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Η ΔΡΛΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΑΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ
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Τήν πρωτοβουλίαν διά τήν ϊδρυσιν του Ελληνικού
Πνευματικού Όμίλου Κύπρου, όπως έθεωρήθη προσφορώτερον να όνομασθή, έσχεν όμάς έκ καθηγητών κυρίως
του Παγκυπρίου Γυμνασίου, οί όποιοι εις έπανειλημμένας συζητήσεις μεταξύ των και μετά του Γυμνασιάρχου
κ. Κ. Σπυριδάκι διεπίστωσαν τήν ανάγκην στενωτέρας
επαφής μεταξύ των διά τήν ανταλλαγήν απόψεων καί
τόν καλύτερον προσανατολισμόν των έπι διαφόρων πνευ
ματικών ζητημάτων. Τήν ανάγκην αύτήν καθίστα έπιτακτικωτέραν ή μετά τήν λήξιν του πολέμου δημιουργηθεΐσα σύγχυσις καί χαώδης κατάστασις εις πολλούς πνευ
ματικούς τομείς και ή έμφανιζομένη κρίσις τών ήθικών
αξιών καί ιδίως τών προερχομένων έκ τού έλληνικοΰ
πολιτισμού.
Διά τόν σκοπόν τούτον έχρειάζετο ή συγκέντρωσις
καί ή συντονισμένη δράσις τών πνευματικών δυνάμεων
τού τόπου προς χάραξιν σαφούς κατευθύνσεως καί δια
γραφήν τών ένδεικνυομένων μέτρων ένεργείας. Τούτο
έτονίσθη καί ύπό τού προσωρινού προέδρου, κ. Κ. Σπυριδάκι, τής πρώτης Γενικής Συνελεύσεως έν τώ Παγκυπρίω Γυμνασίω, τή 30ή Μαρτίου 1947, καθ’ ήν παρέστη
σαν περί τά 25 πρόσωπα, κατά τό πλείστον καθηγηταί
τού Π. Γυμνασίου, δστις καί έτόνισε τήν άνάγκην τής
συνενώσεως τών έλληνικών πνευματικών δυνάμεων τής
Κύπρου διά τήν καλλιέργειαν τών γραμμάτων καί τών
τεχνών, ώς αύτη άνεπτύσσετο εύρύτερον εις τό προταθέν
κατά τήν συγκέντρωσιν έκείνην καί ψηφισθέν μετά τινων
προσθηκών καί τροποποιήσεων Καταστατικόν τού Όμί
λου. Πρέπει νά σημειωθή ένταυθα ότι εύθύς έξ αρχής
έτονίσθη καί άπεφασίσθη ότι ό κύκλος τών διαφερόντων καί τής δράσεως τού Όμίλου έπρεπε νά εύρίσκεται
εις άμεσον σχέσιν με τόν έλληνικόν κόσμον καί τά γνή
σια ιδεώδη αύτου, καί ότι όχι μόνον οί 'Έλληνες τό γέ
νος άλλά καί οί μόνον ύπό τών έλληνικών τούτων ιδεω
δών έμφορούμενοι θά δύνανται νά άποτελέσουν μέλη
τού Όμίλου.
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«’Άρθρ. 2. Σκοπός του 'Ομίλου είναι : α) ή στενωτέρα
έπικοινωνία καί πνευματική έπαφή τών μελών του- β) συ
ζητήσεις καί ερευναι έπί επιστημονικών καί γενικώτερον
πνευματικών θεμάτων άναφερομένων πρωτίστως εις τά έλληνικά γράμματα καί τέχνας καθ’ δλην τήν συνεχή έξέλιξίν των άπό τής άρχαιότητος μέχρι σήμερον, καί έπί σχε
τικών θεμάτων τών άλλων πολιτισμένων χωρών, κυρίως τών
σχετιζομένων με τήν άνάπτυξιν καί καλλιέργειαν του ελλη
νικού πολιτισμού’ γ) ή όσον τό δυνατόν εύρυτέρα έπίδρασις
καί άκτινοβολία τοΰ Όμίλου πρός καλυτέραν κατανόησιν
του έλληνικοΰ πολιτισμού καί ή δι’ αυτού άνάπτυξις τής
πνευματικής ζωής τής Κύπρου’ δ) ή σύσφιγξις τών πνευ
ματικών δεσμών τής Κύπρου μετά τής λοιπής Ελλάδος καί
ή πνευματική έπικοινωνία αυτής μετά τών άλλων πολιτισμέ
νων χωρών».

υ

Λεπτομερέστερον περί τών σκοπών καί τών επιδιώ
ξεων τού Όμίλου διαλαμβάνουν τά άρθρα 2 καί 3 τού
Καταστατικού, άτινα μεταφέρομεν ενταύθα έπί λέξει :
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Τό άρθρον 4 καθορίζει τά μέσα πρός έπίτευξιν τών
σκοπών τούτων ως ακολούθως :
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«Οί ανωτέρω σκοποί θά έπιδιωχθουν διά συζητήσεων
μεταξύ τών μελών καί στενού κύκλου φίλων τοΰ Όμίλου, διά
διαλέξεων καί έπιστημονικών ανακοινώσεων, διά διδασκα
λίας δραμάτων, συναυλιών καί έκθέσεων Τέχνης, δι’έκδόσεων συντόμων μελετών πρός εύρυτέραν διάδοσιν τών γραμ
μάτων καί τών τεχνών, δι’ έκδόσεως περιοδικού, έπιστημονι
κών έργασιών καί βιβλίων, διά μορφωτικών έκδρομών κυ
ρίως εις Ελλάδα άλλά καί εις άλλας χώρας, καί δι’ ίδρύσεως πνευματικού Κέντρου τοΰ Όμίλου. Διά τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών τοΰ Όμίλου δύναται νά ζητηθή καί ή συν
εργασία έπιστη μόνων, λογοτεχνών καί καλλιτεχνών έξ Ελ
λάδος».
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Λόγω τών υψηλών τούτων επιδιώξεων καί διά νά
κρατηθή εις τό έμπρέπον ύψος ή δράσις του Όμίλου
άπεφασίσθη τόσον ύπό τών σχόντων τήν πρωτοβουλίαν
τής ίδρύσεώς του όσον καί ύπό του Δ. Συμβουλίου ή
εισδοχή νέων μελών νά γίνεται μετά πολλής φειδους, χω
ρίς τούτο νά σημαίνη δτι ό 'Όμιλος πρέπει νά περιορισθή
εις ολίγα μόνον πρόσωπα θεωρούμενα ούτως είπείν ύπό
του Δ. Συμβουλίου ώς προνομιούχα διά τον ένα ή τον
άλλον λόγον. Ή ανάγκη τής εύρυτέρας ακτινοβολίας
του Όμίλου άνεγνωρίσθη εύθύς έξ άρχής καί αποτελεί
μίαν άπό τάς κυριωτέρας μέριμνας του Συμβουλίου καί
τών μελών του.
Διά τήν καλλιέργειαν δεσμών μετ’ άναλόγου φύσεως σωματείων, ό Πνευματικός 'Όμιλος προήλθεν αμέ
σως εις επαφήν μετά τοιούτων σωμάτων έν Έλλάδι κυ-
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ρίως και αλλαχού καθώς και μετά προσώπων διακρινομένων εις τά γράμματα και τάς τέχνας καί δυναμένων
να διαφωτίσωσι τήν κοινήν γνώμην και βοηθήσωσι τό
εργον του Όμίλου εις τον τομέα τής συσφίγξεως των
πνευματικών δεσμών τής Κύπρου μετά του έλληνικοϋ
ιδίως πνευματικού και καλλιτεχνικού κόσμου. Τούτο
έπεδιώχθη όχι μόνον διά αλληλογραφίας και αποστο
λής τού Καταστατικού και τών λοιπών δημοσιευμάτων
τού Όμίλου, αλλά και διά προσωπικής επαφής, ήτις κυ
ρίως συνετελέσθη επ’ ευκαιρία τής μεταβάσεως εις ’Α
θήνας και συντόμου παραμονής έκει τού Προέδρου του
κ. Κ. Σπυριδάκι. Εκκλησιαστικά καί πνευματικά Ιδρύ
ματα, καλλιτεχνικά σωματεΐος επιστήμονες, καλλιτέχναι, διανοούμενοι καί άλλα έξέχοντα πρόσωπα τής εκ
κλησίας καί τής πολιτείας έδειξαν ζωηρόν ενδιαφέρον
διά τον "Ομιλον καί ύπεσχέθησαν νά συνδράμωσι τό έργον του, όπερ καί έγένετο καί εξακολουθεί γινόμενον.
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Αί πρώται εκδηλώσεις. Ή ένσωμάτωσις της Δωδεκάνη
σον : Ή πρώτη αξιοσημείωτος ενέργεια τού ΕΠΟΚ ήτο ή
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επ’ εύκαιρία τής ένσωματώσεως τής Δωδεκανήσου μετά
τού έλευθέρου έλληνικοϋ κράτους άπόφασις τού Δ. Συμ
βουλίου, υίοθετηθεΐσα έκθύμως ύπό τής Γεν. Συνελεύσεως, περί σειράς ομιλιών επί τής ιστορίας, τής τέχνης
καί τής πνευματικής ζως τών Δωδεκανήσων. Ή άπόφασις αυτή έπραγματοποιήθη μετ’ ολίγον χρονικόν διά
στημα διά τής όργανώσεως τεσσάρων διαλέξεων ενώ
πιον πυκνού σχετικώς άκροατηρίου έν τή Μεγάλη Αι
θούση τού Παγκυπρίου Γυμνασίου. Ή πρώτη τών διαλέ
ξεων τούτων έγένετο ύπό τού Προέδρου τού Όμίλου
κ. Κ. Σπυριδάκι μέ θέμα: «Ή Ρόδος καί αί λοιπαί Δωδεκάνησοι ίστορικώς έξεταζόμεναι» τήν 15 Μαΐου 1947. Ή
δευτέρα ύπό τού κ. Άθ. Μερεμέτη μέ θέμα : «Ή τέχνη
εις τά Δωδεκάνησα» τήν 24ην Μαΐου 1947, ή τρίτη ύπό
τού κ. θ. Σοφοκλέους μέ θέμα : «Ή πνευματική Δωδεκά
νησος» τήν 25ην Μαΐου 1947 καί ή τετάρτη ύπό τού κ. Κ.
Προυσή μέ θέμα: «’Από τήν λαογραφίαν τής Δωδεκανή
σου» τήν 2 ’Ιουνίου 1947. Καί αί τέσσαρες αΰται όμιλίαι
κατ’ άπόφασιν τής Γενικής Συνελεύσεως έξεδόθησαν άργότερον εις τόμον (1) ώς προσφορά τής δούλης Κύπρου
προς τήν έλευθέραν Δωδεκάνησον μετ’ άναλόγου άφιερώσεως. Διά τήν έκδοσιν ταύτην έζητήθησαν διά σχετι
κής έκκλήσεως συνδρομαί παρά εκκλησιαστικών καί
(I ) Ή Ελληνική Δωδεκάνησος, έν Λευκωσία I 948, σχ. δον, σ. 108.
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άλλων ιδρυμάτων καί προσώπων άνελθοΰσαι εις τό ποσόν των £ 110.17.0.
Του βιβλίου τούτου έξετυπώθησαν 750 αντίτυπα, έξ
ών 200 άπεστάλησαν πρός την Γενικήν Διοίκησιν Δωδεκανήσου, ϊνα 50 μέν έξ αυτών διατεθώσι δωρεάν εις διά
φορα Ιδρύματα πνευματικά καί έξέχοντα πρόσωπα, τά
δέ άλλα πωληθώσι και τό εκ τής, πωλήσεώς των προϊόν
διατεθή υπέρ των θυμάτων τού παιδομαζώματος. Τά
υπόλοιπα πλήν μικρού αριθμού διετέθησαν εις μέν τούς
συνδραμόντας διά τήν εκδοσιν, £ 1.0.0 τούλάχιστον, δω
ρεάν, εις δέ τούς άλλους άντ'ι 10 σελλ. και 5 εις τούς μαθητάς. Τιμητικά αντίτυπα άπεστάλησαν και εις διάφορα
πνευματικά ιδρύματα και έξέχοντα πρόσωπα τής έκκλησίας, τής πολιτείας και των γραμμάτων έν Έλλάδι κυ
ρίως και αλλαχού.
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Φιλολογικά μνημόσυνα : Κατά τήν αύτήν περίοδον
έτελέσθη α) φιλολογικόν μνημόσυνον τού "Ελληνος ποιητού και διηγηματογράφου Γεωργίου Βιζυηνού (τήν
8 Ιουνίου 1947) μέ ομιλητήν τον κ. Χρ. Παπαχρυσοστόμου καί μέ απαγγελίας ποιημάτων του. β) Κατ’ άπόφασιν τού Όμίλου περί καθιερώσεως τής Κυπριακής εθνι
κής έπετείου τής 9ης Ιουλίου έτελέσθη τό πρώτον φιλο
λογικόν μνημόσυνον τής ιστορικής ταύτης έπετείου μέ
ομιλητήν τον κ. Ν. Κρανιδιώτην καί μέ απαγγελίας απο
σπασμάτων άπό τό ομώνυμον έπος τού κυπρίου ποιητοΰ
Βασίλη Μιχαηλίδη ύπό μελών τού σωματείου νεανίδων
«Παλλάς» καί ύπό μαθητριών τού Παγκυπρίου Γυμνα
σίου.

κη

Πνευματικαι σχέσεις

μετά της έλευ&έρας ‘Ελλάδος :
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Πρός καλλιέργειαν στενωτέρων σχέσεων μετά τού πνευ
ματικού κόσμου τής Ελλάδος παρεκλήθη ό έν Κύπρω
παρεπιδημών κ. Δημήτριος Σφαέλος, βουλευτής Πει
ραιώς καί νήσων, καί έδωσε διάλεξιν έν τή Μεγάλη Αι
θούση τού Παγκυπρίου Γυμνασίου τήν 13ην ’Ιουνίου 1947
μέ θέμα «Ή κρίσις τών ήθικών αξιών καί ή Ελλάς». Ή
ομιλία αύτη παρηκολουθήθη ύπό πλήθους κόσμου. ’Επί
πλέον ό κ. Σφαέλος άνέλαβε νά φέρη εις έπαφήν τον "Ο
μιλον μέ διαφόρους πνευματικούς παράγοντας τής έλευθέρας Ελλάδος, δπερ καί έγένετο.

Τό Έύνικόν Θέατρον εις Κνπρον: Σημαντικόν γεγο
νός διά τήν πραγμάτωσιν τής τοιαύτης έπαφής άπετέλεσεν ή μετ’ ολίγον κάθοδος τού Ελληνικού ’Εθνικού
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θεάτρου εις Κύπρον, κατά τήν 15ην ’Ιουλίου 1947, καί
μετ’ αυτού των κυρίων α) θ. Καψάλη, βουλευτού Αιτω
λοακαρνανίας, ώς οικονομικού συμβούλου καί β) τού
γνωστού λογοτέχνου κ. Στρατή Μυριβήλη. Ειδική άντιπροσωπία τού 'Ομίλου κατήλθεν εις Λεμεσόν καί ύπεδέχθη τά μέλη τού θεάτρου καί συνώδευσε ταύτα εις Λευ
κωσίαν, δηλώσασα ότι ό "Ομιλος τίθεται εις τήν διάθεσιν
τού ’Οργανισμού διά τελεσφορωτέραν έκπλήρωσιν τής
αποστολής του. Προς τιμήν τού Εθνικού θεάτρου καί
των διακεκριμένων συνοδών του έδόθη δεξίωσις ύπό τού
'Ομίλου έν τή Μεγάλη Αιθούση τού Παγκυπρίου Γυμνασίου, τήν 19 ’Ιουλίου 1947, κατά τήν όποιαν ώμίλησαν δ
Πρόεδρος τού 'Ομίλου κ. Κ. Σπυριδάκις καί ό Γραμματεύς του κ. Κ. Προυσής, άπήντησαν δέ οι κ.κ. Καψάλης,
Μυριβήλης καί Ροντήρης, άπηγγέλθησαν ποιήματα Κυ
πρίων ποιητών ύπό μελών τού Σωματείου Νεανίδων
«Παλλάς» καί Ελλήνων ποιητών ύπό μελών τού Εθνι
κού θεάτρου καί προσεφέρθησαν αναψυκτικά. Διαρκούσης τής δεξιώσεως έγένετο ή άνακήουξις τού κ. Στρ.
Μυριβήλη ώς έπιτίμου Μέλους τού 'Ομίλου. ’Από τον 'Ό
μιλον έζητήθη παρά τής Διευθύνσεως Γραμμάτων
καί Τεχνών τού Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας εκθεσις επί τής καθόδου εις Κύπρον τού ’Εθνικού θεάτρου,
ήτις καί υπεβλήθη συντόμως. Έπί τού ίδιου ζητήματος
καί τής σημασίας ήν έχει ή συχνή έπίσκεψις τού Εθνι
κού θεάτρου εις Κύπρον συνωμίλησε μέ διαφόρους παρ
άγοντας έν Άθήναις καί ό πρόεδρος τόύ 'Ομίλου κ. Κ.
Σπυριδάκις κατά τήν εκεί μετάβασίν του τον Αύγουστον
τού 1947.
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’Εσωτερικαι συγκεντρώσεις :
Παραλλήλως προς
τήν ανωτέρω δράσιν καί προς εφαρμογήν τού άρθρ. 4
τού Καταστατικού καθιερώθησαν αί εσωτερικά! συγκεν
τρώσεις τών μελών τού 'Ομίλου άπαξ τής έβδομάδος
προς συζήτησιν διαφόρων πνευματικών ζητημάτων. Κα
τά τήν πρώτην τών συγκεντρώσεων τούτων ό αντιπρόε
δρος (τότε) τού 'Ομίλου κ. θ. Σοφοκλέους ανέπτυξε τά
πλαίσια, έντός τών όποιων θά διεξήγοντο α'ι συζητήσεις
αΰται. Αί συγκεντρώσεις αύται έσυνεχίσθησαν μέχρι τέ
λους τής περιόδου καί έπανελήφθησαν κατά τήν έναρξιν
τής έπομένης περιόδου μέ διαφόρους είσηγητάς έπί δια
φόρων θεμάτων ώς εξής :
1η συγκέντρωσις : Άνάπτυξις τών σκοπών τού 'Ο
μίλου καί άνάλυσις τών προβλημάτων αυτού καί ίδιαιτέ-
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ρως των άφορώντων τήν θέσιν του πνευματικού έργάτου
έναντι των σημερινών πνευματικών ζητημάτων υπό του
κ. Θ. Σοφοκλέους.
2α και 3η : «Τό περιεχόμενον τής έννοιας τής εθνι
κής συνειδήσεως εις τούς αρχαίους "Ελληνας» είσηγουμένου του κ. Άθ. Μερεμέτη.
4η : «Ή πολιορκία και ή άλωσις τής Κωνσταντινου
πόλεως υπό τών Τούρκων», ομιλία ύπό του κ. Δ. Εύαγγελίδου μετ’ άναγνώσεως περικοπών εκ του έργου τού
ιστορικού Φραντζή έπι τή έπετείω τής 29ης Μαΐου.
5η : Διορθωτικά εις τον Σοφοκλέα (στίχοι 4, 287,
781, 996, 1281, 1354 τής ’Αντιγόνης και στ. 1075 τής Ήλέκτρας), ε’ισηγουμένου τού κ. Ίω. Μυριανθοπούλου.
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’Από τού Σεπτεμβρίου του 1947 ό "Ομιλος εισέρχε
ται εις τήν δευτέραν περίοδον τών έργασιών του. Τό Δ.
Συμβούλιον άπησχόλησεν ή πρόκλησις εύρυτέρου ένδιαφέροντος διά τό έργον του Όμίλου και ή μεγαλυτέρα α
κτινοβολία αύτου.
Λαϊκά μαδήματα : Χάριν του σκοπού τούτου ε’ισήχθη
μία καινοτομία διά τής όργανώσεως λαϊκών μαθημά
των εις εύρύτερον κοινόν έπι θεμάτων γενικού ένδιαφέροντος. Ώς πρώτα τοιαύτα θέματα άπεφασίσθη νά ληφθώσιν έκ τής νεοελληνικής λογοτεχνίας. Τά μαθήματα
ταυτα έδόθησαν έντός τής Βιβλιοθήκης τού Παγκυπρίου
Γυμνασίου κατά τάς έσπερινάς ώρας έκάστου Σαββάτου
ύπό τών εξής ομιλητών : α) τού κ. Κ. Προυσή έπι τού
θέματος: «Ό χαρακτήρ και ή γλώσσα τής νεοελληνι
κής λογοτεχνίας», β) τού κ. Μ. Κιτρομηλίδου έπι τού θέ
ματος : «Ή νεοελληνική ποίησις τού Ιθ' αίώνος (4 μα
θήματα) (2), γ) τού κ. Δ. Ευαγγελίδου περί τού Παλαμά
καί δ) τού κ. Ν. Κρανιδιώτου διά τό νεοελληνικόν θέατρον. Τά μαθήματα ταυτα παρηκολούθησαν αρκετοί άκροαταί, έν οΐς πολλοί μαθηταί τών άνωτέρων τάξεων
τού Παγκυπρίου Γυμνασίου.
Φιλολογικά Μνημόσυνα : Καί κατά τήν δευτέραν αύ(2) Τά μαθήματα ταυτα έδημοσιεύθησαν εις τό περιοδικόν «Κυπρια
κά Γράμματα» (τεύχη 157—164, τόμ. ΙΓ' και ΙΔ') άνετυπώθησαν δε υπό
του Παγκυπρίου Γυμνασίου εις ιδιαίτερον τεύχος χάριν τών μαθητών καί
μαθητριών τού σχολείου.
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τήν περίοδον, ήτις συνέπεσε με τάς άμφιετηρίδας άπό τής
γεννήσεώς ή του θανάτου διασήμων Ελλήνων, έτελέσθησαν υπό του 'Ομίλου φιλολογικά μνημόσυνα αύτών, άποσκοπουντα όχι μόνον εις την απονομήν τιμής προς αυ
τούς άλλα και εις τήν γνωριμίαν του έργου των εις εύρύτερον κοινόν. Ώς πρώτον τοιοϋτο φιλολογικόν μνημόσυνον έγένετο τό τού έθνικοΰ ήμών ποιητου Διονυσίου Σολωμου έπι τή συμπληρώσει 150 ετών από τής γεννήσεώς
του, τελεσθέν τήν 11 ’Απριλίου 1948 έν τή Μ. Αιθούση τού
Παγκυπρίου Γυμνασίου, καθ’ δ ώμίλησαν έπι του βίου και
τού έργου τού ποιητοΰ ο'ι κ.κ. Ξ. Λυσιώτης καί Μ. Κιτρομηλίδης, άπηγγέλθησαν δέ ποιήματα αύτού μετά μουσι
κής ύποκρούσεως συντεθείσης ύπό τού κ. Γ. Μιχαηλίδου
καί έκτελεσθείσης ύπό τής δ. Λ. Συμεωνίδου (άπό τούς Ε
λεύθερους Πολιορκημένους) ί3)· Ή ομιλία τού κ. Λυσιώτη
έγένετο καί έν Λάρνακι, όπου έτελέσθη άνάλογον φιλολο
γικόν μνημόσυνον τού Σολωμου τή συνεργασία τού έκεί
Σωματείου «Πεζοπορικός "Ομιλος.», δστις καί έξακολουθεΐ συνεργαζόμενος μετά τού Πνευματικού 'Ομίλου έπι
πνευματικών ζητημάτων.
Τό δεύτερον φιλολογικόν μνημόσυνον ήτο τό τού ‘Α
δαμάντιου Κοραή έπι τή 200ετηρίδι άπό τής γεννήσεώς
του τελεσθέν τήν 16 Μαΐου 1948. καθ’ δ ώμίλησαν ό κ.
Άθ. Μερεμέτης περί τού Κοραή ώς έπιστήμονος καί ό κ.
Μ. Βοσταντζής περί αύτού ώς παιδαγωγού. (4)·
Τό τρίτον φιλολογικόν μνημόσυνον τής περιόδου αυ
τής ήτο τό τού πρωτομάρτυρας τής εθνικής έλευθερίας
Ρήγα Βελεστινλή έπι τή συμπληρώσει 150 έτών άπό τού
μαρτυρικού θανάτου του τελεσθέν τήν 13 ’Ιουνίου 1948
μέ όμιλητάς τον κ. Κ. Σπυριδάκιν έπι τού θέματος «Ό Ρή
γας καί ή έλληνική παράδοσις» (5) καί τον κ. θ. Σοφοκλέους μέ θέμα «Ή ποίησις τού Ρήγα» (6).
Έτιμήθησαν ωσαύτως καταλλήλως καί αί έθνικαί έπέτειοι τής 29ης Μαΐου δΓ εισαγωγικής ομιλίας τού κ.
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(3) . Ή ομιλία τού κ. Λυσιώτη έδημοσιεύθη εις τό περιοδικόν «Κυ
πριακά Γράμματα» τ. ΙΓ', τεύχος 157, σελ. 189 κ. έ.

(4) . Άμφότεραι αί όμιλίαι αυται έδημοσιεύθησαν είς το περιοδικόν
«Κυπριακά Γράμματα» άριθμ. 159—164 (τ. ΓΓ' και ΙΔ').
(5) . Ή ομιλία αΰτη έγένετο και έν τώ Λυκείφ Έλληνίδων ’Αμμόχω
στου, ένθα έτελέσθη άνάλογον μνημόσυνον τήν 21 ’Ιουνίου, 1948.
(6) . -Αμφότεραι αί όμιλίαι αυται έδημοσιεύθησαν εις ειδικήν έκδοσιν τού περιοδικού «Κυπριακά Γράμματα», άριθμ. 159—160, (τ. ΙΓ')·
Ή τού κ. Κ. Σπυριδάκι έξεδόθη καί είς ειδικόν τεύχος.
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Κ. Σπυριδάκι και άναγνώσεως επικαίρων 'ιστορικών πε
ρικοπών έκ διαφόρων συγγραφέων, καί ή τής 9ης ’Ιου
λίου διά καταλλήλου ομιλίας υπό του κ. Χρ. Παπαχρυσοστόμου καί στέψεως τής προτομής του έθνομάρτυρος
Κυπριανού προσφωνούντος του κ. θ. Σοφοκλέους. 'Υπό
τής Γενικής Συνελεύσεως τής 15 ’Ιουνίου 1948 ή 29 Μαΐου καί ή 9η ’Ιουλίου άπεφασίσθη να τιμώνται ιδιαιτέρως
υπό του 'Ομίλου καί να έξαίρηται διά καταλλήλου έορτασμου ή σημασία των. Είδικώς διά την κυπριακήν εθνι
κήν επέτειον τής 9ης ’Ιουλίου έθεωρήθη σκόπιμον να δημοσιευθουν εις τόν τύπον καί τό περιοδικόν «Κυπριακά
Γράμματα» έπίκαιρα ιστορικά σημειώματα, δπερ καί έγένετο. Ωσαύτως έθεωρήθη άναγκαίον, όπως ό "Ομιλος
φροντίση διά τήν περισυλλογήν πάσης πληροφορίας σωζομένης εν τή προφορική παραδόσει περί τής ή μέρας
ταύτης.
ΈαωτερικαΙ υνγκεντρώσεις :
Έσυνεχίσθησαν καί
κατά τήν β' περίοδον αί έσωτερικαί συγκεντρώσεις με
ταξύ τών μελών του 'Ομίλου, καθ’ άς συνεζητήθησαν διά
φορα θέματα καί άντηλλάγησαν σκέψεις διά τήν πληρεστέραν διεξαγωγήν τού έργου του 'Ομίλου ώς έξής :
6η συγκέντρωσις : Άνασκόπησις τής μέχρι τούδε
δράσεως τού 'Ομίλου καί σχέδιον διά τήν μελλοντικήν
αύτου δράσιν. Καταρτισμός ειδικών πρός τούτο ύπεπιτροπειών ήτοι α) επί τών λογοτεχνικών ζητημάτων, ê)
επιστημονικών, γ) επαφής μετά τού ελληνικού κόσμου,
δ) θεάτρου καί τέχνης καί ε) έκδόσεων.
7η : Καθορισμός τού τρόπου τής διεξαγωγής τών ε
σωτερικών συζητήσεων. Όργάνωσις λαϊκών μορφωτικών
μαθημάτων καί διαλέξεων.
8η καί 9η : «Ή κλασσική αγωγή καί ή έποχή μας»
είσηγουμένου τού κ. θ. Σοφοκλέους.
ΊΟη : Ή εκδοσις 'Οδηγού τής Κύπρου. Τό ζήτημα τού
το άπησχόλησε σοβαρώς τόν "Ομιλον εις έπανειλημμένας συνεδρίας, άπεφασίσθη δέ ή σύνταξις καί ή εκδοσις
άρτιου 'Οδηγού τής Κύπρου, ζητουμένης πρός τούτο καί
τής συνεργασίας άλλων έκτός τών μελών τού 'Ομίλου
ειδικών προσώπων. Τό δλον ζήτημα άνετέθη εις ειδικήν
ύπεπιτροπείαν.
11η: Φιλολογικόν τέϊον μεταξύ τών μελών τού 'Ομί
λου. Συζήτησις επί τών λεπτομερειών τών φιλολογικών
μνημοσύνων τού Σολωμού, Κοραή καί Ρήγα.

υ

-12-

Κύ
πρ
ο

12η : «Τό περί καρδίης τού Ίπποκράτους». Ερμηνεία
και άνάλυσις ύπό του κ. Κ. Χρυσάνθη.
13η: «Τα πνευματικά ενδιαφέροντα των Κυπρίων»
είσηγουμένου του κ. Κ. Σπυριδάκι.
Αί έσωτερικαί αύται συζητήσεις έξηκολούθησαν καί
κατά την έπομένην περίοδον κατ’ αραιότερα όμως δια
στήματα, λόγω άλλων εργασιών πολλών τών μελών του
Όμίλου, θεωρηθεισών δε μάλλον έπειγουσών.
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Όργάνωσις της Κυπριακής
Ώρας του Ραδιοφωνι
κού Στα&μοϋ ’Αθηνών: Κατά τήν έν Κύπρω παραμονήν
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του ό διευθυντής του μουσικού τμήματος του Εθνικού Ι
δρύματος Ραδιοφωνίας κ. Δ. Γεωργιάδης προήλθεν εις
συνεννόησιν μετά του Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου
διά τήν ύπ’ αύτου άνάληψιν τής συνεργασίας διά τήν μελετωμένην Κυπριακήν ώραν εις τάς έκπομπάς του Ρα
διοφωνικού Σταθμού ’Αθηνών. Ό 'Όμιλος εις Γεν. Συνέλευσιν τών μελών του άπεδέχθη να άναλάβη τήν όργάνωσιν τής εκπομπής ταύτης καί προς τούτο κατήρτισεν
επιτροπείαν εκ μελών του, ήτις θά ρυθμίζη τά τού ζητή
ματος τούτου καί κυρίως θά φροντίζη διά τήν έξεύρεσιν
συνεργασίας, ήτις θά άποστέλληται εις τον Σταθμόν διά
τήν έκπομπήν του «ή Κύπρος προς τήν Ελλάδα» καί γε
νικώς θά είναι υπεύθυνος απέναντι τού Όμίλου καί τού
Σταθμού διά τήν τροφοδότησίν του με κατάλληλον συν
εργασίαν. Ωσαύτως ή έπιτροπεία αύτη θά δ ιατελή εις ε
παφήν μετά τής Διευθύνσεως τού Σταθμού καί διά τό
δεύτερον μέρος τής Κυπριακής 'Ώρας «ή Ελλάς προς
τήν Κύπρον». Προς τον σκοπόν τούτον τό έργον τής έπιτροπείας ταύτης κατεμερίσθη εις 11 τμήματα, έκάστου
τών οποίων προΐσταται έν μέλος υπεύθυνον διά τήν απο
στολήν συνεργασίας άναφερομένης εις τό τμήμά του. Τά
τμήματα ταύτα είναι : 1) Εκκλησία, 2) Έπκαίδευσις,
3) Ιστορία - ’Αρχαιολογία, 4) Λογοτεχνία, 5) Καλλι
τεχνία, 6) Λαογραφία, 7) Πολιτική καί Δημοσιογραφία,
8) Υγεία, 9) Οικονομία, 10) Γεωργία καί 11) ’Αθλητι
σμός. Ή έπιτροπεία άπηύθυνε διά τοΰ τύπου (άργότερον
καί προσωπικώς προς διάφορα πρόσωπα, παρ’ ών ήδύνατο νά άναμένη συνεργασίαν) έκκλησιν ζητούσαν τήν συν
εργασίαν πάντων τών ενδιαφερομένων καί δυναμένων
νά συνδράμωσιν αύτήν εις τό έργον της, διότι βεβαίως
θά ήτο έργον δυσκατόρθωτον ή διαρκής καί ανελλιπής
άποστολή συνεργασίας ύπό μόνων τών μελών τής έπι-
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τροπείας. Δυστυχώς ή μέχρι τουδε άνταπόκρισις υπήρ
ξε πολύ πενιχρά, έλπίζεται όμως ότι άμα τή ένάρξει τής
εκπομπής θά πυκνωθή ό αριθμός των συνεργατών. Ό 'Ό
μιλος εύρίσκεται εις τακτικήν έπαφήν μετά τών ιθυνόν
των τό Εθνικόν 'Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, οϊτινες και άνεκοίνωσαν δτι άπεφασίσθη, δπως έναρξις τής Κυπριακής
'Ώρας του Σταθμού ’Αθηνών γίνη άπό τής 25ης Μαρτίου.
Ώς καταλληλοτέραν ώραν διά την έκπομπήν ταύτην ό
'Όμιλος εισηγήθη την 8.30'—9 μ.μ. έκαστου Σαββάτου.
Διά τό κατάλληλον μήκος κύματος θά γίνη εισήγησις με
τά τάς πρώτας δοκιμαστικός έκπομπάς.
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ ΙΟΝ «ΚΟΣΜΟΣ»
ΟΔΟΣ ΟΥΡΧΑΝΙΕ 7-10, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
TAX. ΚΙΒ. 330
ΤΗΛΕΦ. 31
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