αγαπήσης.

Μην το θαρρής την Κύπρο πως αρνιούνται.
Η Κύπρος είναι μέσα τους. Οι ξένες 
πατρίδες δεν αλλάζουν τις ορμές μας: 
Όποιος γεννήθηκε στην Κύπρο, πάντα 
σαν Κύπριος μένει, νοιώθει και πεθαίνει.

Στο καλό να πάτε κι όποιο 
χόρτο θα πατά το πόδι σας 
τ άνθος του ν ανθίζη κι όποιο 
ακρογιάλι θα δεχτή σας 
σε ήλιο κυπριακό να λάμπη.

Και τον τόπο αυτό μες τ’ άγια 
να φυλάτε κι όταν φτάση 
του θανάτου η ώρα, νά 'ρθετε 
να ταφήτε εδώ στους κόρφους 
της πατρίδας π' ανασταίνουν».

(Λυρικός Λόγος Λ', σελ. 25).

Στο ποίημα «Ο θάνατος του Άδωνη» ο Χρυσάνθης προσωποποιεί την 
Κύπρο και βάζει στο στόμα της και τους ακόλουθους στίχους:

αΚι η μήτρα μου αν είναι μήτρα μυριάδων 
τη γέννα δεν παύω. Γάλα κρατάει 
περίσσιο το στήθος. Λόξα μου η γέννα 
ηρώων κι ωραίων»

(Ο. π. π. σελ. 9)

Στη συλλογή Μικρές Πατρίδες ο Κύπρος Χρυσάνθης ζωντανεύει μορφές 
από τον κόσμο του μύθου και της ιστορίας. Με την ευαισθησία και τον στοχα
σμό του ανοίγει προσβάσεις προς τον κόσμο του παρελθόντος, ανοίγει διάλογο 
με πρόσωπα και πολιτείες του απόμακρου ή πρόσφατου παρελθόντος και μας 
συγκινεί με την τρυφερή και όλο αγάπη προσέγγιση προς τα θέματά του. Στο 
σονέττο «Πυγμαλίων και Γαλάτεια» μιλά η γυναίκα που μόλις έχει αποκτήσει 
ζωή:

((Λπ*  του μαρμάρου τα ψυχρά βασίλεια 
σκοπός πινδαρικός μες την προσήλια 
κατάχνια της θνητής ζωής σκορπιέμαι 
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που την αθάνατη πλάση στενεύει. 
Σα μοσκοβολισμένο Λπρίλη πιέ με. 
Ο έρωτας και πέτρες ζωντανεύει».

(Ο. π. π. σελ. 171)

Ο Κινύρας, ο Στασίνος, ο Ευέλθων, ο Ονήσιλος, η Αμύκη, ο Στασάνωρ, 
0 Νικοκρέων, ο Νικοκλής, ο Κανάκης, ο Κυπρίδημος, η Ελένη Παλαιολόγου 
η Μαρία Σιγκλητική και πολλά άλλα πρόσωπα της ιστορίας και του μύθου 
διαγράφονται με αδρές γραμμές μέσα στα ποιήματα και παρουσιάζεται εκείνη 
η χαρακτηριστική όψη της προσωπικότητας και της δράσεώς τους που μας 
εχει διασώσει ο χρόνος και η ιστορία σαν κύρια έκφραση της παρουσίας τους 
μέσα στην εθνική ζωή της Κύπρου. Ο ποιητής με στίχους λυρικούς και γνωμι- 
κους εξαιρεί το ήθος, την αρετή, το νόημα των πράξεων τους. Να πώς συνοψί
ζει σε δυο τρίστιχα την πράξη της Μαρίας Συγλητικής:

((Θυσία παρθένας," Του λαού λατρεία, 
φυτεύτρα σπόρου που θα πλάση δάση. 
Η δωρική θα σε τιμήση πλάση,

Συγκλητική μου, αρνάδα σε θυσία. 
Της λευτεριάς πνευματικό το πάθος 
σαν κομποσκοίνι δείχνει μας το βάθος» 

(Ο π. π. σελ. 180)

Στο σονέττο «Ονήσιλος» ύστερα από τα λυρικά τετράστιχα ακολουθούν 
τοί γνωμικά τρίστιχα:

((Στο καύκαλο του μελισσιού η πλημμύρα 
μετάλλαξε τον θάνατο σε ζήση 
τριανταφυλλένια, γιατί το γράφει η Μοίρα

πως στον αιώνα μέλλεται να ζηση 
ψυχή λεβέντικη, μισή στα αιθέρια 
κι άλλη μισή στα κοσμικά λημέρια» 

(Ο. π. π. σελ. 172)

Στην ίδια συλλογή δέκα σονέττα είναι εμπνευσμένα απο τις μεγάλες 
αΡΧ«ίες πολιτείες της Κύπρου. Ο Χρυσάνθης με τρόπο λυρικό εξαιρεί την 
^μη καθεμιάς και συμπυκνώνει το ουσιαστικό απο ο,τι μας παραδο^σε η 
στ°ρικη μνήμη. Το έβδομο σονέττο εξαίρει την φημη των Σόλων.
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VII

«Και των δραμάτων την ισόθεη γλύκα, 
τραγούδια κι ιστορίες μαζί ζευγάρι, 
στους Σόλους, του νησιού χρυσό καμάρι, 
σε θέατρο θρυλικό μια μέρα βρήκα.

Αντίλαμπε κοντά σαν πλούσια προίκα 
μια θάλασσα, της ομορφιάς βλαστάρι, 
και με τον ουρανό τον ερωτιάρη 
στη λάμψη επάλευε αντρικά κι ενίκα.

Και μιας γαλήνης η δροσιά τριγύρα, 
είδωλο της γαλήνης του θανάτου, 
ξανθή έφερνε, σάμπως ψυχή ανυφάντρα 

ζωής παραδεισένιας, την πλημμύρα 
των διθυράμβων απ' της μνήμης τ άντρα 
κι άνοιγε τον παράδεισο εδώ κάτου».

(Λυρικός Λόγος Λ', σελ. 177)

♦ * *
Αν στη συλλογή Μικρές Πατρίδες και σ’ άλλα του ποιήματα εμπνευσμένα 

από ιστορικές και φιλολογικές πηγές ο Κύπρος Χρυσάνθης ανοίγει προσβάσεις 
προς ένα κόσμο λίγο ή πολύ ξένο προς την ζωντανή παράδοση και την άμεση 
εμπειρία του λαού μας, σε μια άλλη σειρά ποιήματά του με τον τίτλο Στέφανος 
Αρετής (1954) (Λυρικός Λόγος Λ', σελ. 143-166), στην Ακολουθία του Εθνάρ
χη Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' (Λυρικός Λόγος Β', σελ. 205-211) και σε 
άλλα μικρότερα ποιήματά του κινείται σ’ ένα κόσμο που μας είναι πολύ οικείος, 
είναι πολύ φορτισμένος συναισθηματικά και βιωματικά γιατί τα στοιχεία που 
τον συνθέτουν ανήκουν στην ζωντανή ιστορική και πνευματική μας παράδοση.

Στα ποιήματα αυτά ο Χρυσάνθης χρησιμοποιεί το ύφος, τους τρόπους, τις 
μορφές και γλωσσικά στοιχεία από την ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση 
και λατρεία. Οι τίτλοι των ποιημάτων είναι γνωστοί από την εκκλησιαστική 
μας ποίηση: Ακολουθία, Παράκληση, Κανόνας, Εγκώμιο, Ύμνος κλπ. Στα 
ποιήματα αυτά δεν έχουμε απλώς γραμματειακές μορφές της εκκλησιαστικής 
λατρείας αλλά και όλο τον συναισθηματικό, πνευματικό και βιωματικό κόσμο 
της θρησκευτικής μας ζωής και της λαϊκής λατρείας όπως διασωζόταν ως πριν 
μερικά χρόνια στην καθημερινή ζωή, στις αντιλήψεις και στην ζωντανή παρά
δοση του συνόλου του λαού μας. Αυτό το ορθόδοξο θρησκευτικό και λατρευτικό

^ευμα, με έντονο μεταφυσικό συναίσθημα, διαποτίζει όλα αυτά τα ποιήματα 
είτε αυτα αναφέρονται σε ιερά πρόσωπα της λατρείας μας (Παναγία, άγιοι 
Κενδεας, Πανηγύριος κλπ.) είτε σε πρόσωπα της νεώτερης ιστορίας μας (Εθνο
μάρτυρας Κυπριανός, Διονύσιος Σολωμός, Εθνάρχης Μακάριος Γ') που με τον 
βιο και την δράση τους είτε εξέφρασαν και ενσάρκωσαν είτε προάσπισαν το 
^ευμα της ορθόδοξης πίστης του λαού μας. Στα ποιήματα της δεύτερης κατη
γορίας, εμπνευσμένα από γεγονότα και πρόσωπα της νεώτερης ιστορίας μας, 
βρίσκουμε μαζί με το θρησκευτικό στοιχείο ενσωματωμένο το λυτρωτικό και 
εθνικο πνεύμα του λαού μας όπως τούτο παρουσιάστηκε στους αγώνες της 
εκκλησίας εναντίον ξένων θρησκειών και κατακτητών. Από την Ακολουθία 
του Εθνομάρτυρα Κυπριανού μεταφέρω εδώ ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Ωδή Ε'.

Επίνικο ύμνο λευτεριάς σαν αστραπή θεωτική 
στα ελληνικά τα κάλλη 

ανάπεμψε η θυσία σου κι ολόφλογο της λευτεριάς 
στέφος κρατάχι και πάλλει.

Η φιλοπάτριδη αρετή σα νοερός παράδεισος 
σου φώτιζε το πνεύμα

κι η ελλήνισσά σου η δύναμη πηδούσε για τα θαύματα 
σαν κρατημένο ρεύμα.

Της μυστικής συνένωσης των πανελλήλων άλυσος 
υψώθηκες και θάλλεις 

αίνος ξανθός της λεβεντιάς σε σήμαντρο τις λευτεριες 
κι όλα τα χρέη ψάλλεις.
(Ο. π. π. σελ. 157)

* * *

Εκτος από την ιστορία και την παράδοση μέσα στην έννοια και το περι- 
Ζθμενο της πατρίδας περιλαμβάνεται και όλος ο φυσικός και μνημειακός 
τεΡιγυρος. Ο Χρυσάνθης περπατεί ή περιέρχεται τις ελληνικές χώρες και μα- 

Υεύ^.ται ομορφιά των ελληνικών τόπων. Πόλεις και τοπία της Κυ-
Ρου, ελληνικά νησιά, ο κάμπος, ο ουρανός, ο ήλιος, η Οαλασσα, ο αγέρας, τα 

Χρώματα, μυστικοί και φανεροί ήχοι της φύσης, δέντρα, φυτά, ζωα και ερπε-
λουλούδια και χίλια δυο άλλα περνούν μέσα στην ποίηση του Κύπρου Χρυ- 

θ, Ρ·ε μια εντελώς ιδιαίτερη γοητεία και καταλαμβάνουν μια ξεχωριστή 
^εσα στον ψυχικό και συναισθηματικό μας κόσμο, γιατί είναι συνδεδε- 
«μέσα με την ζωή και την εμπειρία μας, με τις αισθήσεις και τα βιωμα-

^αζ· Χαρακτηριστικά είναι τα δυο ποιήματα του Χρυσάνθη για την Αμμο- 
και τη Λευκωσία:
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Αμμόχωστος, Αμμόχωστός μου

Γ.
Καράβι των θεών η Αμμόχωστος, 
ημερονύχτιο θαλάσσιο φως, 
ανακοπή στα δρομολόγια των αιώνων 
μέσα στ ανώνυμα τριαντάφυλλα 

του μεσογειακού ήλιου 
και μες τις πειρατείες των γαλανών ανέμων, 
που μεταφέρουνε γραφές απ' τα χαρτιά των Αρχαγγέλων 
μ' ελληνικά φωνήεντα, 
θητεύει μόνο στ όνομα’.
«Ελευθερία».

(Αυρικός Αόγος Β', σελ. 181).

Αευκωσία

Γύρα θαμμάτων ώρα και πλημμύρα, 
λύχνων θυμητικών ροδάτη φλόγα, 
κι ώ Αευκωσία, το δείλι εκορφολόγα 
τον ουρανό σου σα θαυμάσια μοίρα.

Θρύλος παλιός τα κάστρα σου επλημμύρα 
καθώς μελίσσι σε άνοιξη που ευλόγα 
λεπτούς ανθούς, και ξάμωναν τα μύρα 
γύρα σα νέας παράκληση ανθολόγα.

Ω ξένε, εδώ το κύπελλο ν' αδειάσης 
με την ευχή την τριανταφυλλορόγα. 
Εδώ της Κύπρου βρίσκεται τ' αφάλι.

Τον ύμνο, σα για ωραίο κι αρχαίο κεφάλι, 
για το νησί μας, ξένε, να ξοδιάσης, 
π' ανθεί, απ' τους ξένους άνκ' εφυλλορόγα.

(Αυρικός Αόγος Α', σελ. 185)

Ο Χρυσάνθης περιέρχεται τον κυπριακό χώρο, αντικρύζει ένα ποικίλο 
κόσμο, τοπία, μικρές γωνιές, αυλές, βρύσες, ρυάκια, παιγνίδια του φωτός 
και της θάλασσας, ώρες της ημέρας και του ενιαυτού και ό,τι τον μαγέψε1 
το περνά μέσα από την ευαισθησία του, το συνθέτει σε ποίημα και το παρου
σιάζει τυλιγμένο μέσα σ’ ένα πέπλο λυρισμού:
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Αέντρο

Αέντρο χυμώδες, μ' ένα πράσινο ανοιχτό σαν τη ματιά 
όταν κοιτάζη θέλγητρα παιδιού ή σιτάρι που 'δεσε 
σε φορτωμένο σαν τις σκέψεις στάχυ, 
πόσο πολύ με τύραννός μ' ένα αδυσώπητο Θεό 
την έναστρην ελπίδαΐ

(Ο. π. π. σελ. 375).

Η «Κατωβρύση» της Άλωνας

Μες τον αδρό καιρό τα πάντα αδρά φαντάξουν.
Είχε φεγγάρι η βρύση μέσα της κι ανάδιδε τ' ασήμι 
κι ίσκιος παχύς σαν ψάθινο καπέλλ.ο πλούμιξε 
το μυρωδάτο δρόμο.
Πέρα σα στόματα χελιδόνιών κεραμιδιά πιθάρια 
το πάθος μολογούσε του υγρού στοιχείου
—νερό αργυρό, κρασί φλογάτο ή λάδι 

πράο σαν τα στενά το δειλινό’,—
Μες τον αδρό καιρό μιλούσε αδρά κι η βρύση 
και μελετούσε τα ώριμα τα θέρη.

(Αυρικός Αόγος Α', σελ. 376).

Συχνά ο Χρυσάνθης καταφεύγει στους ζωγράφους και εμπνέεται απο την 
δίκη τους ευαισθησία. Πολλές φορές αισθάνεται ότι τον εκφράζουν οι «Κύ
πριοι» ζωγράφοι, ο Αδαμάντιος Διαμαντής και ο Τηλέμαχος Κάνθος κυρίως, 
“■ου κινούνται, συγκινούνται και δημιουργούν μέσα στον ίδιο φυσικό και ισ<.ο 
ρίκο χώρο. Άλλοτε εκφράζεται με τον ίδιο λιτό και καίριο τρο-.ο που χρησι 
Ρ·οποιει όταν βρίσκεται μπροστά σε ζωγραφικούς πίνακες για να εκφρασει 
δίκες του εμπειρίες από πράγματα και σκηνές που εχει επισημανει σ.ον γύρω

κόσμο. (Λνβϊκός Λόγος Α', σελ. 122-132, 339-348, 370-395 κα.). 
Χαρακτηριστικό είναι το πιο κάτω ποίημα, εμπνευσμένο α,.ο πίνακα .oj ηλ. 
Κάνθου:

Ο πάγκος με την ανθισμένη ροδακινιά 
Κάτι χοντρά σανίδια με καρφιά πια σκουριασμένα 
όπως μυαλό που δεν μπορεί ν' αρπάξη στην παλ.αμη του 

μια νέα ιδέα, 
ήταν ο πάγκος μες τη μέση της αυλής.
Κι είπε ν' ανάψη πέντε καντηλέρια βυσινια η ροδακινιά, 
που το κορμί της άγγιξε του πάγκου μια σπασμένη μύτη, 
yta ν' αποκτήση ο πάγκος κάλλος εαρινό.
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Πήρα τη σκέψη μου αγκαλιά και πάω να μελετήσω 
στον πάγκο πλάι τις χάντρες της αγάπης.

(Λυρικός Λόγος Α', σελ. 380)

Μέσα σ’ αυτή την κατηγορία ποιημάτων του Κύπρου Χρυσάνθη υπάρχουν 
πολλά έργα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι συντηρούν τον κόσμο, τη φύση 
και την ζωή της Κύπρου όπως τα είχαμε γνωρίσει την προηγούμενη εποχή, 
προτού ο κατακλυσμός της «ανάπτυξης» και της «προόδου» εισβάλουν στον 
τόπο μας και του αφανίσουν την ιστορική και φυσική του φυσιογνωμία. Αυτός 
ο παλιός κόσμος που έζησε και γνώρισε ο ποιητής ήταν ο κόσμος εμπνεύσεώς 
του αλλά και ο κόσμος της πατρίδας, λιτός, απλός, καθημερινός, αυτονόητος, 
με την δική του ιδιαίτερη φυσιογνωμία και αυτάρκεια.

Στη σύνθεση «Οι αποθεώσεις του κάμπου» (Λυρικός Λόγος Λ', σελ. 387- 
390) ο Χρυσάνθης τραγουδά τον παλιό κυπριακό κάμπο, ιδιαίτερα τον κάμπο 
του Καλοκαιριού, τον κατάσπαρτο με χρυσαφιά στάχυα. Ο ποιητής αποθεώ
νει τον κάμπο αλλά και τον μόχθο των ανθρώπων που ζουν την ξεχωριστή 
τους ώρα τον καιρό της συγκομιδής. Το ποίημα έχει ένα ειδυλλιακό χαρα
κτήρα με τις σκηνές στα καρπισμένα χωράφια και στ’ αλώνια, με τα ζώα 
δίπλα στους ανθρώπους, με την πλημμύρα του φωτός την ημέρα και την μαγεία 
της έναστρης νύχτας τα βράδια όταν μυστικές φωνές, τριγμοί και θόρυβοι 
αποκαλύπτουν μια άλλη όψη, μυστηριακή, του κυπριακού κάμπου. Δυο απο
σπάσματα από το έργο μπορούν να δώσουν το λυρικό και αποθεωτικό κλίμα 
του ποιήματος και να θυμίσουν ταυτόχρονα σκηνές από τον μεγάλο κάμπο 
της Κύπρου, την Μεσαριά, που τόσο μας πονεί, κατακτημένος εδώ και δώδεκα 
χρόνια:

«Ώ ρωμαλέε κι αθλητικέ έρωτά μου, κάμπε.
Μ’ ένα τριαντάφυλλο στ αυτί σαν σκουλαρίκι, 
μ' ανέμελα μαλλιά σα φουντωμένα Οάμνα, 
μ' ολάνοιχτο το στήθος σα ματιά απορίας, 
κάμπε, αθλητή πλατύστηθε και πυκνομάλλη, 
σε πίνω κόμπο-κόμπο μ ασήμι ποτήοι. 
[· · ·]
Κάμπε, στον ύπνο πάρε με να ξαλαφρώσω 
να ξεντυθώ το γήινο σώμα και να πάω 
πιο πέρα κι απ' τα σύννεφα και τις αχνάδες, 
σε πολιτείες ν' αράξω ξωτική γαλέρα 
και τα γυναικεία στήθη να κορφολογήσω. . .

Νύχτες θερμές του κάμπου μας, γιομάτες νιότη, 
αχερομύριστες, σας σέβεται η καρδιά μου.
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Μάτια τ' αστέρια σάς κοιτούν και τ αγεράκι 
λεπτό σα χεροπάλεμα παιδιού σάς, παίζει. 
Στον ύπνο της η γη παραμίλα στον ηχο 
των τριζονιών που ζουν τον έρωτα στις στοίβες. 
(Μονάχα η νύχτα για έρωτες και μόνο ο κάμπος, 
νύχτες θερμές του κάμπου μας, γιομάτες νιοτη 
Οι χωρικοί και τα γελάδια μες τ αλώνια , 
πλατιά — ανοιχτά σα να σκεπάζουνε την πλάση 
κοιμούνται κι οι βάριες ανασες τους γροικιουντα 
ιερές σαν ν' αποθεώνουνε ίδρωτες και κοπους. 
Ένα ερπετό μ' ευγένεια προσπερνά και πάει».

(Λυρικός Λόγος Β , σελ. 38/, 358).

Για τον Χρυσάνθη ο φυσικός κόσμος της Κυπρου είναι μια 
τανή παρουσία, εκφράζει την ζωή και την κίνηση καποιας άγνωστη · 
δύναμης που εκδηλώνεται με χίλιους-δυό τροπους και παίρνει 
φές στις διάφορες ώρες του ενιαυτού. Ο ποιητής γοητεύεται κυρ 
καλοκαιρινές ώρες με τον κόσμο πλημμυρισμένο απο τον η ιο κ ,
αλλά τον συγκινούν και οι μέρες του Χειμώνα με την ζέστα της 

, „ , ■·.
της ζωής την Άνοιξη, με τα νέα φύτρα, τα , >

ήχους και τις μυστικές φωνές που κατακλύζουν μεσυ'μπυκνώ- 
σμο. Μερικές στροφές από «Το χορικο της πλάση., τη 
νουν το βασικό βίωμα του ποιητή:

«Κλώθε το μέλι, ω άνοιξη, κι ηοίμαατ το χρώμα 
για φύλλα αναδετα. ,

Το ξύπνημα είναι υπέροχο, στο ξύπνημα το σωμ 
νοιώθει την ομορφιά.

Φτιάξε τον μίσχο αραχνωτο, μαλλί χρυσάφι φ 
κι ένα παιδί φτερό, , 

ένα χορό από λούλουδα στους κήπους μέσα 
των ίσκιων το χορό.

Να που η ψυχή μας άξιζε τ ωραίο της ταξί 
από τον ουρανό'.- , 

βρήκε μια γη πανέμορφη, διπλο-τριπλο στο 
στη γης ένα Θεό».

(Λυρικός Λογος Α , σελ. 133)

Από τις «Μεσογειακές Ωδές»!

«Της Κύπρου Απρίλη, ω καλλονή σ αρχαία υδρία
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με τέχνη σκαλισμένη από Θεό τεχνίτη,
ΩΙ εσύ συμπυκνωμένο πνεύμα της θείας πλάσης, 
εσύ που σαν τον άγγελο μηνάς κι ανοίγουν 
το)ν μπουμπουκιών τα χρώματα σαν υποσχέσεις 
μες την ψυχή μας ακουστές σε ονείρων ώρες 
για κάποιο σιωνισμό, σ' ακούω της Κύπρου ΑπρίληΙ»

(Ο. π. π. σελ. 92)

Σε άλλα ποιήματά του ο Χρυσάνθης συλλαμβάνει την εικόνα της Κύπρου 
κάτω από μια συνοπτική εποπτική θέα και την εξεικονίζει σε καίριους στί
χους, συμπυκνίόνοντας σ’ αυτούς την βιωματική του εμπειρία και όλο το ακοί
μητο πάθος για τον τόπο του:

«'Ερωτας μέγιστος: 
γεννήθηκεν η Κύπρος»

«Η Κύπρος είναι μια σταγόνα 
κάτω από το κάθε πέλμα 
φυσά το πέλαγος και την χτενίζει 
με μνήμες
τ' ακρωτήριά της γυμνάζονται μ' εφήβους 
και μιλούν με πρωίες
οι κόλποι κοιμούνται στο λάδι 
των πράσινων μαλλιών 
η Κύπρος πολλαπλασιάζεται 
στον χάρτη».

«Μέσα στο κύμα αντιπαλεύω με τον ήλιο 
και με την ομορφιά σου, Κύπρος θερινή: 
μας ξεγυμνώνεις την ψυχήν απ' τα πουκάμισα των αριθμών 
και των διαδρόμων».

(Λυρικός Λόγος Β', σελ. 101)

Για την ευαισθησία του Κύπρου Χρυσάνθη εξίσου, αν όχι και περισσό
τερο, μαγευτικοί είναι και όλοι οι άλλοι ελληνικοί τόποι τους οποίους γνωρίζω 
σαν ταξιδευτής που μαζί με την ευαισθησία συνδυάζει και την ιστορική γνώση 
και την γοητεία του μύθου. Χαρακτηριστική είναι η συλλογή του «Πέρα 
την Ελλάδα ο ήλιος» 1977 (Λυρικός Λόγος Β', σελ. 87-109) όπου κυριαρχώ 
ένα θάμβος μπροστά στην ωραιότητα του ελληνικού χώρου:

«Εδώ μιλάνε οι πέτρες κι υποτάζεται ο χαλκός 
το χώμα λέει το παραμύθι.

Όπου κι αν πας σε κυνηγά το φως, 
σε προκαλεί το στήθος του τοπίου, 
τον ένα πόθο ακολουθεί άλλος πόθος, 
βράχος τον βράχο ...»

(Ο. π. π. σελ. 89)

«Λεν με πληγώνει ο άνεμος στο Σούνιο. 
Αντιπαλεύω. Μ' έσπρωξε η Ελλάδα 
στο χώρο πια του μύθου.
Στη θάλασσα τον κάθετο λόγο στέλλω.
Εδώ δεν σχηματίζεται σκιά: 
το βήμα των θεών κρατά μονάχα λάμψη 
και κεραυνό».

(Ο. π. π. σελ. 91)

«Στην άσπρην εκκλησούλα είναι το φως μέσα της κι οξω. 
Έξω απ' τα μέρη της Ελλάδας παύει ο κόσμος.
Έξω απ' τη θάλασσα του Αιγαίου παύει ο Έρωτας. 
Έξω απ' τους βράχους μας το σχήμα παύει.
Τα μάτια μας κοιτάνε με τα μάτια των Θεών»

(Ο. π. π. σελ. 95)

Ο τύμβος του Μαραθώνα 
«Στήθος της γης, ω τύμβε, εξιστορείς, 
σαν γάλα μητρικό, 
τη δόξα της ζωής και του φωτός. 
Φρόνημα υπέροχο να σώζης. 
Το πνεύμα υπέταξε τον όχλο 
σ' ένα σωρό με οστά των Ελλήνων».

(Ο. π. π. σελ. 108).

Μερικοί απομονωμένοι στίχοι συμπυκνώνουν ολη την βιωματική εμπει- 
του Χρυσάνθη από τον ελληνικό χώρο:

«Όπου κι αν πας η Ελλάδα 
χαμογελά»

(Ο. π. π. σελ. 90)
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«Πέρα απ' την Ελλάδα ο ήλιος»
(Ο. π. π. σελ. 93)

«Με το γιαλό μιλώ τα παραμύθια 
Έλληνας απ' την Κύπρο»

(Ο. π. π. σελ. 92)

♦ * ♦

Ο Χρυσάνθης έζησε έντονα τις κρισιμότερες ώρες της σύγχρονης ιστο
ρίας της Κύπρου, τον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-59, τα γεγονότα του 
1963-64 και την καταστροφή από την τουρκική εισβολή του 1974. Λν στους 
ειρηνικούς καιρούς η πατρίδα μας προσφέρεται σαν ιστορική μνήμη, βίωμα 
εθνικό, χώρος ασφαλής για τις επιδιώξεις και τα όνειρά μας ή χώρος οικείος 
όπου χαιρόμαστε την ομορφιά, την οικογένεια, τους φίλους και τα αγαθά της 
ζωής, σε καιρούς κρίσιμους αισθανόμστε την απειλή και τον κίνδυνο όχι μόνο 
να ελλοχεύουν αλλά να παίρνουν συγκεκριμένη υπόσταση και να επέρχονται 
εναντίον της πατρίδας και εναντίον του καθενός μας ξεχωριστά, να καταστρέ
φουν τον οικείο μας χώρο, να φέρνουν τον θάνατο και τον θρήνο, να εκθεμε
λιώνουν τα στηρίγματα της ύπαρξής μας και να θέτουν τον καθένα μας αντι
μέτωπο με τον ίδιο τον εαυτό του και με άλλες άγνωστες μέχρι την ώρα εκείνη 
δυνάμεις εσωτερικές και εξωτερικές. Ο Χρυσάνθης έζησε όλες αυτές τις εμπει
ρίες τα τελευταία τριάντα χρόνια και δεν μπορούσε να μη τις εκφράσει τόσο 
στις στιγμές της πίστεως και της περηφάνειας όσο και στις στιγμές της απελ
πισίας και της ταπείνωσης. Έτσι κατέθεσε την μαρτυρία του γι’ αυτά τα 
κρίσιμα χρόνια σε μια σειρά από έργα όπου η αγάπη προς την πατρίδα και τον 
τόπο του παίρνουν βαθύτερο και πλατύτερο περιεχόμενο, γιατί όσα αγάπησε 
αισθάνθηκε να κινδυνεύουν θανάσιμα.

Έργα του Χρυσάνθη εμπνευσμένα από τα γεγονότα αυτής της εποχής 
είναι τα ακόλουθα: Πάθος για ένα λεύτερο ουρανό 1959 (Λυρικός Λόγος Α, 
σελ. 205-234), Οι μπαλλάντες μιας ηρωικής εποχής 1962 (Ο. π. π. σελ. 235- 
272), Ώρα πατρίδας 1964 (Ο. π. π. σελ. 273-288), Ο Διθύραμβος του Κυ
ριάκου Μάτση 1967 (Ο. π. π. σελ. 289-301), Αθησαύριστα A (Ο. π. π. σελ. 
303-313) και Οι δίσεκτες χρονιές 1975 (Λυρικός Λόγος Β', σελ. 53-85).

Στα ποιήματά του αυτών των συλλογών ό Χρυσάνθης αφορμάται συνή
θως από συγκεκριμένα ιστορικά περιστατικά, από γεγονότα και πρόσωπά 
σημαντικά ή ασήμαντα, και εκφράζει ένα ποικίλο κόσμο συναισθημάτων: 
ήρωες, μητέρες, πονεμένοι άνθρωποι, θύματα του αγώνα και των γεγονότων, 
ένοχοι και αθώοι, πράξεις αυτοθυσίας, ηρωισμού και μεγαλείου, πράξεις ταπει
νές και επαίσχυντες, συμφορές, καταστροφές και πολλά άλλα εμπνέουν τον 
ποιητή. Άλλοτε διάφορες φήμες, μη μαρτυρημένα γεγονότα και πρόσωπα, 

δίνουν αφορμή στον ποιητή να εκφράσει τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις 
ιδέες του, γιατί θέλει να προσεγγίσει σφαιρικά τα γεγονότα. Τα ζει και τα 
γνωρίζει και έχει επίγνωση ότι μέσα στις αναμετρήσεις των ανθρώπων, ακόμα 
και για τις υψηλότερες ιδέες και αξίες, μαζί με την αρετή συμπορεύεται η 
κακία και η ασχήμια, την αυτοθυσί» ακολουθεί ο πόνος, το υψηλό φρόνημα η 
τραγωδία . . .

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σ’ αυτή την κατηγορία ποιημάτων του Κυ
πρου Χρυσάνθη κυρίαρχη είναι η αγάπη προς την πατρίδα. Στα περισσότερα 
ποιήματα σκοπός του ποιητή είναι να εξάρει τα υψηλά κατορθώματα, να υμνή
σει τους γενναίους, να προβάλει το ήθος και την αρετή τους. Ο Αυξεντίου, ο 
Ματσης, ο Μούσκος, ο άγνωστος πολεμιστής, η περήφανη μανα, ο ανώνυμος 
ηρωας και άλλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι, παρουσιάζονται στα ποιηματο του 
Χρυσάνθη σαν πρότυπα αρετής και ελληνοπρεπούς ήθους, σαν συνειδητοί αγω
νιστές που εκτός από το ηθικό ανάστημα που αποκτούν με την δράση και την 
θυσία τους προσφέρουν ύψιστη υπηρεσία στην πατρίδα και την ελευθερία.

Ο αντρείος πολεμιστής

Είχε ένα πάθος εύγλωττο 
στα τραγικά του χείλη 
όταν τον βρήκαν ξαπλωτό 
σαν το πανέρι με καρπούς.

Τσαλάκωσε ο εχθρός τα φρύδια 
κι ατένισε, σαν το σπαθί 
την ώρα που εφορμάει αντρείο, 
τούτο τον ηττημένο υπέροχο.

«Σεβόμαστε τους που θανάτωσε 
το γρήγορά του χέρι.
Αντρείος ο που πεθαίνει απόνα αντρείο»
Κι έσκυψε και τον φίλησε ο εχθρός.

(Λυρικός Λόγος Λ , σελ. 211).

Νεκρός πολεμιστής

[...]
«Τη γραφική σου νιότη δε θα κλαιμε.
Γέμισε τόσο τη ζωή εδώ πέρα 
που αν δεν εκάλυπτε τη γη μας 
μοίρα δε θα 'χαμέ στον ήλιο.
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Γι' αυτό κρατάω στεφάνι 
δίχως το ρόδο, δίχως και τη δάφνη: 
με την ευχαριστία μονάχα της καρδιάς.

Είχαμε τόσο πεθυμήσει 
μια λεύτερη στιγμή. 
Το γρήγορο της όνειρο έγραφες 
στα μάτια μας εδώ. Σ' ευχαριστούμε.

(Ο. π. π. σελ. 214).

Μια χαρακτηριστική στροφή από την «Μπαλλάντα των Φυλακών της 
Λευκωσίας»

«Η μέθη της πατρίδας ξεπερνάει 
τη μέθη και του πιο ζεστού κρασιού. 
Δεν είναι αγάπη που να γονατίση 
άλλη απ' αυτήν το συνετό μας νου. 
Και τη στοργήν ακόμα τη νικάει 
του μητρικού, ανυπότακτου μαστού».

(Ο. π. π. σελ. 250)

Και η απάντηση του Αυξεντίου στην πρόταση των Άγγλων να παραδο- 
Οεί:

«Δεν έχει χώρο η γη για να χωρέση 
τον που το ξίφος δίνει στον εχθρό. 
Τρανή τιμή για την τιμή όποιος πέση. 
Τον όρκο δεν προδώνω τον ιερό. 
Χρυσή αρετή στων αρετών τη μέση 
λεύτερος να διαλέγης το χαμό.

Όποιος τολμά ας ζυγώση για να πάρη 
το δώρο της ζωής μου μοναχός.
Είμ' Έλληνας, της Αρκαδίας βλαστάρι, 
κι η λευτεριά 'ναι ο πρώτος μου Θεός» 

(Ο. π. π. σελ. 256).

Και το ήθος του Κυριάκου Μάτση:

«Κι ο Μάτσης μες τους τελευταίους πεθαίνει 
κρατώντας στην παλάμη την καρδιά- 
μια Ελλάδα με χρυσάφι χαραγμένη
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κι ένα δικέφαλο είχε στη ματια- 
κι είχε μια βυσινιά αρετή ανθισμένη 
στη γλάστρα που την κράζουνε «αγροτια».

(Ο. π. π. σελ. 272).

Η πρώτη στροφή από το ποίημα «Τάφος ηρώων» εκφράζει χαρακτηρι
στικά την αντίληψη του Χρυσάνθη για το νόημα της Ουσία, των γενναι

«Ας είναι η γη τριαντάφυλλο που σας σκεπάζει, 
αντρείοι της αρετής και της πατρίδας.
Στο θρύλο σας η γη φωτίστηκε 
και πήρε φως και ουσία»

(Ο. π. π. σελ. 219).

Για τον Κύπρο Χρυσάνθη οι απελευθερωτικοί αγώνες της Κύπρου> δεν 
είναι παρά μια συνέχεια ή μια έκφραση των εθνικών , αγωνωΟ
Αυξεντίου, ο Μάτσης και άλλοι ήρωες πεθαίνουν σαν Έλληνες, έχοντας Μ 
γνώση της καταγωγής τους και του ισχυρου τους πν.υματικου , , πρ0.τον Ελληνισμό 1 τις τύχες του. Στο ποίημά του «Οι^ προ^

βάλλει έντονα η πίστη ότι «Αρκαδικοί βλαστοί», ο m'>waOvo Ελ-
είναι κληρονόμοι της ίδιας εθνικής παράδοσης με τον υπο οιπο, 
ληνισμό και ότι η εθνική τους συνέχεια έχει σταθμούς και
τους αρχαίους αγώνες εναντίον των Περσών, την επανάσταση του 
το έπος του 1940:

Οι εθνικές ημέρες

Οι μέρες της πατρίδας είναι ωραίες, 
υπέροχες με τον πολύ αντρισμό τους.
Γυνναίες οι μέρες της, λαμπρές ιδέες 
και πιο λαμπρές στον κάθε γυρισμό τους.

Οι μέρες μας οι αλβανικές γενναίες.
Τα εικοσιένα ζουν τον θαυμασμό τους.
Κι οι σαλαμίνες μνήμες οι αρχαίες 
ανοίγουν διάπλατο τον ουρανό τους.

Εμείς, μικροί βλαστοί μες τη σκιά τους, 
τ' ανάστημα πια ζούμε του πλατάνου.
Μεγάλη η προστασία απ' τα φτερά τους, 
που μας κρατά απ' τον ουρανό πιο πόνου.
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Αρκαδικοί βλαστοί, ψηλώστε το κεφάλι: 
της πατρίδας κάθε μέρα είναι μεγάλη.

(Λυρικός Λόγος Α', σελ. 183).

* * *

Η συλλογή Μικρές Πατρίδες 1955 (Λυρικός Λόγος Α', σελ. 167-187) 
τελειώνει με ένα σονέττο που έχει τον τίτλο «Επίλογος» και είναι χαρακτηρι
στικό των εθνικών προσανατολισμών του Χρυσάνθη:

«Τραγούδι, των ποιητών μονάχα η μοίρα.
Μα ο στίχος δίχα Ελλάδα δεν αξίζει. 
Τ’ ωραίο τριαντάφυλλο, χωρίς τα μόρα, 
πάντα μισά αισθήματα δωρίζει.

Δόξα σου του Έλληνα μονάχα η κλήρα. 
Μέτρο το μέτρο του Έλληνα χαρίζει. 
Την αττική μενεξεδένια πείρα, 
πείρα Θεών κι ανθρώπων τη σφραγίζει.

Το στοχασμό σου οι βάρβαροι θα βρούνε 
κλεισμένο στην ελλήνισσα λαμπράδα. 
Δάφνη για σένα αυτό να διαλαλούνε.

«Ελλάδα», φώναξε στα στήθια, «Ελλάδα, 
μέτρο κι ευπρέπεια κι αισθήματα γενναία, 
Ελλάδα - Ελλάδα πάντα νέα κι ωραία».

(Ο. π. π. σελ. 187).

Για τον ποιητή Κύπρο Χρυσάνθη η ιστορία, η παράδοση, η ζωή και η 
μοίρα της Κύπρου έχουν νόημα και αξία γιατί εντάσσονται μέσα στην ιστορική 
παράδοση και την μοίρα του Ελληνισμού. Λν ο ποιητής αφορμάται από την 
αρχαία ιστορία, την βυζαντινή παράδοση και τις ιστορικές περιπέτειες της 
νεώτερης και πρόσφατης ιστορίας της Κύπρου, το κάμνει γιατί σ’ αυτόν τον 
κόσμο βρίσκει τις ελληνικές ρίζες της ιδιαίτερης πατρίδας του, τις άπειρες 
διασυνδέσεις της ζωής και της ιστορίας της προς τον Ελληνισμό, την πνευμα
τική και την εθνική της ταυτότητα. Μέσα στον ίδιο αυτό κόσμο ο Χρυσάνθης 
βρίσκει τον ίδιό του τον εαυτό, το δικό του πρόσωπο, και τον λόγο υπάρξεως 
του. Λλλά και η ποίησή του έχει νόημα και αξία γιατί εκφράζει και ενσαρκώ
νει αυτό τον κόσμο. Όπως γράφει στο δεύτερο στίχο του σονέττου που παρα
θέσαμε πιο πάνω «ο στίχος δίχα Ελλάδα δεν αξίζει».

Για τον Χρυσάνθη δική του μοίρα και μοίρα, του τόπου του είναι ο Ελλη- 
^ισμός και η Ελλάδα. Αυτό τον Ελληνισμό και την Ελλάδα, σαν ιδέα και σαν 
αισθητή παρουσία, συναντά σε κάθε του βήμα μέσα στον χρόνο και μέσα στον 
χώρο. Οπως γράφει επιγραμματικά:

«Π Ελλάδα ταξιδεύει με τους αιώνες: 
όπου κι αν πας Ελλάδα».

(Λυρικός Λόγος Α', σελ. 285).

Λυτό τον αιώνιο κόσμο με τις άπειρες εκφάνσεις του, σαν ιστορική και 
^υθικη παρουσία, σαν πολιτιστική παράδοση και συγκροτημένο κόσμο αξιών, 
σαν απομνημειωμένη μαρτυρία και ζωντανή πραγματικότητα του ελληνικού 
έθνους, σαν φυσική ομορφιά και υπαρξιακή μνήμη μέσα στον ελληνικό χώρο, 
ελησε να εκφράσει ο Κύπρος Χρυσάνθης μέσα στην ποίησή του. Μ’ αυτό τον 

κθσμ0 κράτησε ένα γόνιμο διάλογο εδώ και πενήντα τόσο χρόνια. Μέσα απ’ 
αυτό τον διάλογο αποκάλυψε την ψυχή του έθνους του, ανακάλυψε τον εαυτό 
τ°υ και το πρόσωπό του, φανέρωσε την φυσιογνωμία και τον βαθύτερο πυρήνα 
τ°υ τοπου του και του λαού του, τις ελληνικές ρίζες της Κύπρου και των Κυ
πρίων.

ΝΙΚΟΣ Σ. ΣΠΑΝΟΣ
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ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
«ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ»

Το ορατόριο του Κύπρου Χρυσάνθη « ’Ακολουθία τού Εθνάρχη ’Αρχι
επισκόπου Μακαρίου Γ'» γράφτηκε μετά τό θάνατο τού ’Εθνάρχη καί πρωτο- 
δημοσιεύτηκε σέ άφιερωματικύ τεύχος τού περιοδικού Πνευματική Κύπρος 
(Χρονιά III', Δεκέμβρης 1977-Γενάρης 1978, άρ. 207-208). ’Έχει ύπότιτλο 
«Καντάτα», και ύποδηλώνει τούτο ότι δ συγγραφέας θά τό ήθελε νά μελοποιη
θεί, πράγμα πού έγινε άργότερα άπό τον Σόλωνα I. Χατζησολωμού μέ εναρ
μόνιση καί ένορχήστρωση τού Δημήτρη Πετρίδη. 'Έξι άποσπάσματα τού 
όρατορίου ερμήνευσε ή χορωδία τού ’Εθνικού ’Ωδείου Κύπρου ύπό τη διεύθυν
ση τού ’Άντρου Νάταρ κατά τά έγκαίνια τού Πολιτιστικού Κέντρου τού 'Ιδρύ
ματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' στις 18 τού Γενάρη 1982. Τό ορατόριο 
άναδημοσιεύτηκε ολόκληρο στο Δελτίο (άρ. 4, 3 Λύγούστου 1982) της Παγκύ- 
πριας Πορείας 'Αγάπης 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', καί περιλαμβάνεται 
στον δεύτερο τόμο τού Αυρικοΰ Αόγου, έκδοση 'Ιδρύματος Λ.-Γ. Λεβέντη, 1985.

Ό Κύπρος Χρυσάνθης, βραβευμένος άπό την ’Ακαδημία ’Αθηνών τό 
1985 γιά τό σύνολο τού λογοτεχνικού έργου του μετά την έκδοση των ποιη
τικών « Απάντων» του άπό τό 'Ίδρυμα Αναστασίου Λεβέντη, άσχολήθηκε 
ποιητικά μέ τό πρόσωπο τού άειμνήστου Εθνάρχη Μακαρίου Γ' καί προηγου
μένως’ π.χ. στο βιβλίο "Υμνοι καί Προσευχές (έκδοση Ο.Χ.Ε.Ν., Λευκωσία, 
1961) περιλαμβάνεται « 'Ύμνος στον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Κύπρου 
κ.κ. Μακάριον Γ'» μελοποιημένος άπό τον μ. Γιάγκο Μιχαηλίδη. ’Αλλά καί 
άλλο ποίημά του γιά τον Εθνάρχη μελοποιήθηκε άπό τον Λέανδρο Σίταρο καί 
έξεδόθη άπό τό Γραφείο Τύπου καί Πληροφοριών καί άναδημοσιεύτηκε, σύν
θεση καί κείμενο, στην Πνευματική Κύπρο (Χρονιά ΚΔ', Μάρτης-Μάης 
1984, άρ. 279-281). Επίσης ό Κύπρος Χρυσάνθης έγραψε κριτική γιά τη με
λέτη τού ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Κύπρος, η άγια νήσος, πού δημοσιεύ
τηκε στην Πνευματική Κύπρο (Χρονιά ΙΗ', Μάρτης 1978, άρ. 210). Στο 
άφιερωματικό τεύχος της Πνευματικής Κύπρου (Χρονιά ΙΙΓ, Δεκέμβρης 1977- 
Γενάρης 1978, άρ. 207-208) δ Κύπρος Χρυσάνθης δημοσίευσε άνέκδοτες χει
ρόγραφες επιστολές τού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου μέ σχετικό πρόλογο. Οι 
έπιστολές αύτές άναδημοσιεύτηκαν σέ Κυπριακές έφημερίδες καί σέ έντυπα 
τού έξωτερικοΰ.

'Όταν ό Κύπρος Χρυσάνθης καταπιάνεται μέ θέματα πού άνάγονται στη 
θρησκεία, όπως ’Ακολουθίες, Κανόνες, Μυστήρια κ.λπ., διακρίνεται γιά τή 
θρησκευτική του διάθεση, γίνεται κοινωνος καί εκφραστής πνεύματος πίστεως·

Λειτουργεί εσωτερικά του σύμφωνα με την αόρατη υπαγόρευση τού κοσμ 
τών χριστιανικών άντιλήψεων. ’Αλλά στο χώρον αυτόν ήδη ενυπαρχου 
στοιχεία της λαϊκής παραδόσεως καί μετουσιωμενοι παγανισ.ικοι α;τιλα~^ 
Καί είναι πολύ φυσικό δ Κύπρος Χρυσάνθης να εισάγει σ.ο θρησκευτικό χ ρ 
καί αύτά τά στοιχεία, πού συνέχουν αιώνια τον λαο μας. ,

Μέ τά συμπλεκόμενα αύτά βιωματικά στοιχεία ο Κύπρος Χρυσανθ 
έγραψε την ’Ακολουθία του γιά τδν Εθνάρχη Μακαριό. Καί ήταν, βέβαια,. 
Μακάριος ή σύζευξη τού θρησκευτικού και τού εθνικού στοιχείου^ στις πιο ζ, 
γνήσιες καί άληθινές εκφάνσεις τους. Ήταν σαν ένας βυζαντινός ναός μ 
ρικές κολώνες. Ιερουργός της θρησκείας και της πατρίδας, «Πρίγκιπας Γης 
εκκλησίας», όπως άποκλήθηκε, δ «τελευταίος Πρίγκιπας της εκκ η ζ > 
καί έθνικδς ταγός. Ό ποιητής στέκεται μπροστά του με θαομασμο . μ 
κατάνυξη. Καί άναπέμπει τον αίνο του μέ πνεύμα επικό και μορφή Ρ 
τική. ’Ήδη νωρίτερα δ ποιητής άποτύπωσε στο λογο ανάλογες συγκι t 
Τό 1954 έγραψε την ’Ακολουθία Στέφανος αρετής για τον προ ρομ: ~ 
Μακαρίου έθνομάρτυρα Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, που απαγχονισαν οι , ρ 
στις 9 ’Ιουλίου 1821. ’Έγραψε έπίσης γιά τόν ιδρυτή _τής Εκκλησίας τη 
Κύπρου Απόστολο Βαρνάβα τό έργο Βαρναβας, ο γιος τής παρακ, ] ηζ ~

Ή «Ακολουθία τού Εθνάρχη ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ » ακολου ει 
τά συνήθη πρότυπα τών Ακολουθιών άγιων που μέχρι πρόσφατα κ φ Ρ 
σαν —καί κυκλοφορούν άκόμη— σέ φυλλαδες, αλλα και έχουν εκ ~ ·
Χρησιμοποιούνται σάν λαϊκά άναγνώσματα, αλλα και στις,εκκλησι ς , 
ριών. Χωρίζονται, άναλόγως, όπως καί ή Ακολουθία αυτή, σ ,
τοκίο, Φώς ιλαρό, Άπόστιχα, ’Απολυτίκιο, Καθίσματα, Κοντάκιο, ,
κ·λπ., μέ έπίκεντρο τό Συναξάρι, καί τέλος σε Στιχηρα τών / ινω 
ζαστικό. λ ,

Ή άνάλυση αύτής της ίδιάζουσας ποιητικής συνθεσεως, ( με τις ? _
σεις, τις μεταφορές, τις εικόνες, τις άλληγοριες, απαιτεί εμβα ση 
ύποθέτει γνώση. 'Όταν, π.χ., λέγει:

Κατέγραφες στη γήινη σφαίρα 
τοϋτο τ' ασήμαντο νησί 
νά φαίνεται πετράδι κι άνθος 
στην κεφαλή τής Μεσογείου. 
Κόσμος μικρός μια στάλα 
καί γέμισε τόν κόσμο 
με νόημα κι ήθος 
καί φώς πνευματικό. 
Μόνο γιατί σημάδεψες 
τόν ξεχασμένο τούτο τόπο
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μέ τό δικό Σου αγώνα 
και τό δικό Σου δάκρυ,

άπεικονίζονται οί οικουμενικές διαστάσεις πού έδωσε σττμ Κύπρο ό Μακάριος, 
γιά την άρετή της καί μέ την άρετή του, μέσα άπό την άρρηκτη καί άμοιβαία 
σχέση άγάπης λαού καί ηγέτη. 'Ως έθνικος άγωνιστής ό ’ίδιος ό Εθνάρχης 
έκανε τ’ άσήμαντο νησί πετράδι κι άνθος, άλλά καί ώς ίσαπόστολος προσα
γορεύεται. Ίσαπόστολος γιά το ζήλο του, άλλά καί γιά τό έργο του διαδοσεως 
του Χριστιανισμού στην Αφρική.

Στην άρχή της ’Ακολουθίας, στά Στιχηρά, ό Μακάριος γεραίρεται ώς 
έθνικος καί πολίτικος ηγέτης, ταυτισμένος μέ την εποχή του καί έκφραστής 
της εποχής του. Είναι, άκόμη, «αύτόγραφο βυζαντινό», άπεικόνιση δηλαδή 
τής βυζαντινής θρησκευτικής πίστεως καί εύλάβειας, καί πάντα νέος. Ό 
βυζαντινός χώρος, τοπικά καί χρονικά, συνάπτεται μέ θρησκευτικές έξαρσεις 
καί ενατενίσεις, όπως έξοχα άποτυπώθηκαν στις μορφές των φορητών εικόνων 
καί τοιχογραφιών.

Τά Στιχηρά άκολουθεϊ τό Δοξαστικό. Τό κεντρικό νόημά του είναι οτι 
ό χοϊκός Μακάριος άφανίζεται, έπιβιώνει όμως το ήθος τού βίου του, το «άλας», 
πού δίνει νέα ζωή. Θυμίζει τή λαϊκή πεποίθηση, πού έχει ήδη άποτυπωθεΐ 
σέ πλαγιές βουνών, οτι «Ό Μακάριος ζή» καί οτι «Χίλιοι Μακάριοι θά συνε- 
χίσουν τον άγώνα» του καί οΰτω καθεξής.

Στο Θεοτοκίο, πού άκολουθεϊ τό Δοξαστικό, παρακαλεϊται ή Παναγία νά 
μεσιτεύσει γιά τον Μακάριο νά βρει «γαλανή γαλήνη» στον «έλληνα ούρανό». 
Το έθνικό στοιχείο είναι εύκρινές άκόμη καί στή μορφική διατύπωση τής 
θρησκευτικής 'ικεσίας. Καί πιο κάτω, στά Άπόστιχα, λέγει ότι ό Μακάριος 
«τόπο Θεού ιχνογράφησε τό χάρτη τού νησιού . . .». Υπάρχει έδώ ή άπήχηση 
τού πρωταρχικού ονείρου τού Προέδρου Μακαρίου, άμέσως μετά τήν άνακή- 
ρυξη τής άνεξαρτησίας τής Κύπρου, νά κάμει τό νησί «κράτος τού Θεού» και 
τόπο άδολης εύτυχίας. Στήν ούσία ό Μακάριος έφάρμοζε τις ήθικές άρχές και 
άξιες, πού έπρέσβευε ώς ιεράρχης, στήν άσκηση τής κρατικής έξουσίας. Γι 
αύτό καί δέν έβρισκε άντίφαση στο συνδυασμό τών δύο άξιωμάτων, πέρα άπό 
τις άλλες άναγκαιότητες γιά τήν όρθή ποδηγεσία τού λαού του στή νέα πορεία 
του.

Πιο κάτω, άφοΰ άναφερεται στην ταπεινότητα της καταγωγής του και 
τήν αύθεντικότητα τής ταυτίσεώς του μέ τή γή μας, στά Καθίσματα, μιλά για 
τό μέγα ιδανικό πού έταξε στή ζωη του:

ή λευτεριά τοϋ τόπου αύτοϋ 
πρώτη μου αυγή και φως, 
πιο πάνω άπ’ όλα η λευτεριά 
καί της Ουσίας ό καπνός.

t , Στο τρίτο Θεοτοκίο καλείται ή Παναγία νά δώσει στήν Κύπρο λευτεριά. 
Η Ωδη Λ τού Κανόνα αρχίζει μέ τον στίχο «Ό πρωτομάστορας τής λευτε

ριάς» και διαγράφεται ή προπαρασκευή τού άπελευθερωτικού άγώνα. Στο 
πέμπτο Θεοτοκίο επαναλαμβάνεται ή παράκληση γιά λευτεριά. Στο Κοντάκιο 
αποκαλείται ο Μακάριος «’Εθνάρχης τών ψυχών καί τής φυλής», καί τελειώνει 
τό Κοντάκιο μέ τό έξής:

Στέκεις ψηλά μιλώντας 
γιά λεύτερους καιρούς 
Ισάγγελος, πολύαΟλος, 
σταυρός βυζαντινός 
κι ελληνική κολώνα.

ουτο με ελαφρα παραλλαγή χαράχτηκε ώς έπίγραμμα στο άνάγλυφο τού Μα
καρίου I στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. (Εύτυχές το έπίγραμμα άλλά κακοτύ- 
Χ^σε, ατυχές το άνάγλυφο άλλά εύτύχησε).

Ο Οίκος τά λέει σαφώς:

Ή λευτεριά πιο πάνω, 
ή λευτεριά ώς τ’ αστέρια, 
η λευτεριά πιο πάνω άπ την αγάπη 
τό μέγα πάθος «λευτεριά».

, Ί ο Συναξάρι εκπλήσσει πραγματικά γιά τήν άληθοφάνειά του. Σύγχρονο 
τ° θέμα και επίκαιρη ή κεντρική μορφή, όμως το λεκτικό καί ή διάταξη Ουμί- 

παλαια κείμενα εύσέβειας, πρωτοβυζαντινούς άντίλαλους. Τό βιογραφικό 
μεΡ°ς ιστορείται μέ ένα τρόπο διαχρονικό καί έπιγραμματικό καί άποκορυ- 
^°’Jjai στην αιώνια άνακύκληση τής πάλης γιά τή λευτεριά. «’Έτσι έπάλεψε 

λιόντας εις τήν ψυχήν ώσπου έλευθέρωσεν τον τόπον άπό τό ξανθόν γένος 
τ^ν Άγγλων».

Αλλα καί ή Παναγία, στήν ’Ωδή Θ', χαρακτηρίζεται ώς «Κυπραιισσα», 
ακομη προσωνυμία κοντά στις τόσες καί διάφορες, πού τούτη τη φορά 
έδωσε ο ποιητής. Καί επικαλείται εκείνη γιά τή σωτηρία τής Κυπρου, 

^ετα τγΐν Τουρκική εισβολή.
Λίγο πριν άπό τό τέλος τής ’Ακολουθίας έχουμε τό Έξαποστειλαριο που 

τελειώνει μέ τά έξής:

Καί νά ζητήσουμε μέ πράξη 
τη λευτεριά, τή λευτεριά μας.

Και το Δοξαστικό, πού είναι ή κατακλείδα, λέγει:

Χαΐρε, Μακάριε, τής φυλής μας 
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αρχάγγελε κι όδηγητή.
Στους ουρανούς ή δόξα σου 
και στα κυπραίικα στήθη μας 
εις τούς αιώνας των αιώνων.

'Αμήν.

Αύτά τά χαρακτηριστικά σημεία μαρτυρούν πώς ό ποιητής είδε τον Μα
κάριο κατά πρώτο λόγο ώς εθνικό ηγέτη, μέ σαφή σκοπό τή λευτεριά της Κύ
πρου, καί πριν άπό τήν άπελευΟέρωση άπό τον ’Αγγλικό ζυγό, άλλά καί μετά 
τήν Τουρκική εισβολή καί κατοχή ενός μεγάλου τμήματος τού νησιού.

Ό Μακάριος, βέβαια, ήταν ό ήγέτης ενός ήρωομάρτυρα λαού, καί ό Κύπρος 
Χρυσάνθης άπονέμει, πολύ φυσικά, τον δίκαιο έπαινο σ’ αύτούς πού πρέπει, 
όπως στά Στιχηρά των Αίνων καί πριν άπό το τέλος:

Αινούμε καί δοξάζουμε 
αύτούς πού πέθαναν για μάς, 
αινούμε και δοξάζουμε 
αύτούς π' ακόμα αναζητούμε. 
Αινούμε καί δοξάζουμε 
αύτούς πού μάς συντρέχουν, 
αινούμε καί δοξάζουμε 
όσους τήν προσφυγιάν αντέχουν.

Ό Μακάριος είχε δωρική λιτότητα καί άρετή καί ήταν γεμάτος άγάπη 
καί συγκατάβαση. Γιά τόν πρόωρο θάνατό του ολοι φταίμε, λέγει ό ποιητής: 
«Το κρίμα Του δεν θά τό κόψουμεν εύκολα».

Ό στίχος τού Κύπρου Χρυσάνθη είναι μουσικός καί ελεύθερος, οί λέξεις 
εύηχες. Εικόνες καί παρομοιοόσεις λαμβάνονται άπο τήν Κυπριακή φύση. Τό 
κλίμα της ορθοδοξίας βασιλεύει παντού. Καί, πάνω άπ’ ολα, τό πάθος γιά τήν 
πατρίδα καί τή λευτεριά πού συνυφαίνεται μέ τον Εθνάρχη Μακάριο.

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΤΑ ΠΕΖΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ TOT ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

II παιδική κυπριακή λογοτεχνία έχει τις ρίζες της γύρω στη δέκα 
1935-1945 με βασικούς πρωτεργάτες της δυο από τους αξιολογοτερους ογο- 
τέχνες μας, τον Τεύκρο Ανθία και τον Κύπρο Χρυσάνθη. Φτασμένοι η η 
οι δυο στο χώρο της ευρύτερης πνευματικής λογοτεχνικής δημιουργός, ρ 
τοστατούν και σ’ ένα άλλο χώρο, παρθένο τότε τουλάχιστο για την ρ , 
χώρο της παιδικής λογοτεχνίας.

Πατέρα της κυπριακής παιδικής λογοτεχνίας είχα αποκαλεσει τον ρ^ 
Χρυσάνθη χρόνια πριν, σε μια διάλεξη που είχα δώσει τότε σ.ο , -
από το θέμα της παιδικής λογοτεχνίας στην Κύπρο. Ύστερα απο τόσα χρ 
που πέρασαν εξακολουθώ να έχω την ίδια άποψη, ολοκληρωμένη κ 
ρή ακόμα μετά από έρευνες και μελέτες μου πάνω στο, εμα αυ , 
περίπου βιβλία για παιδιά έχει γράψει ο Κύπρος Χρυσαν ης. ; υ ισ 
νουβέλα, αφήγημα, δ^γημα, θέατρο, ποίηση. ΕπιδόΟηκε στον 
με αφοσίωση, με πάθος. 'Εχ« δώσει στο χώρο της κυπριακής παιδικής y 
τεχνίας έργο δυνατό, δημιουργικό, γεμάτο ενδιαφέρον για την η 
οποία απευθύνεται, λειτουργικό μέχρι τις μέρες μας· _

Οι νουβέλες, τα αφηγήματα και τα μυθιστορήματα για πα ,
πρου Χρυσάνθη ξεκινούν, σχεδόν πάντα, το θέμα τους α<.ο .ον ομο 
του παραμυθιού που τόση γοητεία ασκεί στην ψυχή των πα ιστΟρική 
εξέταση του έργου, σε κάποιο στάδιο, περιπλέκεται ο μυ ος με 
πραγματικότητα. Τότε η αναφορά σε λεπτομέρειες πρόκα ει καλ_
πτωτο το ενδιαφέρον του νεαρού αναγνώστη, προσθέτοντας του γ , 
λιεργώντας του, ό,τι ηθικό, ευγενικό κι όμορφο, δείχνοντας του 
κι υπενθυμίζοντας του τα ήθη και τα έθιμα τ0” παιδιά που κυκλοφό-

Το Κίτρινο Χρυσάνθεμο είναι η πρώτη β ϊ με
Ρήσε στην Κύπρο. Εκδόθηκε στη Λευκωσία το 1^1, ™ Ρ 
σχέδιο ξώφυλλου κι εικονογράφηση της Ήβης : ακρι η· ό ιοδικό
τ°δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στο Κυπριόπουλο, ένα πρωτοποριακό Ρ 
για παιδιά της εποχής εκείνης. , , απλό χι όλο συγκίνηση.

I ο περιεχόμενο της παιδικής αυτής νουβ . ς ; ηθύλας κοπελίτσας, 
Αναφέρεται στη ζωή και στον αγώνα μιας ομορφη

μάγισσα που απο αγάπη για την άρρωστη μανουλα της, ακ0 .f , ψθ αντάλ-
στο μακρινό παλάτι της. Εκεί μπαίνει σκλάβα στη, ου^, , 

βοτάνια της λαγμα αυτής της Ουσίας είναι να βοηθήσει η γριά μαγ ποχλά βάσανα, 
να γίνει καλά η μανούλα της κοπελίτσας. Τελικά, 
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περιπέτειες και ταλαιπωρίες, η Ξανθούλα μεταμορφώνεται σ’ ένα κίτρινο 
χρυσάνθεμο. Τιμωρημένη από τη γριά μάγισσα, φυλακισμένη στο πιο ψηλό 
δωμάτιο του πύργου, πνίγει την ξανΟούλα ο πόθος ν' αγγίσει λίγο τη γη. Έτσι 
να χαϊδέψει το χώμα, ένα πράσινο χορτάρι, μια μουσκεμένη πέτρα, ένα φύλλο 
λουλουδιού. Κάθε φορά που αναστέναζε μακραίνανε τα χρυσά μαλλιά της όλο 
και πιο πολύ, ώσπου αγγίξανε τη γή. Και τότες φύτρωσε εκεί ένα πελώριο, 
κίτρινο χρυσάνθεμου.

Μέσ’ από τον όλο μύθο υπάρχει η σύγκρουση του καλού και του κακού. 
Στο τέλος επικρατεί το καλό, ύστερα, βέβαια, από αγώνα και προβληματισμό. 
Επίσης τα αισθήματα της αγάπης, της στοργής, της φιλίας και της καλωσύ- 
νης είναι διάχυτα στο όλο έργο.

Η θυσία της πρωταγωνίστριας για να σώσει τη μητέρα της συγκινεί τους 
μικρούς αναγνώστες παραδειγματίζοντάς τους για παρόμοιες περιπτώσεις, 
και σ’ άλλο χώρο.

Η παιδική νουβέλα 7ο Κίτρινο Χρυσάνθεμο τριανταπέντε χρόνια μετά 
την πρώτη έκδοση λειτουργεί ακόμα.

Η Ρήγαινα είναι ο τίτλος μιας άλλης παιδικής νουβέλας του Κύπρου Χρυ
σάνθη. Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Τάιμς οφ Σάιπρους, στις σελίδες 
για παιδιά.

Το θέμα είναι καθαρά ιστορικό. Πρωταγωνίστρια η ίδια η Ρήγαινα, που 
ζει στο απόρθητο κάστρο της, στα γνωστά μας «Σπίτια της Ρήγαινας», που τα 
ερείπιά τους σώζονται μέχρι τις μέρες μας στις απόκρημνες πλαγιές της ορο
σειράς του Πενταδάκτυλου.

Κι όλα κυλούν ειρηνικά μέχρι τη μέρα που τα πολεμικά καράβια της Δύ
σης ξεκινούν για το πλούσιο νησί της Κύπρου. Καλά αρματωμένα τα κάστρα 
στις παραλίες, στρατιώτες οπλισμένοι σαν αστακοί τα υπερασπίζονται, κυπρι
ώτικα πολεμικά καράβια φυλάγουν τις θάλασσες. Κι όταν φτάν’ η ώρα της 
σύγκρουσης, όταν τα στρατεύματα της Φραγκιάς πατούν το νησί και πολιορ
κούνε το κάστρο κι όταν με το τέχνασμα της ετοιμόγεννης οι Φράγκοι με τα 
φουσάτα τους ορμούνε από τον ανοικτό πυλώνα και κυριεύουν το ένα μετά το 
άλλο τα εκατό σπίτια της, περήφανη κι αξιοπρεπής η Ρήγαινα τελειώνει τη 
ζωή της πέφτοντας απ’ το παράθυρο του κάστρου της στο γκρεμό.

Η ιστορική πραγματικότητα είναι ένας χώρος που πραγματικά προσφέ- 
ρεται για παιδικό λογοτεχνικό έργο. Τα γεγονότα αληθινά, με την αίγλη που 
τους επεσώρευσε το πέρασμα του χρόνου, από τη ζωή και τους αγώνες του 
λαού μας, ενδιαφέρον όχι μονάχα τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους. Προ
βληματίζουν, δημιουργούν αισθήματα τιμής και περηφάνειας, προσφέρουν 
πρότυποι για μίμηση. Κι η φωτεινή μορφή της Ρήγαινας, με την ηρωική της 
απόφαση να υπερασπίσει μέχρι θανάτου τη γη και τους ανθρώπους της, είνα^ 
ένα πρότυπο τέτοιο που όλες οι εποχές κι οι καιροί —προπαντός οι σημερινοί 

δικοί μας— το έχουν ανάγκη.
Αφηγημα παιδικό χαρακτηρίζει ο ίδιος ο συγγραφέας το έργο του Δημώ- 

νασσα, μια πονεμένη βασίλισσα της Κύπρου.
Με τους δυο γιούς της και τη μονάκριβη θυγατέρα της ζεί ευτυχισμένη 

ή βασίλισσα Δημώνασσα σ’ ένα από τα πιο πλούσια, τα πιο ονομαστά βασίλεια 
της Κυπρου. Πρώτη φροντίδα κι έγνοια της ο κάμπος κι η αγροτιά του, που 
τον θεωρεί το θεμέλιο της ευτυχίας των ανθρώπων της. Στην προσπάθειά 
της να προστατέψει το βόδι, αυτό τον απαραίτητο βοηθό του ανθρώπου στις 
γεωργικές του ασχολίες, θέτει ένα νόμο σύμφωνα με τον οποίο όποιος σκο
τώσει βόδι, θα σκοτώνεται αμέσως επί τόπου με τον ίδιο τρόπο. Κι όταν ο 
πρωτογιος της σκοτώνει από λύπηση ένα άρρωστο βόδι, από σεβασμό προς 
‘Ους ίδιους τους νόμους η βασίλισσα μάνα του προστάζει να σκοτωθεί κι ο 
γιος της δίπλα στο νεκρό ιερό ζώο. Την ίδια ώρα, όμως, χάνει και τα δυο 
αλλα παιδια της, που την εγκαταλείπουν αγανακτισμένα για τη σκληρότητά 
της.

Π σύγκρουση του καθήκοντος της βασίλισσας με τα συναισθήματα της 
Ρ-ανας στο πρόσωπο της Δημώνασσας είναι τραγική. Η ίδια πρώτη πρέπει 

δείξει υπακοή στους νόμους του κράτους της· και το κάνει. Τα άλλα της, 
°μως, παιδιά δε θα τη συγχωρέσουν ποτέ γιατί έβαλε πάνω από την αγάπη 
του παιδιού της την αυστηρή τήρηση των νόμων της πατρίδας της.

Απο το αφήγημα δε λείπουν ο ζωντανός διάλογος, οι πετυχεμένες περι
γραφές κι η λιτότητα στην έκφραση. Συναντάς ακόμα την αγάπη των χωρι- 
κων προς τη γή και τα ζώα τους, την ομορφιά του κυνηγιού, την καλωσυνη 
που ξεχειλίζει στις ψυχές των ανθρώπων, την αδελφική αγάπη και, τέλος, τη 
,υστυχια εκείνων που βάζουνε πάνω από την καρδιά και την αγάπη ο,τιδηποτε 

άλλο.
I ο αφήγημα αυτό έχει όλα τα χαρακτηριστικά της νουβέλας και διαβα- 

Q^ai με πολλή συγκίνηση από την αρχή ως το τέλος. Η πονεμένη καρδια της 
βασίλισσας μάνας που έπαψε ξαφνικά να κτυπά, είναι το επιστέγασμα κι η 
^υση στο ολο συναισθηματικό φόρτωμα, μια λύση τραγική αλλ’ αποδέκτη ίσως 
απο τους θεούς, που παρακολουθούν κι απορρίπτουν ή ευλογούν κάθε βήμα, 
κ*θε  αναπνοή και κάθε πράξη της ζωής μας.

Η Τριανταφυλλένια είναι ένα παιδικό μυθιστόρημα του Κυπρου Χρυσαν- 
ή> που πρωτοδημοσιεύτηκε σε συνέχειες στη «Σελίδα του Παιδιού» σ.ο 

Χυπρΐακό περιοδικό Τάιμς οφ Σάιπρους. Θυμάμαι με τι αγωνία περιμεναμε 
τότε κοπελίτσες την έκδοση του περιοδικού για να δούμε τη συνεχεία, να 

Μάθουμε: τι γίνηκε πάρα κάτω.
Πρωταγωνίστρια στο παιδκό αυτό μυθιστόρημα είναι η μικρή Τριαντα 

ψυλλενια, που ττήρε το εύοσμο όνομά της από τη μεγάλη της αγαπη, και το 
^^θος που είχε για τα τριαντάφυλλα. Συχνά τραγουδούσε:
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Τριαντάφυλλα, τριαντάφυλλα 
μαγέψανε τους τόπους 
μαγέψανε τον ουρανό 
και όλους τους ανθρώπους

Ζει στο Τρίκωμο ευτυχισμένη μαζί με τους δικούς της ως τη μέρα που ο 
πατέρας της ξενιτεύεται —μοίρα κακή για πολλούς άντρες αυτού του τόπου— 
για να φτιάξει βιός και να καλοπαντρέψει τα κορίτσια του. I ο μόνο δώρο που 
του ζητά η Τριανταφυλλένια είναι μια ξεχωριστή ποικιλία κόκκινα τριαντά
φυλλα.

Με τα ίδια συναισθήματα, πιο ώριμα βέβαια, ξαναπερνώ σήμερα μια-μια 
τις σελίδες εκείνες, τις προτάσεις, τις λέξεις. Η Τριανταφυλλένια μου είναι 
το ίδιο αγαπημένη σαν και τότε. Με την άδολη καρδιά της, με το πάθος της 
για τα τριαντάφυλλα, με το ξέσπασμά της στο χορό και στο τραγούδι, με τη 
λύπησή της για όσα κακά συμβαίνουν στον κόσμο, μα προπαντός με την από
φασή της να εγκαταλείψει το σπίτι της και τους δικούς της για να σώσει τη ζωη 
και την τιμή του πολύ αγαπημένου της πατέρα. Τα αισθήματα καλωσύνης που 
γεμίζουν τη ψυχή της για το μαύρο φίδι, αλλά και η τρυφεράδα της και η αγα- 
πη της για το λαό του φιδιού που στέναζε κάτω από βαριά κατάρα λύνουν τα 
μάγια κι όλοι, λαός και βασιλιάς, ξυπνούν από το κακό όνειρο και συνεχίζουν 
την όμορφη ζωή τους μέσα στην καλωσύνη, την αγάπη, την ειρήνη. Η καλή 
της καρδιά σώζει τον κόσμο και σε προέκταση ένας κόσμος ειρηνικός κι ευτυ
χισμένος έχει τη βάση του στην καλή καρδιά και στα ευγενικά συναισθήματα 
των ανθρώπων.

Η Τριανταφυλλένια είναι αναμφίβολα ένα από τα καλύτερα παιδικά 
μυθιστορήματα του τόπου μας και του νεοελληνικού χώρου, μ’ ευρύτερες 
προεχτάσεις στο νου και στις ψυχές των παιδιών.

Ξανθούλα, η βασιλοπούλα της Κύπρου είναι ο τίτλος ενός άλλου παιδικού 
μυθιστορήματος του Κύπρου Χρυσάνθη. Ένα όμορφο παραμύθι αγάπης ξε- 
τυλίγεται μέσ’ από τις εξηνταδυό του σελίδες.

Η μικρότερη κόρη του βασιλιά της Πάφου Θεόδωρου, γλυκιά κι ευτυ
χισμένη κοντά στον πατέρα της, με τα μαλλάκια της ολόχρυσα σαν το σιτάρι 
στις θημωνιές, το πρόσωπό της να λάμπει μέσ την ασπράδα του σαν ένα κομ
μάτι άσπρο μάρμαρο μες το φως του ήλιου, τα γαλανά της μάτια να νικονν 
στο χρώμα τη γαλανάδα της θάλασσας, ονειρεύεται να παντρευτεί το βασιλό
πουλο της Βενετίας. Κι ύστερα από αγώνες κι αγωνίες, από πράξεις που 
απαιτούν θάρρος ακατάβλητο και τόλμη υπερανθρώπινη, αλλά κι αγάπη και 
Ουσία, κατορθώνει να πετύχει το σκοπό της και να πραγματοποιήσει τ’ όνειρό 
της. Τελικά ακολουθεί τον εκλεκτό της στη μακρινή του πατρίδα, τη Βενετία» 
για να ζήσει στο πλευρό του αγαπημένη του γυναίκα και τιμημένη βασίλισσα·

Γο μυθιστόρημα αυτό διαβάζεται ευχάριστα κι ο μύθος, περιπλεγμένος 
με στοιχεία ιστορικά, κυλά γεμάτος μ’ ενδιαφέροντα γεγονότα. Η στρωτή 
ημοτικη γλωσσά, τ αναερο λογοτεχνικό ύφος, ο ζωντανός διάλογος, ο ποιη

τικός λογος που διανθίζει το όλο κείμενο, καθώς κι η εικονογράφηση του βιβλίου 
>·ου προσδίδουν τη θέση που του αξίζει ανάμεσα στ’ άλλα παιδικά λογοτεχνικά 
βιβλία του τόπου.

Οι Νεράιδες της Κυπρου, εκ8ομένο το 1985 στη Λευκωσία, σε πενήντα- 
θΧτω σελίδες και με πρωτότυπη εικονογράφηση της γνωστής λογοτέχνιδας 

εας Κουμιδου—Ερέλ, συνεχίζουν τη σχεδόν σαραντάχρονη λογοτεχνική προσ
φορά του Κυπρου Χρυσάνθη στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας.

Οι Λεραΐδες της Κύπρου είναι ένα παραμύθι που ξεκινάει από τα χρόνια 
τα παλια. I οτε που ο Διγενής, το βασιλόπουλο της Πάφου, γιος του Κινύρα, 
αγαπαει παραφορα και παντρεύεται την πεντάμορφη βασίλισσα των νεράιδων 
και ζει μαζί της στους λόγγους και στα βουνά.

Αμέτρητες περιπέτειες ακολουθούν κι ο Διγενής, πονεμένος γιατί δεν 
Ρ·ττορει να καταλαβει ορισμένες ενέργειες της νεράιδας γυναίκας του, ξαναγυ- 
Ρ'-ζ^μια μέρα κοντά στους γονείς του και στο λαό του. Υπεράξιο τον έκρινε 
° λαός της Πάφου και τον έστεψε βασιλιά, στη θέση του ένδοξου πατέρα του, 
“ου’ γέρος πια δεν αντέχει τα βάρη της βασιλείας.

Σκεφτικός και περίλυπος ζεί στο βασίλειο της Πάφου μακριά από την 
αΓ<ζπημένη του γυναίκα, μακριά από τα δυο παιδιά του, το γιο του τον Κινύ- 
Ρα και την πνεταμορφη Ξανθούλα. Τελικά αποφασίζει να ξαναγυρίσει στους 
^«•ραιδοτοπους. II νεράϊδα γυναίκα του, που εξακολουθεί να τον αγαπά, και τα 
θ 0 παιδια του γυρίζουν πίσω μαζί του στην Πάφο κι η ζωή συνεχίζεται . . . 

νέος Κινύρας παντρεύεται τη Λήδρα, κόρη του βασιλιά της Λευκωσίας και 
Υ-ννιεται ο νέος Διγενής. Και ζούνε αυτοί καλά . . . σαν σ’ όλα τα παραμύ
θια.

II φιλία του Διγενή με το Θεμιστοκλή δίνεται μέσ’ από λιτά γεγονότα 
ή σιωπηλή συμπαράσταση του φίλου σ’ ώρες δύσκολες είναι συγκινητική. 
αΓαπη της μάνας κι η στοργή της διαγράφεται σ’ όλες τις περιπτώσεις 

υδοκια, Βασίλισσα των Νεράιδων, Λήδρα) καθώς κι η φροντίδα του πατέρα 
η έγνοια του για το μεγάλωμα των παιδιών του. Αλλά φανερή είναι κι η 

Υα,^η του παιδιού κι η εκτίμησή του προς τους γονιούς που το φέρανε στον 
°σμο και το μεγαλώσανε με ιδιαίτερες φροντίδες. Ξεχωριστά όμορφα δίνονται 

θαυμάσιες περιγραφές τοπία της Πάφου, καθώς και το κυνήγι στον Λκαμα.
Κ1 η μορφή του Διγενή, ακατάβλητη, αιώνια, αναλλοίωτη μέσα στο χρο- 

κ·αι τ0 χώρο της Κύπρου, διαγράφεται στον πρωταγωνιστικό της ρολο 
^ΡαΥματικη και παραμυθένια, πανάρχαιη και τωρινή, αληθινη όπως ολα τα 

του κόσμου τούτου.
Λρεστης ο κυπριώτης Ακρίτας είναι ένα άλλο παιδικό αναγνωσμα του
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Κύπρου Χρυσάνθη. Έτσι τουλάχιστο το χαρακτηρίζει ο ίδιος. Παιδικό ιστο
ρικό μυθιστόρημα Οα το έλεγα, γιατί σ’ έκταση και χρονική περίοδο που καλύ
πτει μυθιστόρημα είναι. Είναι ένα από τα πιο όμορφα μυθιστορήματα, που 
γραφτήκανε ποτέ για παιδιά στην Κύπρο.

Πρωταγωνιστής ο Αρέστης ο κυπριώτης, το νεαρό αρχοντόπουλο, που 
γεννιέται και μεγαλώνει χωρίς να ’χει δει τον πατέρα του, γιατί ο τελευταίος 
πιάστηκε σκλάβος από το Σελίμ και τους Σαρακηνούς του. Μεγαλώνει παί
ζοντας με τ’ άρματα κι ασκώντας το σώμα του ν’ αντέχει στους μόχθους. Η 
φήμη του είχε διαδοθεί παντού. Στο πήδημα ήταν πρώτος σε όλη την περιοχή. 
Στη γρηγοράδα ξεπερνονσε και το πιο γρήγορο άλογο. Στο δοκίμι ήταν εξε- 
πέραστος. Σήκωνε τεράστιες πέτρες και τις κυλούσε σαν τόπι . . .

Τον παρακολουθούμε στην όμορφη προσπάθειά του να υποτάξει τ’ αγριω
πό άλογο κι ύστερα ν’ αγωνίζεται να σηκώσει το δοκίμι του Διγενή ίσαμε το 
ύψος του ώμου του. Στο τέλος μαθαίνουμε πως νικά τους Σαρακηνούς κι λευ- 
Οερώνει τον πατέρα του από την ατίμωση και τη σκλαβιά.

Μορφές σαν της μητέρας του Λρέστη Θεοφανώς, του Λζγουρή πατέρα 
του, του Πορφύρη με τ’ ασπριδερό κεφάλι και της λογικές σκέψεις, των Ακρι
τών, της όμορφης κόρης του Αλιάντρη κι άλλων διαγράφονται ολοκληρωμένες 
μέσ’ από το όλο έργο. Μορφές υποδείγματα για μίμηση.

Το μυθιστόρημα διαβάζεται ευχάριστα. II γλώσσα κυλάει σαν ένα ήρεμο 
ποτάμι. Ο διάλογος είναι φυσικός κι ολοζώντανος σαν να γίνεται τώρα δα 
μπροστά σου. Οι περιγραφές πετυχεμένες φέρνουνε μπρος στα μάτια εικόνες 
και σκηνές που τις ζεις και χαίρεσαι την ομορφιά τους.

Μια άλλη αξιοσημείωτη σειρά λογοτεχνικών έργων του Κύπρου Χρυ
σάνθη για παιδιά είναι κι οι ιστορίες - αφηγήματα. Έξι παιδικά βιβλία έχει 
εκδόσει στο παρελθόν με τέτοιες ιστορίες, οι τίτλοι των οποίων είναι: Ιστορίεζ 
των λουλουδιών, Ιστορίες των πουλιών, Αληθινές ιστορίες, Ιστορίες των Ακρι
τών, Ιστορίες των Μηνών και Ιστοριούλες.

Το 1954 κυκλοφόρησε στη Λευκωσία το βιβλίο Ιστορίες των Αουλουδιών. 
Σαν συγγραφέας αναφέρεται ο Λάμπρος Κ. Ρήγας, γνωστό σήμερα ψευδώ
νυμο του Κύπρου Χρυσάνθη. Στις 24 σελίδες του βιβλίου αυτού παρουσία- 
ζονται οκτώ αφηγήματα, στα οποία δίνεται εντελώς ξεχωριστά ο τρόπος με 
τον οποίο βρέθηκαν στη γη μερικά από τα πιο συνηθισμένα λουλούδια: Το 
κόκκινο γαρούφαλο, που βλάστησε εκεί που στεκόταν το αδικοσκοτωμένο α^0 
Σαρακηνό πειρατή βασιλόπουλο, το μοσκομύριστο γιασεμί που ’ταν πριν μ^ 
απρόσεκτη αλλά ευαίσθητη νεαρή κοπέλα, το κίτρινο χρυσάνθεμο που βλάστημε 
απ’ τα μακρυά ξανθά μαλιά ενός βασανισμένου καλόκαρδου κοριτσιού, τ0 
κρίνο του Ευαγγελισμού που ξεπετάκτηκε από ένα ταπεινό χορτάρι και μοσκο- 
μύρισε τον γύρω τόπο ύστερα από θερμή προσευχή του αρχάγγελου Γαβρ1^’ 
τ’ άσπρα τριαντάφυλλα που ’γιναν από το μαλλί και το γάλα των πρόβατά 

τη νύκτα της γέννησης του Χριστού, τα κυκλάμινα που βλάστησαν πάνω από 
τους τάφους των αδικοσκοτωμένων από το βασιλιά Ηρώδη αγοριών της Βη
θλεέμ, το ταπεινό χαμομήλι με τ’ άσπρα πέταλα και την κίτρινη καρδούλα 
που είναι τα δάκρυα της Παναγίας όχι μονάχα για το δικό της γιο, το Χριστό, 
μα για όλα τα παιδιά του κόσμου και, τέλος, η πασχαλιά με το βιολεττί ευωδια- 
σμένο λουλουδάκι, που ήταν πρώτα μια μελαγχροινή αρχόντισσα από την 
Περσία, που γέρασε στην προσπάθειά της να βρει το Χριστό.

I ο 1955, με το ίδιο ψευδώνυμο κυκλοφόρησε ο Κύπρος Χρυσάνθης τη 
συλλογή Ιστορίες των πουλιών, με έξι αφηγήμτα, κεντρικούς ήρωας των 
οποίων είναι πάντα ένα πουλί. Απλά, ταυτόχρονα συναρπαστικά αρχίζουν 
σχεδόν πάντα τα αφηγήματα της συλλογής. Και κρατιέται αδιάπτωτο το εν
διαφέρον του αναγνώστη, ως το τέλος του διηγήματος. Το γεράκι, που σε 
αλλα μέρη το λένε ξεφτέρι, δεν ήταν πάντοτε ένα αρπακτικό πουλί. Ηταν 
μια εποχή που ο κόσμος το 'ξερε σαν τον πιο φημισμένο κυνηγό του τοπου 
μας. Έτσι αρχίζει το πρώτο αφηγημα της συλλογής, που έχει τίτλο «Το γε
ράκι». Στη συνέχεια δίνεται η ιστορία του φημισμένου κυνηγού, που, απο 
φιλότιμο δέχεται να σκοτώσει έν’ αγριογούρουνο με βέλη, μ όλο που η αξιο
σύνη του ήταν μονάχα στη σφεντόνα. Διαβάζουμε τέλος πως ο Θεός τον λυπή
θηκε και μεταμόρφωσε σε γεράκι τον καλύτερο κυνηγό, για να μπορεί να κυνή
γα και μετά το θάνατό του.

Στην ίδια συλλογή, στο αφήγημα που ακολουθεί και που έχει τίτλο «Ο 
Κύκνος», διαβάζουμε την ιστορία ενός ανήσυχου αγοριού, που, ενω πνιγόταν 
Χατω από τον πάγο, το λυπήθηκε ο άγγελος και το μεταμόρφωσε σε περήφανο 
κύκνο. Σ’ άλλο αφήγημα της ίδιας συλλογής μαθαίνουμε για την καλόκαρδη 
πριγκιποπούλα, που, στην προσπάθειά της να βρει το βοτάνι του πυρετου για να 
σώσει τ’ άρρωστο φτωχόπαιδο, κύλησε στο βάραθρο και μεταμορφώθηκε σε 
κουκουβάγια. «Το χελιδόνι φεύγει» είναι ο τίτλος του τέτορτου αφηγήμα ^ος· 
Παρακολουθούμε εδώ έν’ αγοράκι που Λλγερίνοι πειρατές αρπάξανε σκλάβα 

μητέρα του και τη μεταμόρφωσή του σε χελιδόνι, για να πάει μο ζι της στην 
Αφρική. Ακολουθεί το αφήγημα «Το περιστέρι κι ο κόρακας». Γα δυο αυτα 
πετουμενα ήταν κάποτε δυο αδέλφι’ αγαπημένα, που, για να μη χωρίσουνε, 
0 Θεός τα μεταμόρφωσε στα δυο πουλιά. Κι η συλλογή κλείει με το παραμύθι 
^ς βασιλοπούλας που γίνηκε αηδόνι και κλαίει μέσ’ τα φυλλώματα τον σκο 
τωμένο αρραβωνιαστικό της.

I ο 1956, με το ίδιο ψευδώνυμο, κυκλοφόρησε ο Κύπρος Χρυσάνθης τη 
συλλογή Ιστορίες των Ακριτών, σε 16 σελίδες. II πρώτη ιστορία αναφερεται 
στή σωτηρία του Αζγουρή από το γιο του Λρέστη. Η δεύτερη στους τρεις 
^Χρίτες Θεοφύλακτο, Αλιάντρη και Μανώλη κι η τρίτη στο θανατο του κλη 
Ροπουλου, που καταγόταν από τη γενιά των αρχόντων Σκληρών, που ητ , 
στα χρονιά εκείνα, πασίγνωστη σ’ όλη την Ανατολή.
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Την ίδια χρονιά, 1956, κυκλοφόρησε ακόμα ένα βιβλίο ο Κύπρος Χρυ
σάνθης με τίτλο Αληθινές Ιστορίες, σε 16 σελίδες, που περιλαμβάνει τέσσερις 
ιστορίες: «Το βοσκόπουλο ο Σώζοντας», πού, με κίνδυνο της ζωής του σώζει 
τα ιερά σκεύη της Μονής από τα χέρια των άπιστων Σαρακηνών κουρσάρων. 
«Ο Διομηδιος και το κεφάλι του Αγίου» είναι το δεύτερο αφήγημα της συλλο
γής. Σ’ αυτό ο μικρός μαθητής Διομήδιος, σοβαρό και θεοφοβούμενο παιδί, 
έχει τεράστια επιθυμία να φιλήσει το σεπτό χέρι του Αγίου Τριφύλλιου. Στο 
τέλος, με τη βοήθεια του Αγίου, τρέπει σε φυγή τους άπιστους Σαρακηνούς. 
«Ο Αμπελίων ή Αμπέλης» είναι το τρίτο αφήγημα της συλλογής αυτής. Ανα
φέρεται στον Αμπελίωνα, το αγαθό βοσκόπουλο, που άγιασε σε μια σπηλιά 
και με την προσευχή προσπαθούσε να σώσει τη ψυχή του. Η συλλογή κλείνει 
με το αφήγημα «Ο Γεώργιος και ο Τίμιος Σταυρός». Ο Γεώργιος, το ορφανό 
φτωχόπαιδο, ύστερα από πολλές περιπέτειες βρίσκει τον Τίμιο Σταυρό, που 
είχε χαθεί από την Τόχνη.

Στη συλλογή Ιστοριουλες, που είναι έκδοση του τότε παιδικού περιοδικού 
«Η χαρά των παιδιών», ο Κύπρος Χρυσάνθης παρουσιάζει έξι μικρές ιστορίες 
γύρω από ενδιαφέροντα θέματα. Διαβάζοντάς τις μαθαίνουμε, για παράδειγμα, 
πως ένα κακόψυχο βασιλόπουλο μεταμορφώθηκε σε γύπα ή πώς ένιωσε ένα 
παιδί, όταν πρωτόκλεψε. «Μια μπάλα χιόνι» γίνεται αιτία να ξανασμίξουν δυο 
φίλοι. Στα «Χριστούγεννα του Νότη» μαθαίνουμε πως οι Χριστιανοί πρέπει 
να γιορτάζουν τη γέννηση του Χριστού με καλές πράξεις. «Την καρδιά να 
κοιτάζεις κι όχι το χρώμα» διαβάζουμε στη συνέχεια στο πέμπτο αφήγημα 
της συλλογής «Το Αραπάκι». Πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο αφήγημα, 
με πρωταγωνιστή ένα αραπάκι. Το τελευταίο αφήγημα της συλλογής έχει 
τίτλο «Σπουργίτης ο θεότρελος» κι αναφέρεται σ’ ένο ατίθασσο αγόρι, που 
ανέβηκε ψηλά-ψηλά σ’ ένα πανύψηλο κυπαρίσσι. Ξαφνικά κόπηκε το κλωνί 
που τον κρατούσε κι άρχισε να πέφτει στο κενό. Πουλάκι να γίνει, να μην πε- 
θάνει, παρακάλεσε απελπισμένη η μάνα του. Κι έτσι γίνηκε. Τ’ αγόρι μετα
μορφώθηκε σε σπουργίτι, που πετά ασταμάτητα εδώ κι εκεί και τρελαίνει τον 
κόσμο με τα καμώματά του.

Το 1975 κυκλοφόρησαν Οι Ιστορίες των Μηνών του Κύπρου Χρυσάνθη, 
με εικονογράφηση Μαρίας Πυλιώτου. Διαβάζουμε στις ιστορίες αυτές πως 
ο Θεός χάρισε στο μήνα Γενάρη λιακάδες, ώστε να βρίσκει καιρό το θαλασσινό 
πουλί, η Αλκυόνα, να γεννά ήσυχα κι άφοβα τ’ αυγά του. Στη συνέχεια μαθαί
νουμε για το μικρό παιδί, που έσπασε το πόδι του ανεβαίνοντας σε μια νυ- 
φούλα αμυγδαλιά και γίνηκε ο δεύτερος μήνας του χρόνου, δηλαδή ο Κουτσο
φλέβαρος, με λιγότερες μέρες από τους άλλους μήνες, για να τιμωρηθεί για την 
αλαφρομυαλοσύνη και την απροσεξία του. Ακολουθεί η ιστορία του Μάρτη, 
που ήταν κάποτε ένας μικρός άγγελος κι έπειτα η ιστορία του Απρίλη με τα 
ρόδα του. Στη συνέχεια διαβάζουμε για το μήνα των λουλουδιών, το Μαη 

και για τον Ιουνη, τον Ιούλη και Αύγουστο, που πρώτα ήταν τρία αδέλφια, 
μα τα, μεταμόρφωσε ο Θεός στους τρεις καλοκαιριάτικους μήνες, για να προ- 
στατευουν τα σπαρτα στα χωράφια και το σιτάρι στ’ αλώνια. Ακολουθεί η 
ιστορία του μήνα Σεπτέμβρη του Τρυγητή, με τα σταφύλια και το κρασί για 
στολίδια του κι ο Οκτώβρης με τα κίτρινα χρυσάνθεμά του. Παίρνει, μετά, 
σς,ιρα η ιστορία του Νιόβρη, του πολυφαμελίτη γεωργού, του σποριά. Τέλος 
η ^λλογη κλείνει με την ιστορία του Δεκέμβρη, που ήταν βοηθός του Μελχιόρ, 
ενός απο τους τρεις μάγους, που κίνησαν από τη μακρινή Ανατολή, για να 
βρουν και να προσκυνήσουν το νεογέννητο βασιλιά του κόσμου. Αρρωσταίνει 
βαρια ο Δεκέμβρης κι αδυνατεί ν’ ακολουθήσει τον κύριό του στο μακρινό του 
ταξίδι. Τη νύχτα της γέννησης ο Θεός χαρίζει τη ζωή στον ετοιμοθάνατο Δε- 
κέβρη και τον κάνει το μήνα των Χριστουγέννων, ανταμείβοντας έτσι την 
ταπείνωση και τον πόθο του να δεί και να προσκυνήσει το νεογέννητο Χριστό.

Πραγματικά ο Κύπρος Χρυσάνθης έδωσε και δίνει έργο αξιοσημείωτο 
στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας. Απόδειξη αυτού τα πεζά του έργα για 
παιδια, που πιο πάνω παρουσιάσαμε.

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΤΛΛΗ
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1958

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ «ΛΥΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 

(1958-1963)

Η «Λυρική Κύπρος» εξέδωσε συνολικά 36 βιβλία μεταξύ των χρόνων 
1958-1963.

Με διμηνιαίες αυτοτελείς εκδόσεις κατάφερε ν’ ανταποκριθεί πλήρως 
στις ανάγκες και στον προορισμό των γραμμάτων για έξι χρόνια. Έταξε στό
χους, δρομολόγησε προσπάθειες με κατεύθυνση την πνευματική ευθύνη και 
ελευθερία. Αποτέλεσε διαχρονικά ένα διαλεχτικό κρίκο ανάμεσα στις άπειρες 
μνήμες των ανθρώπων του νησιού μας. Μνήμες συμπυκνωμένες μέσα στην 
εποχή της δοκιμασίας που δεν είναι άλλη από εκείνη του εθνικοαπελευθερω- 
τικού αγώνα 1955-59 και των πρώτων χρόνων της Ανεξαρτησίας.

Οι κοινωνικές και πολιτικές αντιξοότητες, οι ωδίνες των καιρών δεν εμπό
δισαν την εκδοτική προσπάθεια που με περίσκεψη και σεβασμό αποτέλεσε ένα 
ξόρκι για το μαρασμό και το σκοτάδι που απειλούσαν το λαό μας.

Η «Λυρική Κύπρος» με πρωτεργάτη τον Κύπρο Χρυσάνθη, ένα κατά 
γενική ομολογία ακούραστο εργάτη του πνεύματος, κατάφερε να καταγράψει 
όλους εκείνους τους λογισμούς των ανθρώπων, που θέλησαν με τα γραφτά τους 
να συζεύξουν το συναίσθημα και το πνεύμα.

Η «Λυρική Κύπρος» στέγασε ποίηση, διήγημα, νουβέλα, θέατρο, ταξι
διωτικό και άλλα είδη λογοτεχνίας. Έργα ανθρώπων που πρόθεσή τους ήταν 
να ιστορήσουν την εμπειρική πραγματικότητα και να φωτίσουν τις βαθειές 
σκιές που κάλυπταν για χρόνια τον εσωτερικό τους κόσμο. Πολλά από τα 
έργα μαρτυρούν μια σεμνή επιθυμία να φέρουν στην επιφάνεια τις ηρωικές 
πράξεις των ανθρώπων που με το αίμα τους υπόγραψαν συμβόλαιο με την 
αιωνιότητα. Οι ηρωικές μορφές τους δημιουργούν μέσα από το λογοτεχνικό 
έργο ένα καθολικό νόημα και εκφράζουν μιαν απέραντη ιστορική όραση. Όχι 
σαν μια απλή έκφραση αναμνηστικού χαραχτήρα αλλά σαν μια ψυχική κατα
γραφή και μια εξομολογητική ομιλία που συντροφεύει την εσωτερική μοναξιά 
και συνάμα ενεργοποιεί την εξωτερική ακινησία.

Μερικές αδυναμίες της όλης εκδοτικής προσπάθειας, όπως η εκτυπωτικη 
επεξεργασία και μερικά αδύνατα στο περιεχόμενο κείμενα, συγκαλύπτονται 
από το τίμιο, ειλικρινές πάθος για δημιουργία.

Οι εκδόσεις της «Λυρικής Κύπρου» κατά χρονολογική σειρά είναι:
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1· ° θησαυρός η μάνα
2· Τα τραγούδια της Λευκωσίας 

Πρισματικός Οκτώβρης
4. Πεντε Διηγήματα
5. Στιγμές

Εύδημος ο Κύποιος
1959
Τ Δέκα Γεωργικά Διηγήματα
8. Οκτώ Άρθρα
9· Καλλιρρόη

10. Κανάκης, ο Κνπριώτης Κουρσάρος 
’ Ίρια Κυπριακά Διηγήματα
'Πάθ°ϊ ?ια Λεύτερο Ουρανό

*3· Η μάχη των Μύλων
14. Προς τα Σύνορα
15. ΙΙταν ολοι τους αντρείοι
θ· Συμπλήρωμα των Στιγμών

17. Σχέδια
18. Το Κρησφύγετο
1961
19. Σωκράτης
2θ. Η Ζωγραφική
99*  ^Τσΐ ^^ίσε Κυριακή
23 ^^Οσία — Ηατέρας δίχως παιδί
y, ° Η^ερολογιο του Γαλάζιου Κοριτσιού 
1969 Γί(^ Πικρά και Ρωμαλέα Διηγήματα

• Οι μπαλλαντες μιας ηρωικής εποχής
‘ Οκτώ Ελληνικά Θέματα

Ε Μνήμες στη Νύκτα
Λσκησεις Λόγου

3θ' Παλαιολόγου
1963 Ηο,ναρης στη Λάπηθο — Λνάσταση

31 ,32 ^εσσεθα Διηγήματα
Δύο Ισπανοί Λυρικοί

34 ^V0 ^ία^ε^ει^ πάνω στο Δημοτικό Τραγούδι
• Παγκυπριονίκες

(Κ. Χρυσάνθη) 
(Κ. Χρυσάνθη) 
(Κ. Χρυσάνθη)

(Λ. Μαλένη)
(Κ. Μόντη)

(Κ. Χρυσάνθη)

(Α. Παναρέτου)
(Κ. Σπυριδάκι)

(Α. Περνάρη)
(Κ. Χρυσάνθη)
(I. Κυθρεώτη)

(Κ. Χρυσάνθη)

(Κ. Χρυσάνθη)
(Θ. Σοφοκλέους)

(Κ. Χρυσάνθη)
(Κ. Μόντη) 

(Ελ. Οικονόμου)
(Κ. Χρυσάνθη)

(Α. Περνάρη)
(Αν. Κρέσπο)

(Κ. Χρυσάνθη)
(Κ. Χρυσάνθη) 
(Κ. Χρυσάνθη) 
(Κ. Χρυσάνθη)

(Κ. Χρυσάνθη)
(Φρ. Βράχα) 

(Ειρ. Παναγή) 
(Δημ. Γιάκου) 
(Κ. Χρυσάνθη) 
(Κ. Χρυσάνθη)

(Σπ. Παπαγεωργίου) 
(Χιμένεθ και Λόρκα)

(Μ. Νικολαΐδη) 
(Κ. Χρυσάνθη)

389

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



35. Τα δυο βουνά
36. Η Ανάσταση του Αντάρτη — Το Δίλημμα

(Π. Μηχανικού) 
(Κ. Χρυσάνθη)

Πιο κάτω παραθέτω πίνακες κατά συγγραφέα και κατά θέμα των εκδό
σεων:

Α ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:

Συγγραφέας Αριθμός βιβλίων — Θέμα Αριθμός έκδοσης
Βράχας Φρίξος 1 (Άρθρα) 26.
Γιάκος Δημήτρης 1 (Μελέτη) 28.
Κρέσπο Άνχελ 1 (Ποίηση) 20.
Κυθρεώτης Ιάκωβος 1 (Διήγημα) 11.
Μαλένης Λεωνίδας 1 (Διήγημα) 4.
Μηχανικός Παντελής 1 (Ποίηση) 35.
Μόντης Κώστας 2 (Ποίηση) 5,16.
Νικολαίδης Μελής 1 (Μελέτη) 33.
Οικονόμου Ελευθέριος 1 (Ζωγραφική) 17.
Παναγή Ειρήνη 1 (Ποίηση) 27.
Παναρέτου Ανδρέας 1 (Διήγημα) 7.
Παπαγεωργίου Σπύρος 1 (Διήγημα) 31.
Περνάρης Άντης 2 (Ποίηση, Θέατρο) 9,19.
Σοφοκλέους Θεόκλητος 1 (Ταξιδιωτικό) 14.
Σπυριδάκις Κωνσταντίνος 1 (Άρθρα) 8.
Χιμένεθ και Λόρκα 1 (Ποίηση) 32.
Χρυσάνθης Κύπρος 18 (Ποίηση) 1, 2, 3, 12, 25, 34,

(Διήγημα) 24,
(Νουβέλα) 10, 21, 23
(Θέατρο) 6, 13, 15, 18, 22, 

29, 30, 36.
Β' ΚΑΤΑ ΘΕΜΑ

Θέμα Αριθμός έκδοσης Σύνολο

Ποίηση 1, 2, 3, 5, 9, 12, 16, 20, 25, 27, 32, 34, 35 13
Διήγημα 4, 7, 11L, 24, 31. 5
Νουβέλα 10, 21, 23. 3
Θέατρο 6, 13, 15, 18, 19, 22, 29, 30, 36 9
Άρθρα-Μελέτες 8, 26, 28, 33. 4
Ταξιδιωτικό 14. 1
Ζωγραφική 17. 1

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ

Χρυσάνθης Κύπρος, Ο Θησαυρός η μάνα ... (Ποίηση).

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 1 
Λευκωσία 1958, 23 X 15, 28 σ.

Το βιβλίο περιλαμβάνει ανθολόγηση ποιημάτων αφιερωμένων στη μανα. 
Σκοπός του συγγραφέα είναι να μαζευτούν τα ποιήματα γνωστων υπρ , 
ποιητών, δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα, για ν αποτελεσει η προσπα εια αυτή, 
μικρή συμβολή της Κύπρου στο θέμα της «Ελληνιδας μανας».

Συνολικά είναι καταχωρημένα 25 ποιήματα των Κ. Χρυσαν η, · ’
Γλ. Αλιθέρση, Δ. Λιπέρτη, Κ. Μόντη και άλλων. , ,

Το βιβλίο είναι διανθισμένο με σχέδια και φωτογραφίες πινάκων των .
Κάνθου, Α. Διαμαντή, Λ. Μαλένη, Κ. Αβερκίου. ,

II φιλότιμη αυτή προσπάθεια εκτιμάται ιδιαίτερα, αν λάβομε υπ ψη μ ζ 
ότι πολλά από τα ποιήματα αυτά, που πραγματικά είναι μικρά αριστουργη 
ματα, πιθανόν να χάνονταν και να μην έφταναν ως τις μέρες μας.

Χρυσάνθης Κύπρος, Τα τραγούδια της Λευκωσίας (Ποίηση).

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 2
Λευκωσία 1958, 23 X 15, 32 σ.

Ο συγγραφέας ανθολόγησε ποιήματα που το περιεχόμενό τους φ Ρ 
ται στη γενέθλια πόλη του. Μέσα από την προσπάθεια του αυτή και μ 
τους στίχους, που μερικοί ανήκουν και στον ίδιο, διακρίνεται κα αρα η 
πη του για τη Λευκωσία. „ , ττ

Κάτω από τους γενικούς τίτλους «Μίλα το αιμα», « α ιο να ρ , 
σάτιρα χορεύει...» και «Η Πικραμένη Πολιτεία» αν ολογουνται 
τραγούδια και ποιήματα των πιο γνωστων Κυπρίων ποιητών, ο μ 
Λευκωσία. Μεταξύ άλλων δημοσιεύονται ποιήμα.α των . Ζ 
Μόντη, ΑνΟ. Ροδίνη, Λ. Περνάρη, Π. Μηχανικού, Λ. Κληρίδη, Γ. Περδιου, 
Γ. Λυσιώτη, του Κ. Χρυσάνθη, όπως προαναφέραμε, κ. α. ηπάοΕε

Η Λευκωσία λόγω ιστορικών μνημών, λόγω του ότι η πόλη 
πρωτεύουσα του νησιού για πολλά χρόνια, ασκεί μια ι ιαιτν.ρη γ 
ποιητές μας. Η ανθολόγηση δεν έγινε με κριτήρια αισθητικά αλλα Ρ 
φατικό πιο πολύ αντίκ^μα. Σίγουρα η προσπάθεια είναι 

συνάμα χρήσιμη. Τα ποιήματα συνοδεύουν και φωτογραφ ζ Ρ 
Διαμαντή, Ε. Οικονόμου, Κ. Αβερκίου και του Γ. Σφήκα.

Χρυσάνθης Κύπρος, Πρισματικός Οκτώβρης (Ποίηση).

«Λυρική Κύπρος» Λρ. 3
Λευκωσία 1958, 23 X 15,35 σ.

Η ποιητική αυτή συλλογή του Κ. Χρυσάνθη είναι χωρισμένη σε δυο μ ρη·
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Το πρώτο μέρος φέρει τον τίτλο «Πρισματικός Οκτώβρης» (απ’ όπου πήρε 
και το βιβλίο τον τίτλο) και το δεύτερο τιτλοφορείται «Ιστορίες με χρώματα». 
Το πρώτο μέρος φαίνεται να γράφτηκε μέσα σ’ ένα μόνο μήνα, τον Οκτώβρη, 
αν κρίνουμε από τις ημερομηνίες που αναγράφονται πάνω από κάθε τίτλο ποιή
ματος. Λυρικοί στίχοι, μ’ ελεύθερο μέτρο ξεπηδούν με αυθορμητισμό από τα 
στήθη του ποιητή καταγράφοντας την ψυχική του διάθεση σ’ όλες της τις προ
εκτάσεις.

Το δεύτερο μέρος της ποιητικής συλλογής περιλαμβάνει ποιήματα εμπνευ
σμένα από ζωγραφικούς πίνακες Κυπρίων και ξένων καλλιτεχνών που φαίνεται 
συγκίνησαν τον ποιητή και τον οδήγησαν να ερμηνεύσει κι αυτός με το δικό 
του τρόπο τα αισθητικά στοιχεία που βρίσκονται στα έργα.

Είναι πάντως μια προσεγμένη και αρκετά πετυχεμένη προσέγγιση του 
ποιητή με αποτελέσματα πολύ ικανοποιητικά.

Μαλένης Λεωνίδας, Πέντε Διηγήματα

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 4
Λευκωσία 1958, 23 X 15, 25 σ.

Το βιβλίο προλογίζει ο Κ. Χρυσάνθης και την εικονογράφηση την έκανε 
ο ίδιος ο συγγραφέας.

«Το ιερό και τ’ άγιο», «Αιχμάλωτοι», «Το καφέ μούτρο», «Επίσκεψη» 
και «Νέοι», είναι οι τίτλοι των διηγημάτων. Ο Μαλένης που ασχολήθηκε με 
όλα τα είδη του έντεχνου λόγου δίνει με τη δουλειά του αυτή έντονο το π φόν 
του και οι δυνατότητες διαφαίνονται μεγάλες. Λιτός λόγος, κατακτημένη 
πέρα για πέρα ελληνική γλώσσα, έξυπνη αφήγηση και σύνδεση των κειμένων 
κάνουν το έργο του ευχάριστο προσιτό, ανθρώπινο. Πλούσιος ο διάλογος οδη
γεί στην αμεσότητα και ο αναγνώστης έχει την ευχέρεια να εισχωρήσει μέσα 
στα άδυτα της ψυχής των ηρώων. II πλοκή είναι απλή και ο συμβολισμός 
έντονος.

Μόντης Κώστας, Στιγμές (Ποίηση)

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 5
Λευκωσία 1958, 23 X 15, 44 σ.

Η ποιητική συλλογή του Μόντη περιλαμβάνει δύο ενότητες. Η πρώτη 
με γενικό τίτλο «Στιγμές» αποτελείται από οκτώ άτιτλα ποιήματα. Η δεύ
τερη αποτελείται από ανεξάρτητα μεταξύ τους ποιήματα, τα οποία διακρΘ®1 
τ’ ολιγόλογο και τ’ απέριττο.

Γενικά η ποίηση του Μόντη περιέχει ευαισθησία, θυμοσοφία με διάθεσή 
υποβλητικότητας και η καβαφική επίδραση είναι διάχυτη παντού. Στίχοι λίγο1» 

άπλοι, τρυφεροί αναδινουν ενα συναισθηματικό κραδασμό αναμεμιγμένο με 
γλυκόπικρο λυρισμό. Στιγμές καθημερινές ποιητικά δοσμένες.

Χρυσάνθης Κύπρος, Εύδημος ο Κύπριος (Θέατρο)

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 6 
Λευκωσία 1958, 23 X 15, 19 σ.

IΙρωτοδημοσιευτηκε στην «Ηπειρωτική Εστία» τόμ. Στ'. Θεατρικό, σε 
έμμετρο λογο και σε τρεις εικόνες. Παρουσιάζει τον Κύπριο ήρωα του στα 
αρχαια τα χρονιά να αντιμάχεται τους εχθρούς της πατρίδας του, ν’ αναζητεί 
λύτρωση και να φεύγει στην Αθήνα, όπου θα του δοθεί η ευκαιρία να μορφωθεί 
στο σώμα και στο νου για τη λύση του προβλήματος του. Δε θα διστάσει τέλος 
να πεσει πολεμώντας μακρυά από το νησί του γιατί πιστεύει ότι για την ελευ- 
ερια ο έντιμος Οανατος είναι η ιδανική λύση, είτε αυτός επέρχεται στην Κύπρο 

είτε σ άλλη ελληνική γη.
Προφητικός, συμβολικός ο συγγραφέας πετυχαίνει να δώσει ένα σφικτο- 

s-μενο σύνολο εικόνων με ήρωες που κινούνται στο ελληνικό τρίγωνο Κύπρος - 
θηνα - Συρακούσες αναβιώνοντας το μεγαλείο της πατρίδας μας, στα χρόνια 

εκείνα τα παλια, που τα ιδανικά, το χρέος και οι αξίες ήταν πράξη ζωής κι 
απαίτηση ελευθερίας, όχι πλουμιστά στολίδια, όπως στους καιρούς μας.

Πανάρετος Άνθιμος, Δέκα Γεωργικά Διηγήματα

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 7 
Λευκωσία 1959, 23 X 15, 32 σ.

Ιο βιβλίο προλογίζει ο Κύπρος Χρυσάνθης. Ο συγγραφέας κινείται 
σ ενα χώρο αγροτικής ζωής και σ’ ένα κλίμα λαογραφικό. Ο χαρακτήρας των 
^Υήματων είναι καθαρά διδακτικός. Γνώστης των γεωργικών ζητημάτων 

χαι της ζωής της υπαίθρου (σπούδασε γεωπόνος) ντύνει τις προσωπικές του 
εμπειρίες με λογοτεχνικό ρούχο. Το έργο του δεν διεκδικεί μνημειακή αξία. 

tvat μια προσωπική πορεία συντροφευμένη με την ευαισθησία της εφήμερης 
ανθρώπινης ύπαρξης από τη μια και της αδυναμίας από την άλλη. Υπερτονίζει 
ο συγγραφέας τις άστοχες ενέργειες των συνανθρώπων του και άνισα αποσιωπεί 
τιζ αρετες τους. Ο λόγος του μας ξεναγεί σε φυσικούς κόσμους ηρώων, που 

^ωή τους τη ρυθμίζουν εμπειρικές καταστάσεις, φορτωμένες με πάθη, προ- 
χαταληψεις, άγνοια αλλά και με αγνότητα, πίστη, καλοσύνη, αφέλεια.

I α διηγήματά του κινούνται όλα στα ίδια περίπου επίπεδα ύφους. Έχουν 
τους πιο κάτω τίτλους: «Πάτερ άφες αυτοίς . . .». Μια ιστορική νύκτα. Γλέ- 
ντι σε νεκροταφείο. Οι συνάδελφοι στην υπερβολή. Ο νους με τα χρόνια κατε
βαίνει. Γο πάθημα που πρέπει να γίνη μάθημα. Η αιμορραγία . . . Εγω απο 
ϊραμματα δεν ξαίρω . . . Λάμπης ο Αμερικάνος. Η εκδίκηση της μύγας.
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Σπυριδάκις Κωνσταντίνος, Οκτώ Άρθρα
«Λυρική Κύπρος» Αρ. 8

Λευκωσία 1959, 23 X 15, 28 σ.

Η επιλογή των άρθρων έγινε από τον Κύπρο Χρυσάνθη. Το θέμα τους 
είναι καθαρά εθνικό. Γνωστός για την προσφορά του στην επιστήμη της ιστο
ρίας και γενικότερα στα ελληνικά γράμματα ο Κ. Σπυριδάκις, μέσα από τα 
άρθρα αυτά, τονίζει τη σημασία των εξεγέρσεων και των ιδανικών του ελλη
νικού έθνους.

Τα άρθρα αυτά δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς στις εφημερίδες «Ελευθερία» 
(1, 2, 4, 5), «Έθνος», (3), και στο περιοδικό «Ελληνική Κύπρος» (6, 7, 8). 
Οι τίτλοι των άρθρων είναι:
1. Λόγος προς τους μαθητάς εις την εορτή της Σημαίας την 1η Οκτωβρίου 

1955.
2. 25η Μαρτίου 1821.
3. Το πνεύμα της 28ης Οκτωβρίου.
4. Αγών, Θυσία, Ανάστασις.
3. Η ιδέα της θυσίας από των Περσικών πολέμων μέχρι της μάχης του Μα- 

χαιρά.
6. Εκκλησία και Έθνος.
7. Εθνικαί και Διεθνείς πολιτικαί συνέπειαι της Ελληνικής Επαναστάσεως 
8. Το Πνεύμα των Κλασσικών Αγώνων.

Περνάρης Άντης, Καλλιρρόη (Ποίηση)
Εκλογή από το ποιητικό του έργο 1925-1950 

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 9
Λευκωσία 1959, 22 X 15, 27 σ.

Προλογίζει ο Κ. Χρυσάνθης. Η ποιητική ανθολόγηση περιλαμβάνει 
ποιήματα από πέντε προηγούμενες συλλογές του ποιητή που γράφτηκαν μεταξύ 
των χρόνων 1925-1950.
1. Από «Τ’ Αλαργινά και τα Σκόρπια».
2. Από τα «Τραγούδια της Θάλασσας».
3. Από τους «Ρυθμούς της Ζωής».
4. «Της Πατρίδας».
5. Από το «Άσμα Ασμάτων».

Ο Περνάρης, ένας από τους γνησιότερους εκφραστές της πνευματικής 
ζωής του τόπου μας έχει δώσει τη δική του ταυτότητα τόσο στην ποίηση όσο 
και σε άλλους τομείς της πνευματικής δημιουργίας.

Μέσα από την ποίησή του ξεττηδά ένας πηγαίος λυρισμός που εμπνέει και 
συγκινεί, όχι παθητικά αλλά ενεργητικά για συμμετοχή στα γενικά και ποικίλα 
ενδιαφέροντα της καθημερινής ζωής.

Η ποίηση του Περναρη είναι ένα πάθος που, όταν οι καταστάσεις, οι βιω
ματικοί προβληματισμοί και οι αγωνίες του ανθρώπου το συμπιέσουν, εκρή- 
γνυται. II έκρηξη γίνεται ουσία και έργο τέχνης. Είναι αποστροφή από το 
διανοητικό σκοτάδι, είναι ψυχική αποτελμάτωση. Μέσα από κάθε στίχο του 
διέρχεται η διάθεση για δράση, δύναμη και ηρωϊκή πράξη. Ο ποιητής είναι 
αισιόδοξος γιατί πιστεύει ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια αέναη κίνηση, σ’ ένα 
διαρκή αγώνα για καλύτερες μέρες.

II ποίηση του Περνάρη έχει πατρίδα αλλά δεν έχει ηλικία.
II πυκνότητα του στίχου του εμποδίζει την αδυναμία του πλατειασμού 

και ενισχύει την ένταση για πνευματική κατάχτηση και ψυχική υπερδιέγερση.
Το έργο του Περνάρη συγκινεί γιατί μέσα σ’ αυτό υπάρχει ουσία διαχρο

νική και δημιουργική.

Χρυσάνθης Κύπρος, Κανάκης. Ο Κυπριώτης Κουρσάρος (Νουβέλλα)

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 10
Λευκωσία 1959, 24 X 17, 66 σ.

II νουβέλλα αποτελείται από έντεκα κεφάλαια, με κύριο ήρωα τον Κανά- 
κη, τον Κουρσάρο της Κύπρου. Η υπόθεση τοποθετείται στα χρόνια της φρα
γκοκρατίας. Ο Κανάκης ανυπόταχτος, ελεύθερος, δεν ακολουθεί τη μοίρα των 
συμπατριωτών του. Ταξιδεύει στις θάλασσες λέφτερος, ασυμβίβαστος και 
σκληρός τιμωρός των τυράννων της μικρής του πατρίδας. Και λέφτερος θα 
~εθανει όταν ο κλοιός των εχθρών του στενεύει. Δεν παραδίδεται αλλά βάζει 
φωτιά στο ανίκητο καράβι του και το ακολουθεί στο βυθό.

Ενα πάντρεμά μύθου και ιστορίας το κείμενο του Κ. Χρυσάνθη. Πλού- 
σιος διάλογος, γοργή αφήγηση, εναλλαγή εικόνων, παραστατικότητα, έντονη 
δράση, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της νουβέλλας, που ζωντανεύει για άλλη 
μια φορά τον ηρωικό θρύλο του Διγενή Ακρίτα και της ελληνικής ψυχής, που 
εν υποτάσσεται. Ο Κανάκης συμβολίζει την αέναη προσπάθεια του Έλληνα 

να υπάρξει. Ο ηρωισμός κάθε Έλληνα Κανάκη είναι μια διάρκεια, ένα ιστο- 
Ρι*ό,  ακατάλυτο μέγεθος, μια παντοτινή παρουσία στην ελληνική ψυχή.

Κυθρεώτης Ιάκωβος, Τρία Κυπριακά Διηγήματα

«Λυρική Κύπρος», Λρ. 11
Λευκωσία 1959, 22 X 15, 26 σ.

Το βιβλίο προλογίζει ο Κ. Χρυσάνθης και η εικονογράφηση είναι του Α. 
Λσπροφτα. Τα τρία διηγήματα του συγγραφέα έχουν τους πιο κάτω τίτλους. 
α), θ Καλόγηρος τ’ Άη Λια, β) Φωτιά στο Σεράι, γ) Ο Αρχάγγελος Αντι
φώνησε.

Κύριο χαρακτηριστικό της δουλειάς του διηγηματογράφου είναι η λιτό
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τητα του λόγου αναμεμιγμένη με τα παραδοσιακά στοιχεία του τόπου μας. 
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα των ηρώων που κουβαλούν μες 
στην ψυχή τους την αγάπη για λευτεριά, αξιοπρέπεια, τόλμη και υπερηφάνεια. 
Τα διηγήματα αυτά του Κυθρεώτη ήταν ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα για να αναχθεί 
ο συγγραφέας σε μεγαλύτερα ύψη πνευματικής δημιουργίας.

Χρυσάνθης Κύπρος, Πάθος για ένα Δεύτερο Ουρανό (Ποίηση)

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 12 
Λευκωσία 1959, 24 X 17, 52 σ.

Πολλά ποιήματα της συλλογής είχαν δημοσιευτεί με το ψευδώνυμο Νή
σος Κτώρου στην «Ηπειρωτική Εστία» στα 1955-56. Άλλα στους «Καιρούς 
της Κύπρου» στα 1959. Ένα από αυτά με τίτλο ο «Νεκρός Πολεμιστής» 
έχει περιληφθεί στο «Συμπλήρωμα της Ανθολογίας» (1959) του Ηρ. Αποστο- 
λίδη. Η συλλογή χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει μια 
μόνο μπαλάντα με τίτλο «Μπαλάντα στον αέρα της Πολωνέζας του Σοπέν», 
το δεύτερο με γενικό τίτλο «Πάθος ηρώων» περιλαμβάνει 17 ποιήματα με 
περιεχόμενο τους ηρωισμούς των αγωνιστών του εθνικοαπελευθερωτικού αγώ
να 1955-59, το τρίτο με τίτλο «Ο ήρωας το παιδί» — «Η ηρώισσα μάνα» 
περιλαμβάνει 11 ποιήματα που αναφέρονται στα νεαρά παιδιά της ηρωικής 
εκείνης εποχής και στις μάνες των ηρώων που συνέβαλαν με το δικό τους 
τρόπο στην αποτίναξη του αγγλικού ζυγού και τέλος το τέταρτο και τελευταίο 
μέρος περιλαμβάνει 15 ποιήματα κάτω από τον τίτλο «Πάθη Ποικίλα». Είναι 
ποιήματα που αναφέρονται κυρίως στα πρόσωπα εκείνα που έπαιξαν προδο
τικό ρόλο με στόχο την αποτυχία του ξεσηκωμού. Γενικά τα ποιήματα εκ
φράζουν τα δραματικά γεγονότα και τις ηρωικές προσπάθειες εκείνων που 
πίστεψαν στο λυτρωμό και τις αμαρτωλές προσπάθειες εκείνων που αμαύρω
σαν τον αγώνα.

Ποίηση γεμάτη ισχυρούς βιωματικούς προβληματισμούς και αναζητή
σεις. Λόγοι και ωδίνες, παθητικοί ψίθυροι και έντιμες αντιρρήσεις. Ο στίχος 
λίγο αδύνατος λόγω του μέτρου που επέβαλε ο ποιητής. Π ουσία, η λυρικό- 
τητα αντέχουν και η συγκίνηση αγγίζει το μέσα κόσμο μας.

Χρυσάνθης Κύπρος, Η μάχη των Μύλων (Θέατρο)

«Λυρική Κύπρος» Λρ. 13 
Λευκωσία 1960, 24 X 17, 25 σ.

Πρωτοδημοσιεύτηκε στο Δελτίο του ΕΠΟΚ 1957-1958.

Ο συγγραφέας δανείζεται το θέμα του από την ιστορική πραγματικότητα· 
Κύρια πρόσωπα είναι ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ο ναύαρχος Δεριγνυ κ. *·

Πέρα απο τις αρετές του Μακρυγιάννη υπερτονίζονται η αυτοθυσία και 
ο ηρωισμός των Κρητικών και ενός Κυπρίου στρατιώτη, που βρέθηκαν να πο
λεμούν στο πλάι των άλλων Ελλήνων ενάντια στους Τούρκους. Επιστέγασμα 
τη, προσφοράς των ηρωικών νησιωτών, ο θάνατος για τη λεφτεριά. Το έργο 
εχει πυκνότητα, ευελιξία στην εναλλαγή των εικόνων σε συνδυασμό με τις 
βαθιές ψυχολογικές καταστάσεις που δημιουργούνται και κορυφώνονται στα
διακά.

Ο λογος κοφτος, ολοζώντανος, πηγαίος μαρτυρεί την άνεση με την οποία 
ο συγγραφέας διεισδύει στην ψυχή των ηρώων του, σε μια εποχή μάλιστα που 
το πρόβλημα του ελληνισμού της Κύπρου βρίσκεται στην αποφασιστική καμπή 
του.

, Είναι η αγωνία του ίδιου του συγγραφέα αλλά και του καταπιεσμένου 
λαού μας, δοσμένη μέσα από το φίλτρο της καλλιτεχνικής του ευαισθησίας.

Σοφοκλέους Θεόκλητος, Προς τα Σύνορα ... (Ταξειδιωτικό)

«Λυρική Κύπρος» Λρ. 14
Λευκωσία 1960, 23 X 16, 31 σ.

Γο βιβλίο προλογίζει ο Κύπρος Χρυσάνθης.
Πρόκειται περί ταξιδιωτικών εντυπώσεων του συγγραφέα μετά από ένα 

ταξίδι στην Ελλαδα και που πρωτοδημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «Ελευθε
ρία», το φθινόπωρο του 1952.

Μέσα από το βιβλίο δεν γίνεται η «αποκάλυψη» του Ελλαδικού χώρου. 
Είναι σκόρπιες, χωρίς κανένα σύστημα, προσωπικές εντυπώσεις του συγγρα
φέα. Είναι ένα κράμα παλαιών και καινούργιων εντυπώσεων που έχουν το 
Χάρισμά της αμεσότητας, αλλά είναι και μια σύνδεση του γεωγραφικού χώρου 
με τον ιστορικό, με αναδρομή σε γεγονότα που ο συγγραφέας δεν παραλείπει 

τα φερει στην επιφάνεια, να τα σχολιάσει, να τα κρίνει—δυστυχώς— με 
τροπο άστοχο και που σήμερα θεωρείται ξεπερασμένος. Πέρα όμως από αυτό 
0 συΥΥραφέας συγκινείται και μας συγκινεί με τη ζωντάνια, το αίσθημα και 
τον παλμό με τον οποίο αντικρύζει κάθε τι το ελληνικό. Η συναισθηματικο- 

όμως πνίγει το περιγραφικό και την αντικειμενική θεώρηση του χώρου.

Χρυσάνθης Κύπρος, Ήταν όλοι τους αντρείοι (Θέατρο)

«Λυρική Κύπρος» Λρ. 15
Λευκωσία 1960, 24 X 16, 30 σ.

1 ο τρίπραχτο θεατρικό έργο του Κ. Χρυσάνθη αποτελείται από εςι σκηνές, 
^ου απο μόνες τους διατηρούν κάποια αυτοτέλεια. Είναι εμπνευσμένες απο 
τον τετράχρονο απελευθερωτικό αγώνα του 1955—59 και ο πυρήνας βρίσκεται 
σε Περιστατικά που συνέβαλαν στο να ωριμάσει η ιδέα της ελευθερίας και της 
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δικαιοσύνης. Κατανόησαν οι αγωνιστές της περιόδου εκείνης ότι υπάρχουν 
πολλοί τρόποι να ζήσουν αλλά και να πεΟάνουν. Και διάλεξε ο καθένας τη δι
κή του πορεία, ο καθένας το δικό του τρόπο για να φτάσει στο τέρμα και στον 
προορισμό του. Το ιερό πνεύμα του αγώνα για ελευθερία είναι διάχυτο μέσα 
στο διάλογο του Χρυσάνθη που είναι παράλληλο με τα γεγονότα και τις πρά
ξεις των ανθρώπων που γκρέμισαν το μύθο μιας αυτοκρατορίας.

Το έργο δεν διεκδικεί επαίνους και αναγνώριση. Μιλά για ηρωισμούς 
μιας εποχής, έτσι που να θυμίζει απλώς το ήθος των όσων μαρτύρησαν, για να 
θεμελιωθεί η δικαιοσύνη και η ελευθερία στο νησί μας.

Το έργο μάς μεταφέρει στο βουνό όπου πολεμά ο αντάρτης. Μαζί του 
πολεμά και ένα κοριτσόπουλο. Μάχες. Πέφτουν νεκροί και το παλλικάρι και 
η κόρη. Άλλη σκηνή περιγράφει τα βασανιστήρια των αγωνιστών στα κρα- 
τητήρια. Τέλος ο συγγραφέας μας μεταφέρει στο σπίτι του νεκρού ήρωα και 
δίνει με έντονο ψυχογραφικό ρεαλισμό το μοιρολόι της μάνας και τη δίψα της 
αδελφής για εκδίκηση και συνέχιση του αγώνα. Ο άξονας του έργου περιστρέ
φεται γύρω από μια οικογένεια της Κύπρου που πρόσφερε, με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο, τις υπηρεσίες της στον αγώνα εναντίον των στραγγαλιστών της 
ελευθερίας.

Είναι το έργο μια σύντομη ιστορική εξέλιξη των ηρωικών εκείνων χρόνων 
με πλοκή σφιχτοδεμένη. Ο συγγραφέας καταφέρνει να δώσει την εικόνο του 
αγωνιζόμενου λαού μέσα από την ψυχική απαντοχή του.

Οι σκηνές συμβολίζουν γενικές τάσεις και όχι ατομικές περιπτώσεις. 
Ίσως το έργο να μην έφτασε σε υψηλά επίπεδα θεατρικότητας, αγγίζει όμως 
κάθε ευαίσθητο δέχτη που αγωνιά και νοιάζεται για τούτο το ηρωικό νησί.

Μόντης Κώστας, Συμπλήρωμα των Στιγμών (Ποίηση)

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 16
Λευκωσία 1960, 23 X 16, 31 σ.

Στο «Συμπλήρωμα των Στιγμών» περιλαμβάνονται μερικά ποιήματα 
που δεν συμπεριέλαβε ο ποιητής στη συλλογή του «Στιγμές». Όπως ο ίδιος 
εκμυστηρεύεται στον πρόλογό του τ’ άφησε έξω για να τα δουλέψει περισσό
τερο. Παρ’ όλη όμως την προσπάθεια του ποιητή, οι επεξεργασμένοι στίχοι 
δεν παρουσιάζουν τίποτα το ιδιαίτερο. Αυξάνουν απλώς την ποσότητα των 
«Στιγμών» και μοιάζουν κυρίως με υλικά οικοδομής που περίσσεψαν από ένα 
κτίσμα. Οι σκόρπιοι στίχοι του περιέχουν ίχνη λυρικότητας, αλλά τούτο δεν 
είναι αρκετό έτσι που να αιχμαλωτίσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Π10 
ολοκληρωμένα είναι λίγα καινούργια ποιήματά του, αλλά και αυτά σε μερίκ*  
σημεία χωλαίνουν.

β.βλιο προλογίζει ο Κ. Χρυσάνθης. Το προλόγισμά του, που αγγίζει 
όρια του ιθυραμβου, δεν μας πείθει για τη συνέχεια που ακολουθεί ούτε 

αποτρεπει τις εντυπώσεις.

Οικονόμου Ελευθέριος, Σχέδια (Ζωγραφική)

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 17 
Λευκωσία 1960, 24 x 17, 23 σ.

επ' β^βλθ"^ Tt0V ο Κύπρος Χρυσάνθης ο οποίος προλογίζει

_ Είναι απο τις λίγες περιπτώσεις που παρουσιάζονται σε κυπριακά «άλ- 
υμς» σχ δια Κυπρίων ζωγράφων, μάλιστα σε μια εποχή που η ζωγραφική 

θεν κατείχε τη θέση που της άρμοζε.
, σχόδια του Οικονομου που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το βιβλίο (συνο- 

‘α ), έχουν ως θέμα τους την καθημερινή ζωή του Κυπρίου (κυρίως αγρό
τη) μέσα και έξω από τον κάματο της δουλειάς.

Εκφραστικός ο ζωγράφος, με άνεση και σιγουριά καταφέρνει να δώσει 
μια ολοκληρωμένη εικόνα των δυνατοτήτων του και να μας πείσει με την ευχέ- 
Ρ ια του σχεδίου του. Οι σωστές διαστάσεις, οι αναλογίες και η οπτική γωνιά 

το την οποία βλέπει το θέμα του, είναι στοιχεία που δείχνουν έμπειρο χέρι και 
μάτι, ,με αποτέλεσμα να ζωντανεύουν στιγμές της ζωής που προηγουμένως 
περνούσαν απαρατήρητες.

Χρυσάνθης Κύπρος, Το Κρησφύγετο (Θέατρο)

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 18
Λευκωσία 1960, 25 X 18, 23 σ.

Το τριπραχτο αυτό θεατρικό έργο του Χρυσάνθη είναι γραμμένο να εξυ
πηρετήσει περισσότερό το λαϊκό αίσθημα της υπαίθρου. Αναφέρεται σε μια 
εψα απο ιστορίες που έχουν ως θέμα τους τη ζωή των ανταρτών στα διάφορα 

κΡησφυγετα κατα τον τετράχρονο απελευθερωτικό αγώνα 1955-59. Στο έργο 
^κρατεί η ιδέα της αντοχής των αγωνιστών που αποφασίζουν ν’ αντισταθούν 

Τ0ν κατακτητη, αδιαφορώντας για τις εξουθενωτικές δυνάμεις που τους πε- 
Ρικυκλωνουν. II βιοτική αγωνία, το μυστήριο της ζωής και του θανάτου, 

ωμενα από πολλές γωνιές, δίνουν προεκτάσεις συναισθηματικές, οντολογικές, 
με υπερτονισμένο το ασίγαστο πάθος για λεφτεριά.

Ο λογος του Χρυσάνθη κυλά αβίαστα. Κάτω από τη φλούδα των λέξεων 
των αντιλήψεων βρίσκεται η ζωντανή πραγματικότητα που δεν προσαρμό- 

ε^αι) $£ν ^^θ^κυ^Υεί, αλλά βοηθά στη διατήρηση της ελεύθερης σκέψης του 
ρωπου, στην τελική απελευθέρωση του ιδίου του ανθρώπου.
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Περνάρης - Παυλίδης Ανδρέας, Σωκράτης (Θέατρο)

«Λυρική Κύπρος» Λρ. 19
Λευκωσία 1961, 22 X 15, 22 σ.

Θεατρικό έργο σε έξη εικόνες. Ο συγγραφέας δίνει δραματοποιημένα 
αρκετά σημεία της ζωής και της διδασκαλίας του Σωκράτη συνθέτοντας έτσι 
μια ολοκληρωμένη εικόνα της διάστασης του χαρακτήρα του μεγάλου σοφού 
της αρχαιότητας.

Χρησιμοποιήθηκαν για πηγές αρχαία κείμενα (Πλάτωνας, Αριστοτέλης, 
Πλούταρχος, Αριστοφάνης, Θουκυδίδης κ.ά.) από τα οποία δεν απομακρύνθηκε 
σχεδόν καθόλου ο συγγραφέας. II γλώσσα είναι απλή και κατανοητή.

Το έργο γράφτηκε για καθαρά παιδαγωγικούς λόγους.

Crespo Angel (Κρέσπο Άνχελ), Η ζωγραφική (La Pintura) (Ποίηση)

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 20
Λευκωσία 1961, 24 X 17, 25 σ.

Μετέφρασε ο Κύπρος Χρυσάνθης και τα σχέδια έκανε ο Τάκης Φραγκού- 
δης. Τα δώδεκα συνολικά ποιήματα που περιλαμβάνονται στη συλλογή τα 
χαρακτηρίζει ο πληθωρικός λυρισμός και ο κραδασμός της δημιουργικής συ
γκίνησης που αναβλύζει πηγαίος από την υπέρτατη προσφορά της ζωγραφικής.

Ο ποιητής κατορθώνει να συμπυκνώνει στους στίχους του ευρύτερες κα
ταστάσεις προσπαθώντας να καλύψει το ηθικό κενό του κόσμου γιατί πιστεύει 
πως μόνο οι τέχνες μπορούν να το γεφυρώσουν και να φέρουν τον άνθρωπο 
κοντά στον άνθρωπο. Το μάτι του διαθέτει διεισδυτικότητα. Δεν αρκείται με 
τη λαμπρή επιφάνεια. Προχωρεί πιο βαθειά και αποκαλύπτει, ευρύνει, πλου
τίζει το πνεύμα, καλλιεργεί το μυαλό, απορρίπτει την απάτη.

Το πνεύμα του ζωγράφου - ποιητή ταυτίζεται με το πνεύμα της φύσης. 
Πρέπει ο ζωγράφος να μάθει να εξουσιάζει πρώτα το νου του κι ύστερα τα 
χέρια του. Μόνο έτσι μπορεί να εξερευνηθεί ο κόσμος της ομορφιάς και του 
μυστηρίου. Και ύστερα θα προσφέρει στον κατακτητή του υπέροχα δώρα, 
ακόμα και το ίδιο το φως. Κάθε ποίημα είναι κι ένας ύμνος για την ομορφιά 
της ζωής. Μια ομορφιά που μπορούν να δουν μόνο αυτοί που διαθέτουν κοσμο- 
γονική όραση.

Η μετάφραση του Κύπρου Χρυσάνθη κάνει προσιτό, πέρα για πέρα το 
κείμενο χωρίς να θυσιάζει τίποτα το ουσιαστικό. Τα σχέδια του Τάκη Φρα- 
γκούδη που διακοσμούν τα κείμενα μας αφήνουν αδιάφορους. Δεν έχουν τίποτα 
το ιδιαίτερο.

Χρυσάνθης Κύπρος, Έτσι άρχισε η Κυριακή ... (Νουβελλα)

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 21 
Λευκωσία 1961, 23 X 17, 69 σ.

— υβελλα περιλαμβάνει 11 κεφαλαία μέσα στα οποία καταγράφονται 
ζ ιστορίες, που μεταςυ τους δένονται τοπικά και χρονικά. Είναι κυρίως 

Ρ ζ ου αναφερονται σε πρόσωπα που συνάντησε ο συγγραφέας σε μια 
JT10V του Αονδίνου στα 1952. Γύρω από κάθε πρόσωπο πλέκεται μια ρεα- 

κη ιστορία που αποκτα έντονο ενδιαφέρον, όταν ο ίδιος ο συγγραφέας απο- 
, το χαρακ^ρα, τα ενδιαφέροντα, τις συνήθειες και τις σκέψεις των 

^Ρ ων του. Απλές βέβαια ιστορίες αλλά δοσμένες με χάρη, με καυστική 
' , ^α’ απ^οτ7ΐτα· αφήγηση άνετη, έξυπνη, ανεπιτήδευτη, ανάλαφρη, 

\ , °J ε^ε^ φέρνει. στην επιφάνεια λεπτομέρειες που αποκτούν σημασία, 
,ι γ ^^Χ7! που γράφονται. II λεπτή ειρωνεία για τους καταχτητές 

γγ ους εν είναι τυχαία, μαλιστα σε μια εποχή που προετοιμάζεται ο εθνικο- 
απ„ ευ ερωτικός αγώνας των Κυπρίων ενάντια στους Άγγλους.

νουβελλα του Κ. Χρυσάνθη περιέχει εντυπώσεις ταξιδιωτικές, περι- 
γρ φες χαρακτήρων και προσωπικές αναζητήσεις. Αυτό το κράμα γραφής 

εγκλωβίζεται μέσα σε λεχτικά σχήματα αλλά αναπνέει ζωντανό. Ξανοί- 
? αι και καθυποτάσσει κάθε περιγραφικό στοιχείο. Κινείται σε χώρους ιδεο- 

γικους και ψυχικούς, γεμάτους συγκρούσεις, με μοναδικό σκοπό το ανηλεές 
^αθος για ουσιαστική δημιουργία.

II νουβελλα αυτή καλλιστα θα μπορούσε να αποτελέσει σενάριο για κινη
ματογραφική παραγωγή. Παρ’ όλο που χρονικά και τοπικά η έκταση της 

αι περιορισμένη, η ηθογραφία των προσώπων θα μπορούσε να μας μετα
φέρει πολύ μακρυά.

Χρυσάνθης Κύπρος, Η Προδοσία - Πατέρας δίχως παιδί (Θέατρο)

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 22 
Λευκωσία 1961, 23 X 17, 25 σ.

1 α δυο αυτα μονόπραχτα του Κ. Χρυσάνθη αποτελούν μια γόνιμη θητεία 
ου συγγραφέα στο χώρο του θεάτρου. Το έργο του «Η Προδοσία» πρωτο- 
>]μοσι^υτηκε στη «Φιλολογική Κύπρο», το 1960 του Ελληνικού Πνευματι- 

•ου Ομίλου Κυπρου. Χρονικά τοποθετείται λίγο μετά την απελευθέρωση του 

απ° τον aïï^tzô ζυγό. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από ένα 
, ρο οτη που μεταμελημένος ζητά συγχώρεση από τον πατέρα του. Μάταια 
°μω,. Αντί τουτου έρχεται η τιμωρία από ένα άλλο προδότη. Σε μια σύγκρου- 
y7) μεναξυ τους, οδηγείται ο ένας στον τάφο κι ο άλλος στη φυλακή. Είναι 
Ργο δραματικό με έντονες ψυχολογικές συγκρούσεις και εναλλαγές. Ο λόγος 

Κύκνος, κοφτος, περιεχτικός, περιορίζει τον πλατειασμό και εμποδίζει τη χα
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λάρωση της έντασης. Επαυξάνει την αγωνία και το δυναμισμό του συναισθή
ματος.

Το δεύτερο έργο, «Πατέρας δίχως παιδί», είναι ψυχογραφικό δράμα με 
κοινωνική προέκταση. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από μια φτωχά οικο
γένεια που την μαστίζει η μιζέρια και η ατυχία. Η μόνη χαρά και ελπίδα 
είναι ένα παιδί που ζει ανάμεσα στη μάνα του, στον πατέρα του (ο οποίος στην 
πραγματικότητα είναι πατριός του) και σε μια θεία του. Η εξέλιξη είναι γορ
γή. Αποκαλύψεις και συζητήσεις κλιμακώνουν την ένταση και την αγωνία. 
Στο τέλος το μυστικό της μάνας φανερώνεται και ο πατέρας παρά το πλήγμα 
που δέχεται αντιδρά απρόσμενα. Δέχεται με μεγαλύτερη στοργή και αγάπη 
το παιδί.

Ένα κοινωνικό δράμα που ξεσκεπάζει την τραγικά μοίρα του ανθρώπου. 
Πάνω απ’ όλα στέκεται η τιμή της οικογένειας, που πάσχει να τη διατηρήσει 
και να την προστατέψει ο πατέρας. Μέσα από το σπαραγμό και τη φθορά παρα
φυλάει η ελπίδα. Το έργο οφείλει τη γένεσή του στις καθημερινές τραγικές 
εμπειρίες της ζωής, στην εσωτερική μοναξιά που κατατρώει τα σωθικά της 
ανθρώπινης ύπαρξης.

Η πλοκή του έργου είναι απλή, οι ανθρώπινες αδυναμίες σύνθετες. Ο 
λόγος οδηγεί στη διαύγεια της σκέψης υπογραμμίζοντας το τραγικό στοιχείο 
που αναδίνεται μέσα από το μικρόψυχο κόσμο μας. Κι όταν κάπου-κάπου ο 
άνθρωπος προσπαθεί να καλύψει το ηθικό κενό του κόσμου, βρίσκεται μόνος 
και ανήμπορος για δράση, σαν ένας βιολιστής μ’ ένα χέρι.

Ο συγγραφέας επισφραγίζει το έργο του με τη διαπίστωση πως ο άνθρω
πος δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ούτε παρηγοριά, όταν μέσα στη συνείδησή 
του επικρατούν οι αληθινές αξίες.

Χρυσάνθης Κύπρος, Το Ημερολόγιο του Γαλάζιου Κοριτσιού (Νου- 
βέλλα)

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 23
Λευκωσία 1961, 23 X 17, 69 σ.

Η νουβέλλα «Το Ημερολόγιο του Γαλάζιου Κοριτσιού» έχει πρωτοδη- 
μοσιευτεί στη «Φιλολογική Κύπρο», το 1960, του «Ελληνικού Πνευματικού 
Ομίλου Κύπρου». Περιγράφει την τραγική μορφή ενός πεντάχρονου κοριτσιού 
που η μοίρα τού έπαιξε άσχημο παιγνίδι. Προτού γνωρίσει καλά - καλά τον 
κόσμο, προσβάλλεται από την «κυανή νόσο» και σβήνει σ’ ένα δωμάτιο του 
νοσοκομείου. Αληθινή η ιστορίο. Ο συγγραφέας την έζησε από κοντά και 
μας την περιγράφει. Δεν αρκείται όμως στην εξωτερική περιγραφή. Εισδύει 
μέσα στον ψυχικό κόσμο του παιδιού. Παίρνει τη θέση του και εξωτερικεύει 
πρόσωπα, πράγματα, ένα ολάκερο κόσμο που περνά διαμέσου του αρρωστη-

Ρ- κορμιού, των φοβισμένων ματιών και της πονεμένης ψυχής του μικρού 
κοριτσιού., πτασιες, κόσμος παιδικός, φανταστικός. Όλα μαζί δημιουργούν 
μια καινούρια ενόραση των ψυχικών καταστάσεων ενός παιδιού που η έντονη 

1 > α το κρατα καθηλωμένο, εγκλωβισμένο στην αβεβαιότητα
Ρ , ο μονο που του απομένει είναι η δημιουργία μιας νοερής πορείας 

Ρ γματων. Μιας πορείας προς το άγνωστο, ντυμένη με φαντασιώσεις 
υποθετικές και σκέψεις μεταφυσικές.
' F θυβελλα του Κ. Χρυσάνθη, βαθειά ανθρώπινη, αγγίζει το βάθος της 

π γα του εισΧωρει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, αποκαλύπτει, 
£ί Τα ευαισθητα σημεία, τα φέρνει στην επιφάνεια. Δίνει πρωτόγνωρες

, ι ες που δύσκολα περιγραφονται. Δυσκολότερη μάλιστα και τραγικότερη 
, η υση, που έρχεται να λυτρώσει τον άνθρωπο από τη δοκιμασία των χα- 

επων καιρών μας. II πρωτοτυπία της σκέψης, οι οξυδερκείς παρατηρήσεις, 
τη α ιονου στην αφήγηση και, τέλος, το εσωτερικό φως είναι τα κυριό- 

τερα χαραχτηριστικά του συγγραφέα στο έργο αυτό. Η έξαρση και η διάχυση 
_συναισ ηματων του συγκινούν, προβληματίζουν, υποβάλλουν την ανάγκη 

ικοινωνήσ°υν οι άνθρωποι με τον εαυτό τους και με τους συνανθρώπους

Χρυσάνθης Κύπρος, Εννιά Πικρά και Ρωμαλέα Διηγήματα

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 24 
Λευκωσία 1961, 23 X 17, 34 σ.

Οπως μαρτυρεί και ο τίτλος, η συλλογή περιλαμβάνει εννιά διηγήματα 
°J ημοσιευτηκαν στους «Καιρούς της Κύπρου» στα χρόνια 1958 και 1959. 
α, ^Υ^ματα είναι α) Καλώς ήρθες πρωτογιέ μου . . . β) Τρεις μέρες νη-

Τ ^πλύνατε το κρίμα ... δ) Η κυρά Ροδή ε) Τους δώσανε τα όπλα 
αξιδευε . . . ζ) I ο χώμα τραβάει η) Πέτρωσε . . . θ) Στον ίσκιο του 

αφέντη της.
, Γα διηγ/;ματα του Κ. Χρυσάνθη είναι μια δημιουργική οδοιπορία ψυχής, 

γόνιμη, πλαισιωμένη από στοχαστικές θεωρήσεις του κόσμου, του χρόνου, 
' αι των ιδεών. II διηγηση πυκνή, διαυγής, μας οδηγεί σε συγκρούσεις και 
εναλλαγές αισθημάτων, αναζητήσεις, βιοματικούς προβληματισμούς.

Χρυσάνθης Κύπρος, Οι μπαλάντες μιας ηρωϊκής εποχής

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 25 
Λευκωσία 1962, 24 X 17, 47 σ.

Οι μπαλάντες της συλλογής αυτής είχαν δημοσιευτεί κατά καιρούς στα 
περιοδικά «Καιροί της Κύπρου» και «Πνευματική Κύπρος», στις εφημερίδες 

λ^υθί,ρία» και «Μάχη», και στη «Φιλολογική Κύπρο» του ΕΠΟΚ.
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Η συλλογή περιλαμβάνει εννιά μπαλάντες, αφιερωμένες όλες στους ηρω
ικούς νεκρούς του αγώνα 1955-1959 κι σ’ όλους εκείνους που πρόσφεραν 
τις υπηρεσίες τους στον ίδιο αγώνα. Ποίηση με βαθειά ελληνικότητα. Μέσα 
από τους στίχους της αναδεύονται απειράριθμοι αίνοι και σπαραγμοί μιας δο- 
κισμασμένης εποχής. Ένας εγκάρδιος χαιρετισμός του ανθρώπου προς τον 

άνθρωπο.

Βράχας Φρίξος Π., Οκτώ Ελληνικά Θέματα (Άρθρα)

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 26
Λευκωσία 1962, 26 X 19, 29 σ.

Πρωτοδημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Πνευματική Κύπρος», τόμ. Β', 

1961-1962.Οι τίτλοι των οκτώ θεμάτων με τα οποία καταπιάνεται ο συγγραφέας 

είναι:
1. Ελληνική παράδοση και Παιδεία.
2. Άνθρωπος: Η μεγάλη ανακάλυψη της Ελλάδος.
3. Ο Ελληνικός αντίλογος.
4. Το πρόβλημα του Ελληνισμού.
5. Η ψυχή του λαού — Ελληνικός κανόνας.
6. Ένας Έλληνας μπροστά στις Πυραμίδες.
7. Ρήγας Βελεστινλής.

Ο λόγος του συγγραφέα είναι πυκνός, σαφής, καλοδουλεμένος, χωρίς 
πλατειασμούς και με συγκεκριμένο στόχο. Διευρύνει και προχωρεί σε βάθος 
στην ιδέα του ελεύθερου διαλογισμού. Επιδιώκει να συγκινήσει άμεσα και 
αποτελεσματικά όσους αδιάφοροι προσπερνούν την ελληνική παράδοση και 
ιστορία. Αυτούς που ακολουθούν μια πορεία ξενική, χωρίς περιεχόμενο και 
προορισμό. Προσπαθεί να περισώσει την περιβαλλοντική μας πραγματικότητα 
από τον κίνδυνο της αποσύνθεσης και του κατακερματισμού. Προσπάθειά 
του η αποθάρρυνση από την πνευματική απογύμνωση και τον κοινωνικό απο

προσανατολισμό.Με πάθος ο συγγραφέας ανατρέχει στο παρελθόν, φέρνει στην επιφάνεια 
αξίες και αλήθειες που έχουν διάρκεια, τις αντιπαραθέτει με τη σύγχρονη επο
χή και αφήνει τον αναγνώστη να συγκρίνει και να επιλέξει από μόνος του τη 

δική του τοποθέτηση.Ελληνολάτρης ο συγγραφέας δεν αφήνει περιθώρια αναζητήσεων, πέρα 
από τον ελλαδικό χώρο. Μπροστά στην ξένη πνευματική παραγωγή στέκει 
ασυγκίνητος συγκρίνοντας την με κάθε τι το ελληνικό.

'Ισως υπερβολικός και απόλυτος στις θέσεις του, δεν αφήνει ίχνος ελα
στικότητας στις κρίσεις, εντυπώσεις και απόψεις που διατυπώνει.

Παναγή Ειρήνη, Μνήμες στη Νύκτα (Ποίηση)

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 27
Λευκωσία 1962, 25 X 19, 18 σ.

Η συλλογή πήρε το πρώτο βραβείο ποιητικού διαγωνισμού του περιοδι
κού «Πνευματική Κύπρος» για τη χρονιά 1962. Περιλαμβάνει δώδεκα ποι
ήματα γεμάτα λυρισμό και εικόνες πληθωρικές. Μνήμες, βιώματα και εμπει
ρίες κατακλύζουν μακροσκελείς στίχους που κάποτε αγγίζουν τα όρια του 
πεζού. Η μελαγχολική διάθεση οδηγεί στην απαισιοδοξία που με την σειρά 
της καλύπτει έντονα τη σκέψη και το περιεχόμενο. Κάπου-κάπου μικρές ρωγ
μές αφήνουν φως ελπίδας να διαπεράσουν το γκρίζο πέπλο, δημιουργώντας 
μικρές εστίες ζεστασιάς και ρομαντισμού.

Το ύφος είναι γλαφυρό, αποτυπώνει τις εντυπώσεις σχηματικά με αποτέ
λεσμα την επικοινωνία με τον άνθρωπο, τον οποίον προσπαθεί να συμφιλιώσει 
με τις καθημερινές του δοκιμασίες.

Μεγαλύτερη συμπύκνωση νοημάτων, αποφυγή επαναλήψεων και περιο
ρισμός της στιχοθάλασσας θα καθιστούσαν την ποίηση της Παναγή πιο δεχτι- 
κή στο κοινό και τα ποιήματα της θ’ ανάπνεαν περισσότερο.

Γιάκος Δημήτρης, Ασκήσεις Λόγου (Μελετήματα)

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 28
Λευκωσία 1962, 25 X 19, 45 σ.

Τα μελετήματα του Δ. Γιάκου είναι διαλέξεις που ειπώθηκαν στην Αθήνα 
και σ’ άλλες πόλεις της Ελλάδας.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Συνολικά είναι έξι, με τους πιο κάτω τίτλους: 
Ο Εορταστικός Παπαδιαμάντης.
Δ. Χατζόπουλος.
Σπύρος Μελάς, ο πιστός του Ελληνικού πνεύματος.
Κύπρος Χρυσάνθης, ο ποιητής, ο πεζογράφος, ο πνευματικός άνθρωπος.
Μελής Νικολαιδης, ο λογοτέχνης κι ο άνθρωπος.
Αιμίλιος Χουρμούζιος, ο κριτικός της Τέχνης και της Ζωής.
Σοβαρός μελετητής ο Γιάκος καταφέρνει μέσα σε λίγες μόνο σελίδες να 

παρουσιάσει το θέμα του ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο, χωρίς εξεζητη
μένες φράσεις και παρατραβηγμένες ιδέες. Κατέχει το θέμα του, αναλύει και 
διαφωτίζει. Εισέρχεται στον ψυχισμό των ανθρώπων που παρουσιάζει και φέρ
νει στην επιφάνεια τις σκέψεις τους, φωτίζει σκοτεινές γωνιές του έργου τους, 
αποκρυσταλλώνει τα μικρά και τα μεγάλα γεγονότα της ζωής τους.

Είναι το έργο του Γιάκου μια προσπάθεια πνευματικής προσέγγισης με 
ανθρώπους της διανόησης με στόχο να διευκολύνει γενικά τις σχέσεις ανάμεσα 
στους ανθρώπους.
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Χρυσάνθης Κύπρος, Ελένη Παλαιολόγου (Θέατρο)

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 29
Λευκωσία 1962, 25 X 19, 50 σ.

Σε τέσσερις εικόνες το έργο διαδραματίζεται στην Κύπρο την εποχή 
της Φραγκοκρατίας. Η Ελένη Παλαιολόγου υπήρξε γνήσιο τέκνο της Ορθό
δοξης Χριστιανοσύνης με αίμα Βυζαντινό στις φλέβες της. Όταν έγινε βασί
λισσα της Κύπρου στάθηκε αρωγός και προστάτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
σε μια εποχή μάλιστα που μεθοδευμένα γινόταν προσπάθεια εκλατινοποίησής 

της. Βοήθησε με διάφορους τρόπους τους Έλληνες του νησιού προσφέροντας 
τους ακόμη και υψηλά αξιώματα του ρηγάτου.

Αυτή η προσωπικότητα δεσπόζει στο έργο του Κ. Χρυσάνθη που δεν 

απέχει από την ιστορική πραγματικότητα.
Ο συγγραφέας κινείται με άνεση μέσα στο χρόνο και το περιβάλλον του 

παλατιού με βλέμμα δυεισδητικό, περιγραφικό και άμεσο. Εκθέτει μεθοδικά, 
με ακριβολογία και με σαφήνεια τα γεγονότα, κάνει το κείμενο προσιτό και 
διατηρεί το ενδιαφέρον αμείωτο. Απλουστεύει χωρίς να θυσιάζει τίποτο από 

το ουσιαστικό.Είναι ένα δράμα ψυχογραφικό με πολλά θεατρικά προσόντα, κίνηση, 
άνετο διάλογο. Τα πρόσωπα ολοκληρώνονται τόσο στη σκηνική τους διαδρο
μή, όσο και στις ιστορικές τους προεκτάσεις. Το δραματικό στοιχείο του έργου 
είναι πλούσιο σε πυκνότητα συγκρούσεων και εναλλαγής αισθημάτων. Είναι 
θετικά προσαρμοσμένο στην ιστορική εποχή του με προέκταση εσωτερική, 
που αγγίζει και το σημερινό παλμό της εποχής μας.

Είναι τέλος και η επέμβαση του ποιητή που σαν κατακλείδα στέλλει το 
μήνυμα των δύσκολων καιρών: «Το πνεύμα των Ελλήνων μες το λαό περνάει 

και δεν πεθαίνει».

Χρυσάνθης Κύπρος, Ο Κανάρης στη Λάπηθο και Η Ανάσταση (Δυο 
μικρά μονόπρακτα).

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 30
Λευκωσία 1962, 25 X 19, 24 σ.

Τα δύο αυτά θεατρικά μονόπραχτα «Ο Κανάρης στη Αάπηθο» και «Η 
Ανάσταση» δημοσιεύτηκαν το πρώτο στην «Πνευματική Κύπρο» τομ. Α' σ. 
339. Και τα δύο μεταδόθηκαν από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου το 1962. 
Στο μονόπραχτο «Ο Κανάρης στη Λάπηθο» το σπέρμα του έργου βρίσκεται 
σε εξακριβωμένη ιστορική πηγή. Ο συγγραφέας το μετουσίωσε και μας έδωκε 
μια δική του παράσταση. Υποθετική μεν, αλλά προσαρμοσμένη στα μέτρα της 

εποχής εκείνης χωρίς να απομακρυνθεί καθόλου από την ψυχική διάθεση των 
ηρώων του που αντιμάχονται τον Τούρκο.

Η γλώσσα του μεστή και ζωντανή κομίζει πατρογονικές μνήμες από τη 
μια και προσφέρει εσωτερικές συγκινήσεις από την άλλη.

Στο δεύτερο μονόπραχτο «Η Ανάσταση» η φαντασία του συγγραφέα μάς 
μεταφέρει στα χρόνια εκείνα του Χριστού, εκεί όπου έζησε και θυσιάστηκε ο 
Ιησούς ο Ναζωραίος. Όπως μαρτυρεί και ο τίτλος, η υπόθεση διαδραματί
ζεται λίγο πριν την Ανάσταση του Κυρίου με πρωταγωνιστές τους Ιωάννη, 
Μαγδαληνή, Παναγία και άλλους. Είναι γραμμένο σε έμμετρο στίχο προσδί
δοντας μια ποιητική και συνάμα μουσική διάσταση στο έργο. Προσπάθεια 
του συγγραφέα ο επαναπροσδιορισμός της ανθρώπινης ολοκλήρωσης και ευ
τυχίας. Συνταιριάζει την παράδοση με την ψυχική διάθεση του ατόμου παρα
μερίζοντας τη λογική.

Παπαγεωργίου Σπύρος, Τέσσερα Διηγήματα

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 31
Λευκωσία 1963, 26 X 19, 27 σ.

Το βιβλίο προλογίζει ο Κ. Χρυσάνθης. Εμπνευσμένα και τα τέσσερα διη
γήματα του συγγραφέα από τον Αγώνα του 1955-59, καταγράφουν τον ηρω
ικό χαρακτήρα των ανθρώπων που μόχθησαν για να λεφτερωθεί αυτός ο τόπος.

Παραθέτω τους τίτλους των διηγημάτων:
1. Το Κρησφύγετο (Πρώτο βραβείο Β' Πιεριδείου Διαγωνισμού Διηγήματος), 

(1962) του περιοδικού «Πνευματική Κύπρος».
2. Ο Τρελλός Αντάρτης.
3. Αγωνία.
4. Ένας Κουλοχέρης κι ένα Βιολί.

Ο συγγραφέας δεν αρκείται στην απλή εξιστόρηση. Εισχωρεί βαθιά μες 
στη ψυχή των ηρώων του, αποκαλύπτει το συναισθηματικό τους κόσμο και μας 
τους παρουσιάζει πολύ ανθρώπινους. Πλούσιος συμβολισμός πλάθει τ’ όνειρο, 
καταλύει το χρόνο και το χώρο για νάρθει σ’ επαφή με την ίδια την καθημερινή 
ζωή, με την ίδια τη στέρεη πραγματικότητα. Οι σύντομες προτάσεις του περι
κλείουν δύναμη, γρήγορο ρυθμό και απλότητα.

Πίσω από τις λέξεις κρύβεται η παρατηρητικότητα, η ψυχολογική ανέλιξη, 
ο υποκειμενισμός του συγγραφέα. Καυστηριάζει τον κυνισμό των εχθρών της 
πατρίδας του, που χωρίς ίχνος συγκίνησης εφαρμόζουν το δίκιο του ισχυρο- 
τέρου. Τους αποκαλύπτει και τους καταδικάζει. Τους φέρνει αντιμέτωπους 
με τα πρόσωπα που λατρεύουν την ελευθερία.

Ο συγγραφέας μέσα σ’ ένα ιστορικό πλαίσιο βρίσκει την ευκαιρία να περι- 
γράψει την τραγική έξαρση του ανθρώπου και να ρίξει τα βέλη του ενάντια 
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στους τυράννους της πατρίδας του, ενάντια στην αδικία που υποθάλπουν οι 

ισχυροί της εποχής μας.

Χρυσάνθης Κύπρος, Δύο Ισπανοί Λυρικοί (Χιμένθ και Λόρκα) 
(Μετάφραση, Ποίηση)

«Λυρική Κύπρος» Λρ. 32
Λευκωσία 1963, 25 χ 19, 23 σ.

Είναι σίγουρα ευχάριστη η διαπίστιοση πως ο Κ. Χρυσάνθης, πριν 22 χρό
νια, έφερε τους δύο μεγάλους Ισπανούς ποιητές κοντά στους Κυπρίους ανα
γνώστες. Και οι δύο ποιητές ανήκουν στη σφαίρα της παγκόσμιας λογοτεχνίας 
και έχουν καταξιωθεί στις συνειδήσεις κάθε ελεύθερου στοχαστή.

Η απόδοση των ποιημάτων τους έχει γίνει από τα ισπανικά. Έχουν επι- 
λεγεί αντιπροσωπευτικά κομμάτια της ποίησης τους που μέσα από αυτή κατα
φαίνονται ο λυρισμός, ο συμβολισμός και γενικά η ποιότητα της τέχνης τους. 
Όλα μαζί επισφραγίζουν την πραγματική αξία των δύο ποιητών.

Η γλώσσα του μεταφραστή έχει μια υποδειγματική καθαρότητα. Αν 
μάλιστα την συγκρίνουμε με την προσπάθεια νεότερων μεταφραστών προτι

μούμε εκείνη του Χρυσάνθη.
Ο μεταφραστής παραθέτει ακόμα ενημερωτικά σημειώματα για τη ζωή 

και το έργο των δύο ποιητών, πολύ κατατοπιστικά και χρήσιμα.
Θα σταθούμε μόνο σ’ ένα σημείο του σημειώματος που αναφέρεται στο 

Λόρκα. Γράφει ο μεταφραστής ότι ο ποιητής σκοτώθηκε «κατά μυστηριώδη 
τρόπο στον Εμφύλιο Πόλεμο». Εμείς λέμε ότι δολοφονήθηκε από τους φασί
στες του δικτάτορα Φράνκο για να πνιγεί η ελεύθερη φωνή ενός γνήσιου δημο
κράτη. Αυτή είναι η μοίρα των ποιητών όπως θα έλεγε και ο Εγγονόπουλος.

Νικολαΐδης Μελής, Δύο διαλέξεις πάνω στο Δημοτικό Τραγούδι

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 33 
Λευκωσία 1963, 25 X 19, 22 σ.

Η πρώτη διάλεξη έχει τίτλο «Το θρησκευτικό συναίσθημα στο Δημοτικό 
μας Τραγούδι» (σ. 3-13), η δεύτερη «Φυσιολατρεία στο Δημοτικό μας Τρα

γούδι» (σ. 14-22).
Όπως διαφαίνεται και από τους τίτλους των διαλέξεων ο συγγραφέας 

καταπιάνεται με τα βασικότερα θέματα που περιλαμβάνονται σ’ όλα μας τα 
Δημοτικά Τραγούδια. Τη Θρησκεία και η Φύση. Μέσα από τη θρησκεία τονί
ζεται η βαθειά πίστη για την αλήθεια και μέσα από τη Φύση η ελευθερία, η 

φιλοπατρία, ο πόθος για ζωή.
Ο συγγραφέας καταφέρνει να ανταποκριθεί απόλυτα στο θέμα του, το 

εξαντλεί σε ικανοποιητικότατο βαθμό και το φωτίζει απ’ όλες τις πλευρές

του. Εμπεριστατωμένες μελέτες, με βαθειές προ)κτάσεις στο χρόνο και στην 
ουσία του θέματος, αποδεικνύουν ότι ο συγγραφέας είναι ενημερωμένος, καλά 
καταρτισμένος και κατέχει τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται. Είναι μελέτες 
που φέρνουν στην επιφάνεια σπάνιες αρετές του λαού μας —άγνωστες στους 
πιο πολλούς— και που με το πέρασμα του χρόνου αποκτούν μεγαλύτερη αξία.

Χρυσάνθης Κύπρος, Παγκυπριονίκες (Ποίηση)

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 34
Λευκωσία 1963, 23 x 15, 48 σ.

Η ποιητική αυτή συλλογή είναι ένας ύμνος χαρισμένος σ’ όλους εκείνους 
που αγωνίστηκαν για ένα σεφάνι ελιάς και σ’ όλους εκείνους που θέλησαν 
νάναι οι πρώτοι.

Οι πρώτες σελίδες είναι δοσμένες στην προσευχή των αρχαίων Κυπρίων 
αθλητών και στον όρκο πριν την έναρξη των αγώνων. Στη συνέχεια έχουμε 
ποιήματα αφιερωμένα στους Παγκυπριονίκες, στους Παναγροτικούς αγώνες 
της Κύπρου και στους Παγκύπριους εφηβικούς αγώνες. Το βιβλίο κλείνει τις 
σελίδες του με δυο επικήδειους σε αθλητές. Στους στίχους του διατηρεί έναν 
τόνο αρρενωπής μεγαλοπρέπειας και επικότητας, συνυφασμένο με λυρική διά
θεση και αισιόδοξη αντίληψη ότι οι νέοι άνθρωποι δεν θα διαψεύσουν τα ιδανικά 
και τις ελπίδες τους.

Ο ποιητής μέσα από το σύντομο, το συγκρατημένο και πυκνό λόγο του, 
προσδίδει στο έργο επιγραμματικό χαραχτήρα και ύφος λιτό.

Μηχανικός Παντελής, Τα δυο βουνά (Ποίηση)

«Λυρική Κύπρος» Αρ. 35
Λευκωσία 1963, 25 X 19, 20 σ.

Η συλλογή περιλαμβάνει έντεκα ποιήματα και ένα πρώτο σχεδίασμα από 
το οποίο παίρνει τον τίτλο το βιβλίο.

Ο ποιητής με διατύπωση ζεστή και ζωντανή θέτει σε κίνηση τη λειτουρ
γία της μνήμης με γλωσσικό πνευματικό ήθος. Φωτίζει από μέσα την αρχική 
σύσταση της ελληνικής συμπεριφοράς από ανάγκη προσωπική.

Έντονη, γεμάτη αποχρώσεις η ευαισθησία του, ακολουθεί ένα δρόμο 
προς αναζήτηση της αληθινής αξίας, του αληθινού νοήματος της ζωής. Οι 
ιστορικές μνήμες περνούν μέσα από τη συνείδηση του, φιλτράρονται, μεταμορ
φώνονται σε συγκίνηση και αποκαλύπτουν ανησυχίες για σύγχρονα προβλή
ματα.

Ξεχωρίζει από τη συλλογή του το ποίημα «Ημιχρόνιο» που είναι ένα 
κράμα τραγικού στοιχείου και εσωτερικής αναγκαιότητας. Οι αναζητήσεις 
του συγκρούονται με την εξωραϊσμένη απάτη του κόσμου.
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Γενικά ο Μηχανικός αγωνιά, αντιμάχεται με το στίχο και στο τέλος βγαίνει 
νικητής.

Χρυσάνθης Κύπρος, Η Ανάσταση του Αντάρτη. Το Δίλημμα
(Δυο μικρά μονόπρακτα)

«Λυρική Κύπρος» Λρ. 36
Λευκωσία 1963, 25 X 19, 16 σ.

Εμπνευσμένα τα δυο μονόπραχτα «Η Ανάσταση του Αντάρτη» και «Το 
Δίλημμα» από τον επικό αγώνα του 1955-59 ενάντια στους Άγγλους κατα
χτητές. Το πρώτο εκτυλίσσεται σε κρησφύγετο ηρωικών αγωνιστών που μά
χονται ενάντια στην τυραννία των Άγγλων. Σκηνή που εμπεριέχει στιγμές 
από διάφορες δραστηριότητες των αγωνιζομένων. Διαφαίνεται καθαρά ο χα
ρακτήρας, η διάθεση, ο προβληματισμός τους, η ανθρωπιά και το χρέος τους. 
Όλα αυτά τους έδωσαν τη δύναμη και το σθένος να κατανικήσουν τις προκα
ταλήψεις τους και ν’ αρπάξουν από τα κέρατα τον Μινώταυρο της φοβίας και 
της αμφιβολίας.

Χρόνος είναι η παραμονή της Ανάστασης. Η γιορτή της Χριστιανοσύνης. 
Η Ανάσταση θάρθει με το θάνατο του αντάρτη ο οποίος θα προλάβει να ρίξει 
το σπόρο της ελευθερίας. Οι σύντροφοι του θα εκδικηθούν το θάνατό του και 
θα ζήσουν να τον θυμούνται. Πλούσιος συμβολισμός, δεν αφήνει περιθώρια 
σε συμβιβασμούς και αοριστίες. Ψυχογραφικό το δράμα σε συνδυασμό με την 
ελληνική συμπεριφορά σε στιγμές δύσκολες.

Ο διάλογος, η γρήγορη εναλλαγή των εικόνων, μεγαλώνουν την αγωνία 
του αναγνώστη, τον συγκινούν και η συμμετοχή του είναι ολοκληρωτική, 
μάλιστα όταν το έργο αυτό είναι γραμμένο σε μια εποχή που το αίμα πολλών 
ηρωικών παιδιών ήταν ακόμη νο^πό και η αγχόνη ταλαντευόταν.

Στο μονόπραχτο «Το Δίλημμα» ο συγγραφέας σκεπάζει τις εικόνες με το 
διάλογο. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο ο χώρος, όσο ο χρόνος και ο άνθρωπος. Κύ
ρια πρόσωπα ένας γιατρός, ο Γιωρκάτζης και άλλοι.

Το έργο σπονδυλωτό από σκηνές καθημερινές οδηγείται στην κορύφωση 
με το δίλημμα του γιατρού να αφαιρέσει τη ζωή ενός ανθρώπου ή όχι. Όταν 
μπροστά του παρουσιάζεται ένας προδότης δε διστάζει να το κάνει. Παρόλο 
που το έργο κινείται σε περιορισμένο χρόνο και τόπο έχει προεκτάσεις διαχρο
νικές, συγκρούσεις συναισθηματικές, ιδεολογικές και ηθικές. Η πάλη που 
γίνεται μέσα στην ψυχή του γιατρού είναι το δίλημμα της αγωνίας για αναζή
τηση του εαυτού μας, της αληθινής και ηθικής αξίας, σε μια προσπάθεια να 
επισφραγίσουμε την ύπαρξή μας, να συμβάλουμε στο χρέος για ελεύθερη συνεί
δηση.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΙΙΣ

Σε αρκετές περιπτώσεις ο ποιητής Κύπρος Χρυσάνθης έχει γράψει ποίηση 
αφού εμπνεύσθηκε από έργα τέχνης Κυπρίων και ξένων καλλιτεχνών. Η συλ
λογή Δέκα Αντιποιήματα Πάνω σε Υφασματογραφίες (1966, 1981) περι
λαμβάνει φωτογραφίες υφασματογραφιών του Χριστόφορου Σάββα και ποιή
ματα εμπνευσμένα απ’ αυτές. Μια άλλη σειρά ποιημάτων με το γενικό τίτλο 
«Αποθεώσεις με Χρώματα», δημοσιευμένη στο Λυρικό Λόγο (1968) περιλαμ
βάνει ένα αριθμό ποιημάτων που ο ποιητής εμπνεύσθηκε από πίνακες του Van 
Gogh, του Blake, του Picasso, του Gainsborough, του Gauguin, του Yeats, 
του Masson, του Armstrong, του Moore, του Greco, του Renoir, όπως και των 
Κυπρίων Κάνθου, Φραγκούδη, Διαμαντή, Γεωργίου, Αβερκίου, Ασπρόφτα, 
Χατζησωτηρίου και Στεφανίδη. Πρέπει ν’ αναφέρουμε επίσης τη συλλογή 
Καλλιγράμματα, έκδοση της Πνευματικής Κύπρου (1969), όπου ο ποιητής 
επιχειρεί να δομήσει σύμβολα και σχήματα εννοιών, χρησιμοποιώντας σαν 
εικαστικά μέσα τα γράμματα, τις συλλαβές και τις λέξεις ποιημάτων σε μια 
σχηματική διάταξη στο χώρο της σελίδας του βιβλίου.

Οι πιο πάνω συλλογές σχολιάσθησαν όταν πρωτοπαρουσιάστηκαν από 
διάφορους αρθρογράφους. Πιο κάτω θα περιοριστούμε στην εξέταση μερικών 
ερωτημάτων που αφορούν στις πιθανές σχέσεις μεταξύ ποιήματος και εικαστι
κού έργου, μεταξύ ποιητή και καλλιτέχνη.

Ένας ποιητής ή ένας καλλιτέχνης μπορούν να εμπνευσθούν από οποιοδή- 
ποτε αντικείμενο ή ιδέα. Οι πηγές των θεμάτων τους βρίσκονται στη φύση, 
στη ζωή, στην κοινωνία, στην ιστορία, στον κόσμο των ιδεών. Ίσως για να 
γράφει ο ποιητής ένα ποίημα δεν έχει ανάγκη από τίποτε περισσότερο πβ ρά το 
«ξάφνιασμα» που του προκαλεί το αντικείμενο ή η ιδέα. Για να προκληθεί το 
ξάφνιασμα πρέπει να υπάρχει στο αντικείμενο ή στην ιδέα κάποια ιδιαιτερό
τητα. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να υπάρχει για το δημιουργό μόνο. Πότε ένα 
αντικείμενο ή μια ιδέα προκαλεί ξάφνιασμα, άρα και έμπνευση; μήπως όταν 
είναι άγνωστο; Το εντελώς καινούργιο κι άγνωστο όμως με τι θα συνδεθεί 
ώστε να προκαλέσει την αντίστοιχη αντίδραση που ονομάζομε έμπνευση; 
Φαίνεται πως το αντικείμενο της έκπληξης πρέπει να ανα-γνωρισθεί. Να 
συνειδητοποιηθεί σαν γνωστό υπό νέα μορφή είτε αυτό καθ’ εαυτό είτε λόγω 
συσχετίσεων. Στη συνείδηση του δημιουργού αρχίζει τότε μια σειρά αντιδρά
σεων ώστε το «ξάφνιασμα» ν’ αρχίσει να συνδέεται με κάποια γλώσσα έκφρα
σης και με τη χρήση της γλώσσας να παίρνει μορφή και να μεταβάλλεται σε 
αντικείμενο, ποίημα ή πίνακα ή κάτι άλλο.
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Πολλοί ποιητές, από τα παλιά χρόνια ως τις μέρες μας εμπνεύσθηκαν 
από έργα που ανήκαν στον κύκλο των εικαστικών τεχνών. Πολλοί ζωγράφοι 
άντλησαν επίσης θέματα και ιδέες από ποιητικά ή άλλα λογοτεχνικά έργα. 
Ίσως αυτό· να συνέβαινε συχνότερα σε περασμένες εποχές όταν το λειτούργημα 
των διαφόρων τεχνών δεν ήταν τόσο στεγανά καθορισμένο. Η ποίηση π.χ. 
και η ζωγραφική κατά το Μεσαίωνα ήταν βασικά επί μέρους στοιχεία της 
θρησκευτικής λατρείας. Όμως και σήμερα ακόμη συμβαίνει να ξαναπροσεγ- 
γίζουν οι διάφορες τέχνες μεταξύ τους στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην 
όπερα κλπ. ή σε μια κοινή αρχή όταν η πηγή της έμπνευσης είναι κοινή. Ή 
όταν ο ποιητής εμπνέεται από έργο ζωγραφικής ή ο ζωγράφος από ποίημα. 
Πολλοί καλλιτέχνες, όπως οι μεγάλοι του 20ου αιώνα Matisse και Picasso 
εικονογράφησαν ποιήματα ή άλλα λογοτεχνικά κείμενα. Ας θυμηθούμε την 
εποχή της αναγέννησης όταν οι καλλιτέχνες έπαιρναν τα θέματά τους από τη 
Βίβλο ή την κλασσική μυθολογία. Στο βιβλίο Art and Literature ο συγγρα
φέας W. S. Heckscher επισημαίνει πως το σοννέτο 147 του Σαίξπηρ δεν μπορεί 
παρά να ήταν εμπνευσμένο από εικονογραφημένο βιβλίο αλληγοριών του Otto 
Van Veen.

Όταν ο δημιουργός δίνει μορφή στο έργο του εκτελεί μια σειρά ενεργειών 
που ασφαλώς δεν είναι τυχαίες. Οι ενέργειες του είναι το αποτέλεσμα μιας 
σειράς αποφάσεων συνειδητών ή ασυνειδήτων που παίρνει κατά τη διάρκεια 
της πραγματοποίησης του έργου. Πώς ακριβώς παίρνει αυτές τις αποφάσεις; 
Σε μερικές περιπτώσεις φαίνεται να καθοδηγείται από ένα εσωτερικό προϋ- 
πάρχον είδωλο που έχει διαμορφωθεί ύστερα από μακρά σειρά επαναλήψεων- 
αναζητήσεων. Τότε οι αποφάσεις του φαίνονται να είναι το αποτέλεσμα συνή
θειας. Σ’ άλλες περιπτώσεις «αισθάνεται» πως πρέπει να συνεχίσει όπως ήδη 
καθοδηγείται από το έργο που έχει αρχίσει. Σαν δηλαδή το έργο να απαιτεί 
τη δική του λύση. Κάποτε πρέπει να εκφρασθεί με συμβατικό τρόπο. Κάποτε 
πρέπει να φανεί γενναίος και να τολμήσει αλλαγές που κι ο ίδιος φοβάται. Σε 
μερικές περιπτώσεις οδηγείται από τις γνώσεις που έχει αποκτήσει ύστερα 
από δοκιμές, επιτυχίες, αποτυχίες, αναζητήσεις, έρευνες, παρατηρήσεις, με
λέτες έργων άλλων καλλιτεχνών. Σ’ άλλες περιπτώσεις μπαίνει μπροστά η 
λογική.

Όμως άσχετα προς τις ποικίλες ρίζες των αποφάσεών του, το έργο του 
χαρακτηρίζεται από κάποια μορφή συνέπειας. Από δημιουργό σε δημιουργό 
η συνέπεια του έργου διαφέρει. Οι καλλιτέχνες διαφέρουν ο ένας από τον άλλο 
λόγω ακριβώς αυτής της διαφορετικής συνέπειας. Φαίνονται να ενεργούν 
σύμφωνα με το ιδιαίτερό τους σύστημα λήψης αποφάσεων και εκτέλεσης των 
αποφάσεων από το οποίο δεν μπορούν να ξεφύγουν.

Ένας ζωγράφος έχει συνήθως τα θέματά του. Έχει επίσης τα χρώματά 
του, τις αναμίξεις του, τα σχήματά του, την τεχνοτροπία του, την έκταση των 

παραλλαγών του. Κινείται μέσα στα πλαίσια ενός προσωπικού συστήματος 
δημιουργίας. Το σύστημά του είναι αποτέλεσμα της προϊστορίας του, της 
εμπειρίας του, της άσκησης που είχε στη ζωγραφική, της σωματικής του διά
πλασης, της διδασκαλίας που πήρε, της εποχής που ζει, των απαιτήσεων της 
κοινωνίας, της επιτυχίας ή αποτυχίος που είχε εφαρμόζοντας πριν το ίδιο σύ
στημα, ίσως και πολλών άλλων άγνωστων εσωτερικών κι εξωτερικών πρα- 
γόντων.

Έρχεται μετά ο ποιητής βλέπει το έργο ζωγραφικής και πιθανό ξαφνιά
ζεται με την ιδιαιτερότητα που ίσως μόνο αυτός βρίσκει στο έργο. Τότε απο
φασίζει ή αναγκάζεται από κάποια εσωτερική παρόρμηση να γράψει ένα ποίη
μα εμπνευσμένο από τον πίνακα. Με τη σειρά του θα πάρει κι αυτός τις δικές 
του αποφάσεις για τις ενέργειες και τις επιλογές που θα κάνει ώσπου να πραγ
ματοποιήσει το ποίημα. Οι δικές του αποφάσεις και ενέργειες θα είναι αποτέ
λεσμα του δικού του συστήματος σκέψης.

Σύμφωνα με κάποιο ορισμό σύστημα λέγεται η συναρμολόγηση κομμα- 
τιών ή συνθετικών που συνδέονται μεταξύ τους κατά ένα οργανωμένο τρόπο.

Φαίνεται πως κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από το σύστημα της σκέψης 
του. Επομένως κι ο ποιητής όταν πραγματοποιεί το ποίημά του εμπνέεται, 
σκέφτεται, οργανώνει και καταγράφει το ποίημα μέσα στα πλαίσια του συστή
ματος της σκέψης του.

Μπαίνουν τα ερωτήματα: Ποια είναι η σχέση μεταξύ ποιήματος και εικα
στικού έργου; Πόση συγγένεια υπάρχει μεταξύ τους όταν έχουν κοινή πηγή 
έμπνευσης ή το ένα προκάλεσε το άλλο; Πόσα οφείλει το ένα στο άλλο; Πόσο 
«πιστό» θα είναι το ένα προς το άλλο;

Θα ήταν ίσως δυνατό να πάρει κάποιος το θέμα και το περιεχόμενο ενός 
ζωγραφικού πίνακα και να περιγράψει αυτό που βλέπει όσο μπορεί πιο πιστά 
σε ποιητικό λόγο. Πόση θα ήταν η πιστότητα σ’ αυτή την περίπτωση; Η 
περιγραφή θα ήταν πιστή ως προς τι;

Κι αν ακόμη ηθελημένα προσπαθούσε να δώσει μια περιγραφή όσον το δυ
νατό πιο πιστή, επειδή είναι ποιητής, δηλαδή δημιουργός που εκφράζεται, 
κι όχι επιστήμονας, δηλαδή ερευνητής που πρέπει να απαντήσει προκαθορι
σμένα ερωτήματα, θα του ήταν αδύνατο να περιγράψει με τέλεια αντικειμενικό
τητα. Θα παρατηρούσε και θα τόνιζε ορισμένες απόψεις εντελώς υποκειμενικά. 
Οι επιλογές του θα ήταν διαφορετικές παρά οι επιλογές κάποιου άλλου που 
θα αναλάμβανε το ίδιο έργο. Ο δημιουργός θα διάλεγε να παρατηρήσει σύμφω
να με τις προσωπικές του προτιμήσεις, θα τόνιζε ό,τι θα τον εντυπώσιαζε και 
η διατύπωσή του θα ήταν φτωχή ή πλούσια, ανάλογη προς την ικανότητά του 
να χειρίζεται κάποια μορφή ποιητικής γλώσσας.

Το ζωγραφικό έργο πραγματοποιείται και γίνεται αντικείμενο όταν κά
ποιος δημιουργός καλλιτέχνης χειρίζεται και χρησιμοποιεί τα υλικά του για να 
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κατασκευάσει σχήματα και οργανώνει τα σχήματα για να γίνουν φόρμες, δη
λαδή ν’ αποκτήσουν κάποιο περιεχόμενο και οργανώνει τις φόρμες για να συν
θέσει. Όλες αυτές οι ενέργειες δεν θα γίνουν διαδοχικά αλλά ταυτόχρονα γιατί 
το έργο, στην εκάστοτε δεδομένη στιγμή που συνειδητοποιείται δεν αποτελεί
ται από κομμάτια αλλά παρουσιάζεται σαν μια ενότητα. Ο καλλιτέχνης αξιο- 
ποιεί την ικανότητα της όρασης να βλέπει φως και χρώματα και την ικανότητα 
της αντίληψης να διακρίνει σχήματα και να συλλαμβάνει φόρμες και την ανά
γκη που αισθάνεται να δημιουργεί σχέσεις μεταξύ χρωμάτων, σχημάτων και 
μορφούν ώστε το έργο να οδηγείται σε μια ενότητα, σαν μια σύνθεση.

Η αντίληψη των σχημάτων, των μορφών, των αντικειμένων όπως και των 
σχέσεων μεταξύ τους μέσα στο ζωγραφικό έργο δεν γίνεται αυτόματα και 
μηχανιστικά. Διαμορφώνεται και συνεχώς επηρεάζεται από τις εμπειρίες και 
τις γνώσεις του ατόμου. Οι εμπειρίες διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Οι 
γνώσεις που επίσης διαφέρουν από άτομο σε άτομο ανήκουν σε συστήματα και 
μπορούν να έχουν πολλά κοινά όπως αποκτώνται από ανθρώπους που ανήκουν 
στον ίδιο χώρο ή στην ίδια εποχή. Οι γνώσεις που επηρεάζουν την αντίληψη 
της ζωγραφικής αναφέρονται σε σχολές και τεχνοτροπίες. Μέσα στο χρόνο 
οι σχολές και τεχνοτροπίες αποκτούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους στα 
μέσα, στα σύμβολα και στη σύνθεσή τους στο ζωγραφικό χώρο. Δηλαδή δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά διαφορετικές γλώσσες έκφρασης. Φυσικά πρόκειται 
για εικαστικές γλώσσες που προβαίνουν σε διατυπώσεις στο ζωγραφικό χώρο.

Το ποιητικό έργο πραγματοποιείται όταν ο δημιουργός ποιητής οργανώνει 
τους ήχους, τις λέξεις, τις έννοιες για να διατυπώσει προτάσεις που αναφέ
ρονται σε αντικείμενα, καταστάσεις ή αισθήματα. Ο ποιητής αξιοποιεί τη 
μνήμη και την ιδιότητα του μυαλού να συνδέει όχι μόνο έννοιες με κοινά σημεία 
αναφοράς αλλά και έννοιες εντελώς άσχετες μεταξύ τους.

Η πρώτη ύλη ή μέσο του ποιητή είναι η μεταφορά. Οι διατυπώσεις του 
δεν γίνονται για ν’ αναφερθούν οι έννοιες στον εαυτό τους αλλά πάντοτε σε 
κάτι άλλο. Όπως συμβαίνει με τη ζωγραφική, στην ποίηση η αντίληψη της 
μεταφοράς επηρεάζεται από τις γνώσεις και τις εμπειρίες του ατόμου. Υπάρ
χουν ποικίλες σχολές και τεχνοτροπίες στην ποίηση κι η μεταφορική γλώσσα 
που χρησιμοποιείται χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητα. Όμως στην ποίηση 
οι διατυπώσεις πραγματοποιούνται μέσα στο χρόνο με τους ήχους, τις λέξεις, 

τα σύμβολα, τις έννοιες.
Ενώ λοιπόν κι οι δυό τέχνες, η ζωγραφική και η ποίηση χρησιμοποιούν 

σύμβολα, στην περίπτωση της ζωγραφικής τα σύμβολα υπάρχουν μέσα στο 
χώρο, ενώ τα της ποίησης υπάρχουν μέσα στο χρόνο.

Τα σύμβολα αναγνοιρίζονται γιατί έχομε τη μνήμη. Όμως, τα σύμβολα 
της ζωγραφικής έχουν κάποια «τοπολογική» ομοιότητα με τα αντικείμενα 
στα οποία αναφέρονται, δηλαδή μερικά σημεία των συμβόλων αντιστοιχούν

με σημεία των αντικειμένων, στη διάσταση του χώρου όπως την αντιλαμβα
νόμαστε. Αντίθετα τα σύμβολα της ποίησης επειδή ανήκουν σ’ ένα εντελώς 
συμβολικό γλωσσικό σύστημα, παίζουν το ρόλο απλών σημάτων τα οποία διε
γείρουν τη μνήμη και προκαλούν στη συνείδηση την ανάμνηση των αντιστοίχων 
αντικειμένων ή καταστάσεων ή αισθημάτων.

Ακόμη, η ζωγραφική απεικονίζει μια παγωμένη στιγμή μέσα στη διά
σταση του χρόνου και διαρθρώνει τις σχέσεις των σχημάτων και συμβόλων 
στο πολυδιάστατο του χώρου, (χρησιμοποιεί τις δυο διαστάσεις, ύψος και 
πλάτος, και υποβάλλει την τρίτη διάσταση, το βάθος). Αντίθετα, η ποίηση 
περιγράφει και δημιουργεί τις σχέσεις των συμβόλων της χρησιμοποιώντας τη 
διάσταση του χρόνου.

Πρέπει εδώ να σημειωθεί πως, για να συνειδητοποιηθούν τα σύμβολα και 
οι σχέσεις τους μέσα στο ζωγραφικό χώρο, τα μάτια του παρατηρητή εκτελούν 
μερικές τουλάχιστο κινήσεις στην επιφάνεια του πίνακα και καταβάλλουν 
κάποια προσπάθεια ώσπου να αντιληφθούν το περιεχόμενό του. Επομένως 
για ν’ αντιληφθεί το έργο ένα άτομο πρέπει να υπάρξει κάποια προσπάθεια 
μέσα στη διάσταση του χρόνου.

Αν κάποιος ακούει ή διαβάζει ένα ποίημα, για να το κατανοήσει πρέπει 
πρώτα να κατανοήσει όλες τις επί μέρους διατυπώσεις που συγκροτούν το 
ποίημα. Για να πάρουν υπόσταση φαίνεται πως πρέπει να τοποθετηθούν σε 
κάποια έστω αόριστη χιορο-χρονική διάσταση στη συνείδηση. Δηλαδή είναι 
δύσκολο να φαντασθούμε ένα αντικείμενο χωρίς να το τοποθετήσουμε σε κάποιο 
φανταστικό έστω χώρο. Ή μάλλον η έστω φανταστική ύπαρξη αντικειμένων 
συνεπάγεται τη δημιουργία και του χώρου τους.

Στη συνείδηση λοιπόν του ατόμου συναντώνται οι διάφορες τέχνες και 
παρουσιάζονται με πολλά κοινά. Οι τέχνες του χώρου απαιτούν χρόνο για να 
γίνουν αντιληπτές και οι τέχνες του χρόνου δεν συνειδητοποιούνται χωρίς μια 
φανταστική έστω διάσταση χώρου.

Φαίνεται πως ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα του λόγου είναι η σύλ
ληψη και διατύπωση των εννοιών της άρνησης και του μηδέν. Στη φύση, όπως 
την αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις δεν υπάρχει άρνηση. Τότε μόνο συνει
δητοποιείται η άρνηση όταν η πραγματικότητα χρωματισθεί συναισθηματικά 
λόγω της απουσίας του αναμενόμενου. Η έννοια του μηδενός, επίσης, συλλαμ- 
βάνεται στο επίπεδο της αφηρημένης σκέψης. Το μηδέν είναι η γενίκευση της 
άρνησης.

Ο ποιητής, με το μέσο που χρησιμοποιεί, έχει τη δυνατότητα να προβαίνει 
σε άμεσες αρνητικές διατυπώσεις. Μπορεί επίσης ν’ αναφέρεται στο μηδέν. 
Αντίθετα ο ζωγράφος δεν έχει την δυνατότητα να διατυπώσει άμεσα την άρνη
ση. Ο,τιδήποτε ζωγραφίσει δεν είναι παρά μια θέση. Μόνο αν χρησιμοποιήσει 
κάποια αλληγορική διατύπωση μπορεί να εκφράσει την άρνηση. Και τότε θα 
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πρέπει ο θεατής να γνωρίζει την αλληγορική γλώσσα για να συλλάβει την έν
νοια της άρνησης. Απ’ αυτή την άποψη ο ποιητής διαθέτει ένα μέσο που του 
επιτρέπει να διατυπώνει απόψεις είτε θετικές είτε αρνητικές ενώ ο ζωγράφος 
προτείνει μόνο θέσεις.

Είπαμε πριν πως η ζωγραφική, τουλάχιστον η παραδοσιακή Ευρωπαϊκή 
ζωγραφική απεικονίζει μια παγωμένη στιγμή στη χρονική διάσταση. Το θέμα 
και το περιεχόμενο του πίνακα είναι αμετάβλητα. Η ποίηση με μέσα στο χρόνο 
έχει τη δυνατότητα να διατυπούνει την αλλαγή και την εξέλιξη της πραγματι
κότητας στην οποία αναφέρεται μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια. Όταν 
διαβάζομε ή ακούομε ένα ποίημα ή παρακολουθούμε μια τραγωδία συνειδητο
ποιούμε πως οι καταστάσεις ή τα αισθήματα που περιγράφονται έχουν τη δυνα
τότητα ν’ αλλάζουν, να εξελίσσονται, να μεταμορφώνονται. Η ζωγραφική 
για ν’ αποδόσει την εντύπωση της αλλαγής πρέπει να απεικονίσει δυο τουλά
χιστο διαδοχικές στιγμές. Που σημαίνει πως πρέπει να δώσει δυο τουλάχιστον 
έργα. Οι κυβιστές κι αργότερα ζωγράφοι της τεχνοτροπίας Ορ Αντ πέτυχαν 
να δώσουν μέσα στο ίδιο έργο διαδοχικές όψεις της πραγματικότητας. Έστω, 
όμως και με αυτή την προσπάθεια, που δεν ήταν παρά ένα οπτικό παιγνίδι, 
στη συνείδηση έμπαιναν δυο ή περισσότερες διαδοχικές όψεις μιας διαφορο
ποιημένης πραγματικότητας. Από την άποψη της δυνατότητας να διατυπώσει 
άρνηση και αλλαγή η ποίηση αξιοποιεί ένα πλουσιώτερο κόσμο εννοιών παρά 
η ζωγραφική. Αν εξετάσουμε προσεκτικά τη διαφορά μεταξύ των δυο τεχνών 
θα διαπιστώσομε πως αναφέρεται στην περιγραφή της πραγματικότητας του 
έργου, ή καλύτερα στο μύθο του έργου. Ο μύθος του έργου έχει ομοιότητες 
με την πραγματικότητα είτε αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιλαμβανό
μαστε είτε κάποια άλλη παράλληλη προς αυτή. Όμως το έργο τέχνης δεν εξε
τάζεται ως προς αυτή του την ιδιότητα μόνο. Σε μερικές τουλάχιστον εποχές 
σημαντικότερη ιδιότητα του έργου είναι η αισθητική ή και η εκφραστική 
του δύναμη. Αν εξετάσομε το έργο μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης αισθη
τικής που προϋποθέτει σαν σημαντικές ιδιότητες του «καλού» έργου τέχνης 
τη δυνατότητά του να προκαλεί έκπληξη μέσω ίσως της πρωτοτυπίας του θα 
δούμε πως δεν είναι τόσο μέσω του μύθου όσο μέσω άλλων ιδιοτήτων όπως 
είναι η πρωτότυπη χρήση των μέσων, η αντίσταση στο καθιερωμένο, η νέα 
μορφή σύνθεσης, η δύναμη στην έκφραση, που προκαλείται η έκπληξη. Χωρίς 
φυσικά να μπορούμε να διαχωρίσομε αυτές τις ιδιότητες από το περιεχόμενο 
και το μύθο ή την πραγματικότητα που περιγράφει το έργο παρά μόνο με ανά
λυση.

Αν αναλύσομε ένα ποιητικό ή ζωγραφικό έργο θα διαπιστώσουμε πως η 
σύνταξη των μέσων ή των μοτίβων ή των συμβόλων ή των εννοιών ακολουθεί 
τους ίδιους γενικούς κανόνες δηλ. κανόνες ή αντιστάσεις κατά καθιερωμένων 
κανόνων ρυθμού, έμφασης, υποτέλειας, ομοιότητας, αντίθεσης κλπ. Οι αισθη

τικές δηλαδή αξίες είναι οι ίδιες άσχετα αν εφαρμόζονται σε τέχνη του χώρου 
ή σε τέχνη του χρόνου. Έτσι είτε εξετάζομε ένα πίνακα είτε ένα ποίημα κατα
λήγομε να τα κατατάξομε ως προς τη δομή τους σε συμβατική τ> επαναστατική 
σύνθεση ανάλογα προς την εφαρμογή ή μη καθιερωμένων κανόνων σύνταξης.

Πρέπει να δούμε και τον ρόλο του έργου τέχνης, την έκφρασή του, που 
είναι ο διάλογός του με το συναισθηματικό μας κόσμο. Σαν μια μορφή διαλόγου 
η έκφραση συνεπάγεται τη συμμετοχή δυο παραγόντων, του έργου—πίσω 
από το οποίο βρίσκεται ο δημιουργός,—και του θεατή. Το έργο, είτε είναι ποίη
μα είτε πίνακας μεταβάλλεται σε μέσο διά του οποίου ο δημιουργός απαιτεί 
τη συμμετοχή του θεατή για να προκαλέσει σ’ αυτόν συναισθήματα. Που 
πρέπει να είναι τόσα όσα και τα υπάρχοντα έργα. Όμως μπορούν να μπουν 
σε μεγάλες κατηγορίες. Δεν μπορεί κανείς να ισχυρισθεί πως προκαλείται 
στο άτομο συναίσθημα ανάλογο προς το είδος της τέχνης. Δηλαδή δεν προκα
λεί η ζωγραφική διαφορετικά συναισθήματα από την ανάλογη ποίηση. Ένας 
πίνακας είναι δυνατό να προκαλεί στο θεατή το ίδιο αίσθημα ηρεμίας, γαλήνης, 
φόβου, μελαγχολίας, νοσταλγίας, ευθυμίας, χαράς κλπ. όπως ένα ανάλογο 
ποίημα.

Σε μια ανακεφαλαίωση λοιπόν συμπεραίνομε πως οι τέχνες μπορούν να 
διαφέρουν στα μέσα ή και να χρησιμοποιούν ένα πλουσιότερο ή λιγότερο πλού
σιο σύστημα συμβολικών διατυπώσεων εννοιών, στους κανόνες όμως σύνθεσης 
υπό τους οποίους δομούνται και στον τελικό τους ρόλο που είναι η έκφραση 
δεν διαφέρουν.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ
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Θεοκλής Κουγιάλης
Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Νίκος Κρανιδιώτης
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Μιχαλάκης I. Μαραθεύτης
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Δρ Κώστας Π. Μιχαηλίδης
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Φιλόλογος - Βοηθός Διευθύντρια στη μέση εκπαίδευση

Νίκος Παναγιώτου
Φιλόλογος - Μορφωτικός Λειτουργός Α' στο Υπουργείο Παιδείας

Αρετή Παπαναστασίου
Ιστορικός της Τέχνης - Βοηθός διοργανωτής εκθέσεων στην Πινακοθήκη
του Πανεπιστημίου της Μασσαχουσέττης

Γεώργιος X. Παπαχαραλάμπους
Φιλόλογος - Πρώην Διευθυντής του Παγκυπρίου Γυμνασίου

Δρ Παναγιώτης Κ. Περσιάνης
Φιλόλογος - Διευθυντής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

Γεώργιος Προδρόμου
Φιλόλογος - Διευθυντής στη μέση εκπαίδευση

Δρ Κώστας Μ. Προυσής
Φιλόλογος - Πρώην Καθηγητής στο Ελληνικό Κολλέγιο Βοστώνης -
Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου
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Φιλόλογος - Διευθυντής στη μέση εκπαίδευση

Πάτροκλος Σταύρου
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Νομικός — Πρώην Γενικός Εισαγγελέας Κύπρου
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Διευθύντρια στη δημοτική εκπαίδευση
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Ρητης Ιέχνης στη μέση εκπαίδευση
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