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Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΤΗ
ΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙ
ΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ», ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1967 καί 1968 
ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ: Ο ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 
ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ 
ΤΟ 1947.

Ο ΤΟΜΟΣ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗ 
ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΤΑΝ 
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ,

«. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΣΚΥΡΙΑΑΚΙΝ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΦΡΙ
ΞΟΥ ΒΡΑΧΑ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕ
ΔΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1966 ΤΑ ΕΞΗΣ:

«....ΤΕΛΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΠΩΣ Ο ΠΑΝΗ
ΓΥΡΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΑΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙ
ΛΟΥ ΕΙΔΙΚΩΣ ΑΦΙΕΡΩΘΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ 
ΙΔΡΥΤΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΩΣ ΤΟΝ 
ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ. ΤΟ Δ.Σ. ΣΥΜΦΩΝΕΙ 
ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙ
ΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ».

ό προεδρεύων
ΦΡ. ΒΡΑΧΑΣ

ό γραμματέας
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ»*

* Δέν άναγράφονται οί λογοδοσίες και οί μή δημοσιευμένες διαλέξεις. Λεπτομέρειες 
βλ. σελ. 254 τοΰ παρόντος τόμου.

1) Ή Ρόδος καί αι λοιπαι Δωδεκάνησον ιστορικώς εξεταζόμενοι (ομιλία) «'Ελλη
νική Δωδεκάνησος» 1948, σελ. 9-34.

2) Εισαγωγική ομιλία. Σολωμική εορτή (σκέψεις). Αυτοτελής εκδοσις «Σολωμική 
Εορτή», σελ. 8. Λευκωσία 1949.

3) Ό ’Επιτάφιος τοΰ Περικλέους καί αι έν αΰτω πολιτικοί σκέψεις τοΰ Θουκυδίδου 
II 35-46 (ομιλία) «Δελτίον ΕΠΟΚ» 1949, σελ. 25-45.

4) Ό Έθνομάρτυς ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός' ή προσωπικότης καί ή 
θυσία του (σκέψεις). «Δελτίον ΕΠΟΚ» 1953-1954, σελ. 15-36.

5) 'Εορτή Λιπέρτη· 22 Μαΐου 1955. Εισαγωγική ομιλία (σκέψεις) «Δελτίον 
ΕΠΟΚ» 1954-1955, σελ. 73-74.

6) Ή 'Ελληνιστική κίνησις είς τήν άρχαιότητα καί ή παγκόσμιος έπίδρασίς της 
(ομιλία) «Δελτίον ΕΠΟΚ» 1957-1958, σελ. 3-17.

7) Κίμων ό ’Αθηναίος· 512-449 π.Χ. (ομιλία). «Φιλολογική Κύπρος» 1960, σελ. 
6-10.

8) Ή έν Κύπρω Γυμνασιαρχία τοΰ Κωνσταντίνου Άμάντου (μελέτη) «Φιλολογική 
Κύπρος» 1960, σελ. 39-41.

9) Τό πρόβλημα τοΰ ιδεώδους άρχοντος παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλησι καί ό τραγικός 
Σοφοκλής (μελέτη) «Φιλολογική Κύπρος» 1961, σελ. 16-24.

10) Αι άρχαί τής Ελληνιστικής Περιόδου έν Κύπρω (μελέτη) «Φιλολογική Κύπρος» 
1962, σελ. 12-21.

11) Τρία θέματα έκ τής Κυπριακής Ιστορίας (ομιλία) «Φιλολογική Κύπρος» 1964, 
σελ. 37-53.

12) Θεόκλητος Σοφοκλέους· εισαγωγική ομιλία κατά τό Φιλολογικόν Μνημόσυνον 
(σκέψεις) «Φιλολογική Κύπρος» 1965, σελ. 7-8.

13) ’Αδαμάντιος Διαμαντής, ό πρωτοπόρος καθηγητής τής Τέχνης· εισαγωγική ομι
λία (σκέψεις) «Φιλολογική Κύπρος» 1966, σελ. 3-4.

14) Ό σύγχρονος ανθρωπισμός (μελέτη) «Φιλολογική Κύπρος» 1967-1968, σελ. 1-4.

15) Είσήγησις κατά τό Φιλολογικόν Μνημόσυνον τοΰ Γλαύκου Άλιθέρση (σκέψεις) 
«Φιλολογική Κύπρος» 1967-1968, σελ. 184.

16) Είκοσι έτη ζωής τοΰ «'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου» (ομιλία) 
«Φιλολογική Κύπρος» 1967—1968, σελ. VII.

ΕΙΚΟΣΙ ΕΤΗ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

(ΕΠΟΚ) 
1947-1967

'Ομιλία έπί τφ έορτασμω της 20ετηρίδος αυτού
Ύπο

του Προέδρου του Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου 
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

Έπί τη συμπληρώσει 20 έτών ζωής τοΰ Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου 
Κύπρου τό διοικητικόν συμβούλων αύτοΰ άπεφάσισεν, δπως έξάρη τό γεγονός τούτο 
συγχρόνως μετά τής άνασκοπήσεως τοΰ έργου τοΰ λήξαντος έτους τής γινόμενης 
κατά τά εΐωθότα έτησίως. Διότι ή διελθοΰσα εικοσαετία ύπήρξε λίαν σημαντική 
είς ιστορικά γεγονότα τόσον έλλαδικά όσον καί κυπριακά, άτινα διεδραματίσθησαν 
είς μίαν άνήσυχον έποχήν, είς τήν οποίαν καί ό "Ομιλος ήμών προσέφερε κατά δύ- 
ναμιν τήν πνευματικήν αύτοΰ συμβολήν.

Τδρυθείς ό ΕΠΟΚ τω 1947 ύπό όμάδος άνθρώπων τοΰ πνεύματος, κατά τό 
πλεϊστον άσχολουμένων είς τήν έκπαίδευσιν καί μορφωτικά έν γένει θέματα, έταξεν 
ώς κύριον σκοπόν τήν καλλιέργειαν τοΰ νεοελληνικού πνεύματος καί πολιτισμού καί 
τήν σύσφιγξιν τών δεσμών τής άλυτρώτου νήσου μας μετά τής Μητρός αύτής Ελ
λάδος. 'Ωρμήθη έκ τής πίστεως ότι ό νεοελληνικός κόσμος καί πολιτισμός άποτε- 
λοΰν συνέχειαν τοΰ βυζαντινού καί μεταβυζαντινού κόσμου καί τήν έκφρασιν τής 
ζωτικότητος τοΰ ελληνισμού, δστις άπό χιλιετηρίδων είς ποικίλας περιόδους τοΰ 
πολιτισμού έθρεψε τήν άνθρωπότητα. Άναστασα ή Ελλάς διά τοΰ άγώνος τοΰ 
1821 προσέφερε νέαν πνευματικήν τροφήν είς τήν άνθρωπότητα, ήτις έπίστευεν 
ότι ή Ελλάς τοΰ πνεύματος καί τής τέχνης εΐχεν άποθάνει κύψασα ύπό τό βάρος 
μακράς ύπό τήν τουρκικήν κυριαρχίαν δουλείας. Οί φιλέλληνες άγωνισταί τής 
έποποιΐας τοΰ 1821 ήσαν οί λάτρεις τοΰ άρχαίου ελληνικού μεγαλείου. 'Ο βυζαν
τινός κόσμος δέν ειχεν άκόμη μελετηθή καί έρευνηθή, έθεωρεϊτο δ’ ομοίως ώς κόσμος 
κατακτήσεως. Συνεπώς έθεωρεϊτο ότι ή Ελλάς τού άρχαίου πολιτισμού ειχεν 
άποθάνει καί δέν έσυνεχίζετο είς τάς κατοπινάς περιόδους τοΰ πολιτισμού της.

'Η νεοελληνική δημιουργία ή προκύψασα ήδη διαρκούντος τού άγώνος τοΰ 1821 
και άμέσως μετ’ αύτόν ήρχισε νά μεταβάλλη τήν κατάστασιν καί άπομακρύνη τάς 
προκαταλήψεις. 'Η άποκτηθεϊσα διά ποταμών αιμάτων έλευθερία έγκαθιδρυθεϊσα 
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είς τήν γνώριμον αύτής χώραν ύπήρξεν ή βασική προϋπόθεσις τής προκυψάσης άλ- 
λαγής τόσον είς δημιουργίαν νέου πνευματικού βίου όσον και είς έκτίμησιν αύτού. 
'Η νέα αυτή δημιουργία τοΰ ελληνικού πνεύματος ήσκησε βαθεΐαν έπίδρασιν έπί της 
ζωής τής νήσου, ήτις άπό τοΰ 1878 διετέλει ύπό άγγλικήν διοίκησιν. Τόσον είς 
παλαιοτέρους χρόνους καί δή άμα τή ένάρξει τής ελληνικής έπαναστάσεως τοΰ 
1821 όσον καί είς τούς μετέπειτα οι δεσμοί τής Κύπρου πρός τήν Ελλάδα καθίσταν
το στενότεροι. Κοινοί πόθοι καί ιδεώδη συνέδεον άρρήκτως αύτήν πρός τήν μη
τέρα της. Οί προσανατολισμοί τής πνευματικής δημιουργίας ήκολούθησαν τήν 
αύτήν πορείαν. Παρά τήν άγγλικήν δεσποτείαν έπί τής Κύπρου ή στροφή τών 
πνευματικών άνθρώπων τής νήσου ήτο πρός τήν Ελλάδα, έλαχίστη δέ, αν μή μηδα
μινή, ήτο ή άγγλική έπίδρασις, είς δ,τι καλοΰμεν πνευματικόν πολιτισμόν. Δέν 
ένδιεφέρθη άλλωστε ή άγγλική διοίκησις τής νήσου δι’ αύτήν. 'Η έκπαίδευσις ήτο 
τό κυριώτατον μέσον δεσμοΰ πρός τήν Ελλάδα, άλλά καί αύτήν έπεζήτησεν ή άγ
γλική πολιτική μετά τό τέλος τοΰ α' παγκοσμίου πολέμου, δτε καί ή άπαίτησις ίκα- 
νοποιήσεως τών έθνικών διεκδικήσεων τής νήσου κατέστη έντονωτέρα, νά έξου- 
δετερώση, ώστε βαθμιαίως νά είσαχθώσιν άγγλικοί τρόποι ζωής καί νά άπαμβλυν- 
θώσιν οί δεσμοί πρός τήν Ελλάδα. 'Η ιδιωτική πρωτοβουλία έκαλλιέργει παραλ- 
λήλως πρός τήν έκπαίδευσιν τούς στενούς τούτους δεσμούς είς δ,τι άφεώρα τούς 
λοιπούς πολιτιστικούς δεσμούς πλήν τής έκπαιδεύσεως.

Μετά τό τέλος τοΰ β' παγκοσμίου πολέμου τώ 1945, δι’ οδ ή Ελλάς έξήλθε 
νικήτρια είς τόν ήθικόν καί ήρωϊκόν τομέα τής ζωής, καθημαγμένη δμως λόγω τής 
ξενικής βαρβάρου κατοχής, ή στροφή καί ή πίστις πρός τήν Ελλάδα καθίστατο πλέον 
έπιτακτική διά πάντα "Ελληνα Κύπριον, ό όποιος ειχεν έθνικήν συνείδησιν. 'Η 
τοιαύτη στροφή καί πίστις έπεβάλλετο νά γίνη έντονωτέρα καί νά μή περιορίζεται 
είς άτομικήν καί μόνον πρωτοβουλίαν καί δράσιν. Παλαιά σωματεία, ώς ή Άγάπη 
τοΰ Λαοΰ έν Λευκωσία, τά όποια εδρών είς τούς χρόνους πρό τοΰ 1921, δτε άρχίζει 
κατ’ έξοχήν ή δίωξις τών έθνικών έπιδιώξεων τής νήσου, έπαυσαν πλέον νά ύφίσταν- 
ται ή καί ύφιστάμενα νά άσκώσι τήν παλαιάν έθνικήν πολιτικήν καί νά άναπτύσ- 
σωσιν έθνικήν δράσιν έν οψει τών ύπό τής άγγλικής κυβερνήσεως τής νήσου λαμβανο- 
μένων μέτρων. ’Ιδιαιτέρως καθίστατο άδύνατος πνευματική προσφορά καί δημιουρ
γία άπό τοΰ 1931 καί έντεΰθεν, δτε έπεβλήθη μετά τήν έθνικήν έξέργεσιν τών Κυ
πρίων τοΰ έτους τούτου αύστηρά λογοκρισία έπί παντός έργου προσφερομένου διά 
τοΰ λόγου ή τής γραφίδος. Ό έθνικός ύμνος τών Ελλήνων ό άφιερωμένος είς τήν 
ελληνικήν έλευθερίαν, ή έλληνική σημαία ή συναδελφωμένη κατά τόν α' παγκόσμιον 
πόλεμον είς τά πεδία τής Μακεδονίας μετά τών άγγλικών καί λοιπών συμμαχικών 
σημαιών άπηγορεύετο καί ή κατοχή ή άνάρτησις αύτής ήτο έγκλημα τιμωρούμενον 
δι’ αύστηρών ποινών. Καί άπλή διάλεξις περί Σολωμοΰ τοΰ ύμνητοΰ τής έλευθε- 
ρίας, δι’ ήν ήγωνίσθησαν οί λαοί ολίγα έτη προηγουμένως, δέν έπετρέπετο καί ή νή
σος ώδηγεΐτο είς πνευματικόν σκότος. Είς τά βιβλία τών σχολείων άπηγορεύετο 
παν δ,τι ένεθύμιζεν Ελλάδα ή δεσμούς πρός αύτήν.

Ό β' παγκόσμιος πόλεμος έπέφερεν άλλαγήν είς τήν τοιαύτην τακτικήν. 
Τότε έσκέφθησαν καί οί ολίγοι ίδρυταί τοΰ Έλληνικοΰ Πνευματικού Όμίλου Κύπρου 
συνελθόντες είς μίαν ιδιωτικήν οικίαν ενός έκ τών ιδρυτών του, δτι έπεβάλλετο συλ
λογική πνευματική έθνική δράσις. 'Η ιδέα ωρίμασε καί ολίγοι πνευματικοί άνθρω
ποι κατά τό πλεϊστον, ώς είπον έκπαιδευτικοί, ίδρυσαν τόν "Ομιλον τούτον, τοΰ 
όποιου κυριώτατος σκοπός είναι οί πνευματικοί δεσμοί πρός τήν Ελλάδα καί ή διά- 
δοσις τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού ύπό τήν σημερινήν του μορφήν, έννοιαν καί τάσεις.

Τό καταστατικόν τοΰ 'Ομίλου διελάμβανε μεταξύ άλλων έπί λέξει τά άκόλουθα 
ώς σκοπούς τοΰ 'Ομίλου: «Τήν δσον τό δυνατόν εύρυτέραν έπίδρασιν καί άκτινοβο- 
λίαν τοΰ 'Ομίλου πρός καλυτέραν κατανόησιν τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού καί τήν δι’ 
αύτού άνάπτυξιν τής πνευματικής ζωής τής Κύπρου καί τήν σύσφιγξιν τών πνευμα
τικών δεσμών τής Κύπρου μετά τής λοιπής Ελλάδος καί τήν πνευματικήν έπικοι- 
νωνίαν αύτής μετά τών άλλων πολιτισμένων χωρών».

Μικρά τροποποίησ ς έγένετο είς τό καταστατικόν πρό τινων έτών, ώστε νά 
δύναται ό "Ομιλος νά έπεκτείνη τήν δράσίν του καί είς τόν καλλιτεχνικόν τομέα.

Συνεπή τά έκάστοτε διοικητικά συμβούλια πρός τάς άρχάς τοΰ καταστατικού 
άνέπτυξαν είς τό διάστημα τών 20 έτών ζωής τοΰ Όμίλου δράσιν καθαρώς έλληνι- 
κήν καί έπετέλεσαν έργον όμολογουμένως έθνικόν. Δέν νομίζω δτι χρειάζεται νά 
άναλύσω λεπτομερώς, τί έπετελέσθη κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα. Μνη
μονεύω μόνον μερικά τών έργων αύτοΰ: α) 'Η έκδοσις τοΰ Δελτίου τοΰ Όμίλου τό 
πρώτον, ή κατόπιν έκδοσις τής Φιλολογικής Κύπρου, καί άλλαι είδικαί έκδόσεις έπι- 
στημονικαί ή λογοτεχνικαί άποτελοΰσι τήν προσφοράν τοΰ Όμίλου είς τήν σύγχρο
νον έλληνικήν πνευματικήν δημιουργίαν. Αί έκδόσεις αύται έκρίθησαν πολύ εύ- 
μενώς ύπό τοΰ κυπριακού καί τοΰ έλλαδικοΰ περιοδικού καί ήμερησίου τύπου καί έν 
γένει ύπό πνευματικών άνθρώπων καί σωματείων τής Μητρός Πατρίδος, θά παρα- 
μένωσι δέ τεκμήριον άξιολόγου πνευματικής προσφοράς τής Κύπρου πρός τό Πανελ
λήνιον. β) 'Η ιδρυσις δύο προτομών έν Λευκωσία, τάς όποιας ό "Ομιλος προσέφε- 
ρεν είς τόν Δήμον Λευκωσιατών, δηλ. τού έθνικοΰ ποιητοΰ Διονυσίου Σολωμοΰ, τοΰ 
ύμνητοΰ τής έλληνικής έλευθερίας, καί τοΰ Κυπρίου διαλεκτικού ποιητοΰ Δημητρίου 
Λιπέρτη, τοΰ ύμνητοΰ τής κυπριακής λαϊκής ψυχής, πρός διαιώνισιν παρά τής Κυ- 
πρίοις τών άξιων τούτων πνευματικών μορφών, γ) 'Η προκήρυξις διαγωνισμών 
καί ή βράβευσις έργων κατ’ έξοχήν άναφερομένων είς τόν έθνικόν άγώνα τών Κυ
πρίων καί άλλου πνευματικού περιεχομένου δ) 'Η κατάρτισις συλλογής Κυπρίων ζω
γράφων, ήτις ύπήρξεν ή πρώτη συλλογή τοιούτων έργων καί έδωσεν ώθησιν είς τήν 
καταρτισιν καί άλλων άναλόγων συλλογών ύπό δήμων σωματείων καί λοιπών ορ
γανισμών. ε) 'Η ιδρυσις νεοελληνικής δανειστικής βιβλιοθήκης χάριν τών μελών. 
Δυστυχώς ή άπόφασις αυτή δέν έπραγματοποιήθη λόγω έλλείψεως τών άναγκαίων 
οικονομικών πόρων, στ) Διαλέξεις, συναυλίαι, έθνικοί έορτασμοί, έκθέσεις καί 
αλλαι άνάλογοι πολιτιστικαί έκδηλώσεις άπετέλεσαν ομοίως κυρίαν άπασχόλησιν 
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τοΰ 'Ομίλου. Διακεκριμένοι έξ Ελλάδος άνδρες κορυφαίοι τοΰ πνεύματος και της 
επιστήμης ύπήρξαν μεταξύ τών ομιλητών, οίτινες έτίμησαν το βήμα τοΰ Όμίλου. 
Ό 'Όμιλος προγραμματίζει προσεχώς την έκδοσιν άνθολογίας Κυπρίων πεζογρά- 
φων είς δύο τόμους έπιμελεία ειδικής έπι τούτω συσταθείσης έπιτροπής. 'Ομοίως 
προγράμματίζει έκδοσιν νεοελληνικών κλασσικών κατ’ άπάνθησιν. Έλπίζομεν δτι 
οΰτος θά δυνηθή νά φέρη είς πέρας τά άξιόλογα ταΰτα έργα.

Όμιλών περί τών έργων τοΰ Όμίλου επιθυμώ νά έξάρω την στενοτάτην συ
νεργασίαν αύτοΰ προς την ένταΰθα Βασιλικήν Πρεσβείαν τής Ελλάδος, ήτις ένίσχυσε 
ποικιλοτρόπως το έργον τοΰ Όμίλου. ’Άνευ τής τοιαύτης ένισχύσεως άναμφισβη- 
τήτως οΰτος δέν θά ήδύνατο νά έπιτύχη είς τον βαθμόν, είς δν έπέτυχεν έν τώ έργω 
του. Οικονομικής ένισχύσεως έτυχεν ό "Ομιλος παρά τής τέως Ελληνικής Κοινοτικής 
Συνελεύσεως, τοΰ διαδόχου αύτής 'Υπουργείου Παιδείας, τής 'Ιεράς ’Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου, τοΰ 'Ιεροΰ Ναοΰ Φανερωμένης καί πλείστων άλλων σωματείων, οργανισμών 
καί άτόμων. 'Η οΰτω παρασχεθεϊσα ένίσχυσις δέν έχει μόνον οικονομικήν σημα
σίαν, άλλά καί ήθικήν, διότι άναγνωρίζεται οΰτω ό σκοπός καί τό έργον. Θερμοτά- 
τας εύχαριστίας άπευθύνομεν πρός την Α. Μακαριότητα τόν Άρχιεπίσκοπνν Κύπρου 
καί Πρόεδρον τής Κυπριακής Δημοκρατίας Μακάριον Γ' καί έπίτιμον Πρόεδρον τοΰ 
Όμίλου διά τό θερμόν ύπέρ τοΰ Όμίλου ενδιαφέρον αύτοΰ καί τήν παρεχομένην 
ήθικήν καί ύλικήν ένίσχυσιν πρός αύτόν. Ό "Ομιλος θεωρεί τιμήν δτι έχει πάντοτε 
Αύτόν προστάτην είς τό δύσκολον πνευματικόν καί εθνικόν αύτοΰ έργον.

Ώς καί άνωτέρω εξέθεσα, ό κύριος σκοπός τοΰ Όμίλου είναι ή καλλιέργεια καί 
διάδοσις τών έλληνικών γραμμάτων, ιδίως τοΰ νεοελληνικοΰ πολιτισμού. ’Άν 
τοΰτο ϊσχυεν είς τό πρόσφατον παρελθόν ώς έθνική άνάγκη, πολύ περισσότερον 
έπιβάλλεται σήμερον ύπό τάς παρούσας τραγικάς συνθήκας ζωής τής νήσου μας. 
Διότι ή πορεία πρός τήν πραγματοποίησιν τής ένώσεως τής νήσου μας μετά τοΰ 
έθνικοΰ κορμοΰ άνεκόπη τούλάχιστον είς το άμέσως προβλεπτόν μέλλον. Δέν είναι 
έργον ενός Πνευματικού Όμίλου, ώς ό ίδικός μας, νά εισέρχεται είς άνάλυσιν τών 
αιτίων τοΰ λίαν δυσαρέστου έθνικοΰ καταντήματος μας. Δέν δύναται δμως οΰτος 
νά μή έξωτερικεύση τά διακατέχοντα τό Πανελλήνιον καί δή τούς πνευματικούς 
άνθρώπους, οί όποιοι πιστεύουν είς τήν έλευθερίαν ώς το ΰψιστον άγαθόν τοΰ άνθρώ
που, αισθήματα άγωνίας διά τό έθνικον μέλλον τής νήσου μας, οΰσης ελληνικής άπο 
3| χιλιάδων έτών. Δέν άρκοΰν δμως 'Ιερεμιάδες πρός άντιμετώπισιν τής σημερι
νής τραγικής καταστάσεως. Χρειάζεται άγών έξ ύπαρχής, διά νά άνακτήσωμεν 
τά ίσως έξ ιδίας ύπαιτιότητος άπολεσθέντα. Ό άγών ούτος δέν είναι άγων πολε
μικός. Είναι άγών συγκρατήσεως καί καλλιέργειας τοΰ έθνικοΰ φρονήματος καί 
πίστεως είς τήν αίωνίαν Ελλάδα, ήτις άνεξαρτήτως πολιτικών ή άλλων άντιξοοτή- 
των καί περιπετειών ζή καί θά ζή ώς ή κοιτίς τοΰ πολιτισμοΰ καί ή μήτηρ τής πολι
τισμένης άνθρωπότητος. Τοΰτο είναι τό χρέος μας σήμερον. Ο ελληνικός λαός 
τής Κύπρου οφείλει νά μείνη πιστός είς τήν Ελλάδα καί λάτρις τής χώρας έκείνης, 

XI

ήτις έγέννησεν δ,τι καλείται έλληνικον μεγαλεϊον καί άνθρώπινος πολιτισμός. Ό 
Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου οφείλει νά άντιμετωπίση τάς εύθύνας 
του σήμερον μετά πολύ μεγαλυτέρας συναισθήσεως τών έθνικών ύποχρεώσεών του 
καί τής έθνικής άποστολής του. Τοΰτο θά είναι το πρόγραμμα τοΰ μέλλοντος μετά 
20ετή άξιόλογον έθνικήν καί πνευματικήν αύτοΰ δράσιν. Πρόγραμμα μεγαλυτέ- 
ρων έθνικών ύποχρεώσεών προς τήν Ελλάδα. Οΰτω πράττοντες δυνάμεθα νά 
έπαναλάβωμεν έκεϊνο, τό όποιον έκράτησε πάντοτε άνημμένην τήν δαδα είς τόν 
έλληνικον κόσμον καί έθέρμανε τήν ψυχήν του είς ήμέρας δυσχερείς καί άντιξόους: 
«Θαρσεϊν χρή, τάχ’ αΰριον έσσεται άμεινον».
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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

του προέδρου του Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

είς τήν γενικήν συνέλευσιν τών μελών τήν 15 ’Ιανουάριου 1967 ώρα 12 μ. 
είς τό παλαιόν μέγαρον τής ’Αρχιεπισκοπής.

Άνασκοπών τήν έργασίαν, ή οποία έγινεν ύπό τοΰ Ελληνικού Πνευματικού Ο
μίλου Κύπρου κατά το έτος 1966,έπιθυμώ νά τονίσω ότι αυτή ύπήρξε καί γόνιμος και 
πλούσια. Το διοικητικόν συμβούλων εχον ύπ’ όψει του καί τάς εισηγήσεις τών με
λών κατά την γενικήν συνέλευσιν τοΰ παρελθόντος έτους έλαβεν άποφάσεις, αί όποΐαι 
έπέτρεψαν τήν άνάπτυξιν τών δραστηριοτήτων τοΰ Όμίλου είς ικανόν βαθμόν. 'Η 
κ. Καλλιόπη Καραγεώργη άπεχώρησε διά προσωπικούς λόγους έκ τής θέσεως τοΰ 
μέλους καί «αντιπροέδρου τοΰ Όμίλου, τά δέ καθήκοντα τοΰ άντιπροέδρου άνέλαβεν 
ό κ.Φρ.Βράχας, τά όποια κωλυομένου τοΰ προέδρου ήσκησεν ένεργώς καί έπιτυχώς 
είς πολλάς περιπτώσεις. Τά καθήκοντα τοΰ ταμίου ήσκησεν ό πρώτος έπιλαχών 
κατά τάς προ δύο ετών έκλογάς κ. Χρύσανθος Κυπριανοΰ. Τό διοικητικόν συμβου
λών έξέφρασε πρός τήν κ. Κ. Καραγεώργη τάς εύχαριστίας του διά τήν παρασχε- 
θεϊσαν είς τόν 'Όμιλον έπί μακράν σειράν ετών βοήθειαν, αύτάς δέ έπαναλαμβάνει 
καί είς τήν γενικήν συνέλευσιν.

Τό πρώτον ζήτημα, τό όποιον άντίκρυσε τό διοικητικόν συμβούλων ήτο τό οι
κονομικόν. Δυστυχώς τό θέμα τοΰτο συνεχώς μας άπασχολεΐ. Άλλ’ ενώ έλήφθη- 
σαν μέτρα τινά αύξήσεως τών πόρων τοΰ Όμίλου, έν τούτοις λόγω αυξησεως τών 
δαπανών όφειλομένης είς τήν άνάπτυξιν τών δραστηριοτήτων αύτοΰ αί δυσχέρειαι 
έξακολουθοΰν νά ύπάρχουν. Ό ταμίας θά έκθέση πρός ύμάς τήν οικονομικήν δια- 
χείρισιν ώς καί τήν ύπάρχουσαν οικονομικήν κατάστασιν, τό δέ συμβούλων εύχαρί- 
στως θά άκούση καί πάλιν εισηγήσεις τών μελών πρός άντιμετώπισιν τοΰ ζωτικοΰ 
αύτοΰ ζητήματος. ’Επιθυμώ όμως νά εύχαριστήσω καί δημοσία τήν Ελληνικήν 
Βασιλικήν Πρεσβείαν διά τήν αύξησιν τής έτησίας χορηγίας της είς Λ. 250 ώς καί 
τόν Μακαριώτατον ’Αρχιεπίσκοπον καί Εθνάρχην ήμών, Πρόεδρον δέ τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας Κον Μακάριον Γ' διά τήν γενναίαν έκ Λ. 100 έκτακτον χορηγίαν πρός 
άντιμετώπισιν τής γενομένης διά τήν έκδοσιν του τομου Φιλολογικής Κυπρου τοΰ 
έτους 1966 δαπάνης. Δέον νά μή παραλείψω νά κάμω μνείαν διά τήν συνέχισιν τής 
έτησίας έκ Λ. 100 χορηγίας τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας πρός τόν ήμέτερον'Όμιλον.

'Η έκδοσις τοΰτόμου τούτου ύπήρξε μία σημαντική δραστηριότης τοΰ Όμίλου. 

’Αποτελεί βεβαίως βελτιωμένην συνέχισιν τής προ έτών άναληφθείσης έκδόσεως, 
ήτις ευρίσκει εύμενή άπήχησιν είς τό κυπριακόν καί τό έλλαδικόν πνευματικόν κοινόν. 
Άλλ’ ή έφετινή έκδοσις έχει τοΰτο τό χαρακτηριστικόν δτι άπετέλεσε τιμητικήν έκ- 
δοσιν άφιερωμένην είς τόν ζωγράφον καί πρώην καθηγητήν τής τέχνης κ. Αδαμάν
τιον Διαμαντήν διά τό άξιολογώτατον καλλιτεχνικόν καί έκπαιδευτικόν του έργον. 
Μέρος τής δημιουργίας αύτοΰ έπεδείχθη διά περιωρισμένης έκθέσεως άντιπροσω- 
πευτικών πινάκων τής τέχνης τοΰ τιμωμένου καλλιτέχνου. Ό 'Όμιλος ήμών τόν κ.

Ή παράδοσις τής «Φιλολογικής Κύπρου» 1966 άπό τάν δρα Κ. Σπυριδάκιν 
στόν Ά. Διαμαντήν.

Α. Διαμαντήν δέν έτίμησε μόνον ώς άξιον καλλιτέχνην, τοΰ οποίου ή έκτίμησις έπέ- 
ρασε τά δρια τής Κύπρου έπεκταθεϊσα είς τήν Ελλάδα καί τήν Αγγλίαν, άλλά καί 
έδωσεν έμπρακτον δείγμα τής άναγνωρίσεως τής οφειλής, τήν οποίαν όφείλομεν 
προς εκείνους, οϊτινες δημωυργοΰσι τόν σύγχρονον παρ’ ήμΐν πνευματικόν πολιτισμόν 
εις μιαν μαλιστα έποχήν, κατά τήν οποίαν ό ώφελιμισμός καί ό ύλισμός τείνουσι νά 
καταστώσι τά κύρια ένδιαφέροντα τής ζωής τής νήσου μας.
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Η τιμητική προς τον κ. Ά. Διαμαντήν έκδήλωσις συνεδυάσθη καί προς τδ 
επίσημον άνοιγμα της συλλογής πινάκων του‘Ομίλου, ό όποιος παρά τά πενιχρά οι
κονομικά μέσα πλουτίζει αυτήν ετησίως διά νέων κυπριακών έργων τέχνης ένθαρ- 
ρυνων έτσι τους καλλιτέχνας της νήσου μας, οί όποιοι καταβάλλουσιν έπιτυχώς πάσαν 
δυνατήν προσπάθειαν, ώστε νά άνυψώσωσι τό επίπεδον της καλλιτεχνικής δημιουρ
γίας της νήσου μας εις άξιοζήλευτον βαθμόν. Τήν έκθεσιν ήνοιξε διά καταλλήλου

Ό Ά. Διαμαντής, μιλδ στήν τιμητική γι' αύτήν συγκέντρωση τοΰ Ε.Π.Ο.Κ.

προσλαλιάς ό τιμηθείς καλλιτέχνης. Χάριν τής ιστορίας επιθυμώ νά έπαναλάβω 
δτι ό ‘Όμιλός μας ύπήρξεν ό πρώτος έν Κύπρω οργανισμός, ό όποιος άπεφάσισε 
την καταρτισιν τοιαύτης συλλογής πινάκων κυπριών κατ’ εξοχήν ζωγράφων.

‘Η περαιτέρω δραστηριότης τοΰ ‘Ομίλου είς τον πνευματικόν τομέα ύπήρξεν ή 
όργάνωσις πολλών διαλέξεων μέ εκλεκτούς όμιλητάς, είτε μέλη τοΰ ‘Ομίλου, είτε 
άντιπροσωπευτικούς παράγοντας τής έλληνικής διανοήσεως καί επιστήμης. Είς 

τούς τελευταίους άνήκει ό εύφήμως άνά τό πανελλήνιον γνωστός πολιτικός αρχηγός, 
πρώην πρωθυπουργός καί άκαδημαϊκός κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλλος, ό όποιος 
ώμίλησε περί τοΰ ίστορικοΰ νοήματος τοΰ έλληνικοΰ γένους, ό παρ’ ήμϊν πρέσβυς 
τής Ελλάδος καί έκλεκτός διανοούμενος κ. Μενέλαος Άλεξανδράκης όμιλήσας διά 
τό Άρκάδι καί την κρητικήν έπανάστασιν, ομοίως δέ ό πρέσβυς καί διακεκριμένος 
τεχνοκρίτης κ. Άλ. Ξύδης όμιλήσας διά την έξέλιξιν τής συγχρόνου έλληνικής τέ
χνης, ό διευθυντής τοΰΠειραϊκοΰ Θεάτρου καί έκ τών κορυφαίων έλλήνων σκηνοθετών 
κ. Δημήτριος Ροντήρης περί τής άρχαίας έλληνικής τραγωδίας, ό σύμβουλος τοΰ 
Παιδαγωγικού ’Ινστιτούτου Ελλάδος κ. Δημ. Μάνος μέ θέμα «έλληνικές έποποιίες» 
δ μουσικοκριτικδς κ. Δημ. Χαμουδόπουλος μέ θέμα τδν ηρώα τής μουσικής Μπετό- 
βεν καί ό πρόεδρος τοΰ παιδαγωγικού ινστιτούτου καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κ. I. Κακριδής μέ θέμα «Νέα εύρήματα άπό τήν δραματικήν τέχνην 
τών άρχαίων έλλήνων» Έκ τών ήμετέρων ώμίλησεν ό κ. Φρ. Βράχας είς άκρόασιν 
δίσκων μέ άπαγγελίας τών ποιητών Παλαμά, Σεφέρη, Καβάφη καί Έλύτη, ό κ. 
Γ. Προδρόμου μέ θέμα «‘Ο Φάουστ τοΰ Γκαίτε καί δ σύγχρονος άνθρωπος», ό κ. 
Κ. Πηλαβάκης, ή κ. Εύ. Πετρώνδα καί ό κ. Γ. Έλευθεριάδης είς τδ φιλολογικόν 
μνημόσυνον τοΰ ξεχωριστού κυπρίου ποιητοΰ Γλαύκου Άλιθέρση καί ό πρόεδρος 
τοΰ ομίλου καί δ ζωγράφος καί καθηγητής τής τέχνης κ. Τηλέμαχος Κάνθος είς τήν 
τιμητικήν συγκέντρωσιν Α. Διαμαντή. Προβολαί ομοίως Ιστορικών καί άλλων έλ- 
ληνικών χώρων περιελήφθησαν είς τδ πρόγραμμα τοΰ ‘Ομίλου μέ είσήγησιν τοΰ κ. Γ. 
Χριστογιάννη. Οΰτω ή πνευματική προσφορά τοΰ ‘Ομίλου μας είς τδ χρονικόν διά
στημα ένός έτους ύπήρξεν άξιόλογος καί πλούσια. "Ολους τούς εύγενείς όμιλητάς 
εύχαριστώ άπό μέρους τοΰ δ.σ. τοΰ ‘Ομίλου θερμότατα. ’Άς εύχηθώμεν νά έχωμεν 
ίσας εύκαιρίας καί κατά τδ άρξάμενον ήδη νέον έτος.

Ό "Ομιλος έσυνέχισε καί κατά τδ λήξαν έτος τήν προκήρυξιν διαγωνισμού διη
γήματος καί άπένειμε βραβεία. Τδ βραβεϊον τοΰ διαγωνισμού διηγήματος αύτού 
άπενεμήθη είς τούς κ. Σπΰρον Παπαγεωργίου καί κ. Άνδρέαν Άντωνιάδην, τδ δέ 
τής ’Εθνικής Εταιρείας Έλλήνων Λογοτεχνών Κύπρου ταξιδιωτικόν καί είς μνήμην 
Λουκή ’Ακρίτα είς τήν κ. Μαρίαν Παττίχη, ό δέ έπαινος είς τήν κ. Ρέναν Κατσελλή. 
Επιθυμώ νά συγχαρώ τούς βραβευθέντας καί τήν έπαινεθεϊσαν εύχόμενος, όπως 
συνεχίσωσι μετ’ έπιτυχίας καί είς τδ μέλλον τδ άξιόλογον πνευματικόν δημιουργικόν 
των έργον. Επίσης έπιθυμώ νά εύχαριστήσω τά μέλη τών κριτικών επιτροπών τών 
διαγωνισμών, κ. Νίκον Σπανόν, κ. Χρύσανθον Κυπριανού καί δίδα ’Αθήναν ‘Ιερω- 
νυμίδου διά τήν παρασχεθείσαν είς τδν "Ομιλον διά τοΰ άναληφθέντος ύπ’ αύτών έρ
γου κρίσεως βοήθειαν. Ό "Ομιλος προεκήρυξεν ήδη νέον διαγωνισμόν διηγήματος, 
ή συμμετοχή είς τόν όποιον θά λήξη τήν 28 Φεβρουάριου, ή δέ κρίσις θά άνακοινωθή 
ώς καί άλλων διαγωνισμών τήν 22 Μαρτίου, ήμέραν κατά τήν όποιαν θά έορτάση τήν 
μεγάλην έθνικήν έπέτειον. Είς τδ μέλλον ό έορτασμδς αύτός, διά νά μή συμπίπτη 
πρδς άλλους, θά τελήται τήν Τετάρτην πρδ τής 25 Μαρτίου θά άνακοινοΰνται δέ κατ’ 
αύτδν καί τά άποτελέσματα τών διαγωνισμών καί θά άπονέμωνται τά βραβεία. Πα-
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ

ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ

Τό πέρασμα τοϋ Έθνικοϋ Στρατοϋ άπό τήν Κύπρο (1964—1967), σάν φρουρού τής όν- 
τότητός της και σάν διεκδικητή τών πεπρωμένων της, άφήνει — πάνω καί πέρ’ άπό τά 
τρόπαιά του, τούς βωμούς του καί τούς τιμημένους τάφους άκριβών παλληκαριών του — 
τήν άνίκητη νοσταλγία τής ζωντανής έλληνικής 'Ιδέας πού πάντα θά οίστρηλατή τόν 
άδούλωτο λαό μας πρός τά άπαράγραπτα δίκαιά του.

Τήν κάθοδο, σέ μέρες χαλεπές, τών πρώτων άξιωματικών πού άνάλαβαν μέ τήν πίστη 
καί τό μόχθο τους, καί μέσ' άπό τήν ψυχή μας, νά δημιουργήσουν καί νά οργανώσουν 
άτσάλινη τήν τοπική Έθνική Φρουρά, καθώς καί τών άλλων έπώνυμων συναδέλφων τους 
κι’ άνώνυμων φαντάρων πού άκολούθησαν μαζικά πειθαρχώντας στή φωνή τοϋ Καθήκοντος 
— γιά νά μή έπαναληφθή τό 1922 καί στήν Κύπρο καί νά πυργωθή κυρίαρχη ώς τίς άκτές 
μας ή έλληνική λευτεριά — τούς δεχτήκαμε μέ όρθάνοιχτες τίς καρδιές καί μέ περηφά- 
νεια. Καί σμίγοντας μαζύ τους τήν πνοή, τό πείσμα, τίς θυσίες καί τή μοίρα μας οικοδο
μήσαμε τή δύναμη, τήν άσφάλεια καί τήν αύτοπεποίθησή μας, γράψαμεν ένα καινούργιο 
έπος αντοχής καί λεβεντιάς, άναστήσαμε τρανότερα τά όνειρά μας καί κρατήσαμε 
όλόρθη κι’ άκηλίδωτη τή γαλάζια Σημαία τών ιδανικών μας.

Κάτω άπό τή σκιά τής Σημαίας αύτής καί μέσα στήν πυκνότητα τής καθημερινότητας 
ζυμώσαμεν όλοι μαζύ άδελφικά τήν κοινωνική καί πνευματική ζωή μας σέ μιάν άναμόρφωση 
πούκανε τό άπομονωμένο νησί μας νά νιώση γιά πρώτη φορά, άπό αιώνες, τό ρίγος τής 
άπόλυτης ταύτισης πρός τήν ύπόλοιπη έθνική οικογένεια καί νά συνειδητοποιήση πληρέ
στερα τήν οφειλή πού χρωστάει μέ τήν ύποχρέωσή του γιά τή λευτεριά του πρός τόν 
'Ελληνισμό καί τήν εύθύνη του σάν άκριτα τής Φυλής στήν καίρια έτούτη έλληνική έπαλξη 
τής ’Ανατολής.

Τώρα, πού άξιωματικοί καί φαντάροι φεύγουν — γιατί, έτσι τό θέλησε κάποια άνάποδη 
στιγμή — σφίγγομεν όλονών τά χέρια μέ πόνο, άπιθώνομε τόν άσπασμό τής εύγνωμοσύνης 
μας στά δοξασμένα τους μέτωπα καί τούς προπέμπομε μ’ όλη τήν άγάπη καί τή λαχτάρα 
μας. Ή πανάρχαιη αύτή γή, πού πότισαν μέ τό αίμα τους καί πού έζησε στό πάτημά τους 
τό ίδιο ρίγος πού ξαναδοκίμασε μέ τίς στρατιές τοΰ Κίμωνα, τοΰ Μεγαλέξανδρου καί τών 
δικέφαλων τοΰ Βυζαντίου, θά άναμένη τό γυρισμό τους σάν γή δική τους.

Ξέρουν καί ξέρομε πώς τό πέρασμά τους — ένα ιστορικό πέρασμα — δέν ύπήρξε μά
ταιο, πώς άφησαν πίσω τους μόνιμες καί νόμιμες ρίζες, πώς έσωσαν τήν Κύπρο άπό τά 
νύχια τών βαρδάρων, πώς οί τάφοι τών γενναίων τους θά παραμείνουν σάν μιά άνένδοτη 
προσταγή χρέους, πώς τό άρχινισμένο έργο τους θά όλοκληρωθή, πώς ή Κύπρος, θρονια
σμένη στή συνείδησή τους σάν ή καινούργια ’Ιθάκη τοΰ πόθου καί τοΰ πάθους τους, δέν 
θά τούς προδώση καί δέν θά προδώση τά πεπρωμένα της καί τά πεπρωμένα τοΰ “Εθνους 
καί πώς κι’ αύτοί κι' έμεΐς «τή λευτεριά δέν τήν ηΰραμεν εις τό σοκκάκι καί δέν θά μποΰ- 
με εϋκολα πίσου είς τοΰ αύγοΰ τό τζόφλιο, ότι δέν είμαστε κολάκοι νά χωρέσουμε πίσου, 
έγίναμε πουλί καί δέν χωρούμε»!

Έτοΰτο τό πουλί — ολόκληρος πιά άητός — πού ζυγιάζει άνήσυχο τίς φτεροΰγες του 
πάνω άπό τίς κορφές τής παράδοσης καί τής ιστορίας τοΰ Γένους ξέρει τό σκοπό του καί 
σημαδεύει μέ σιγουριά τή λύτρωση πού είναι ή ένωση, τή δόξα τής αιώνιας κι' άκατάλυτης 
Ελλάδος, τήν άξιοπρέπεια τοΰ ’Ανθρώπου.

ΦΡ. Π. ΒΡΑΧΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΤΡΙΔΑΚΙ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

‘Η έννοια τοΰ άνθρωπισμοΰ ύπέστη κατά την διέλευσιν τών αιώνων πολλήν 
άναπροσαρμογήν βάσει τών ύφισταμένων έκάστοτε πνευματικών και κοινωνικών 
συνθηκών. Ταύτην έδημιούργησαν, ώς γνωστόν, άρχικώς οί άρχαΐοι 'Έλληνες, 
παρέλαβον οί Ρωμαίοι και έκ τούτων οί νεώτεροι ιδίως κατά τούς κλασσικίζοντας 
χρόνους τοΰ 18 καί τοΰ 19 αίώνος. Δέν θά εξετάσω τήν ιστορίαν τοΰ άνθρωπισμοΰ 
είς την άρχαιότητα, ώς αυτή άρχίζει άπο τών χρόνων τοΰ 'Ομήρου καί συνεχίζεται 
είς πάσαν τήν άρχαίαν έλληνικήν διανόησιν καί δι’ αύτής είς τήν ρωμαϊκήν ζωήν, 
τούλάχιστον τών διανοουμένων Ρωμαίων. Διότι είναι γνωστόν ότι ή έννοια τοΰ 
άνθρωπισμοΰ συνεκεντρώθη είς τήν έπιγραμματικήν διατύπωσιν τοΰ «καλοΰ κάγα- 
θοΰ», ήτις άπετέλεσε τό άρχαΐον ελληνικόν ιδεώδες τής άγωγής τοΰ άνθρώπου. Χα
ρακτηριστικόν είναι δ,τι ειπεν ό ποιητής Σιμωνίδης: «άνδρ’ άγαθόν μέν άλαθέως 
γενέσθαι χαλεπόν χερσίν τε καί ποσίν καί νόω τετράγωνον άνευ ψόγου τετυγμένον». 
'Ομοίως δ,τι δ Μένανδρος είπεν: «'Ως χαρίεν άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή». 'Η 
έλληνική άγωγή, είναι έκείνη, ήτις έδημιούργει τον τύπον τοΰ άληθοΰς άνθρώπου, 
συνεπώς αυτή ώδήγει είς τόν άνθρωπισμόν, τόν humanismus.

Βάσει τής άρχής ταύτης είχε διαμορφωθή τό πρόγραμμα τών σχολείων μετά 
τήν ’Αναγέννησιν, ιδίως κατά τόν 18 καί τόν 19 αιώνα. Αί έπελθοΰσαι δμως έκ- 
τοτε μεταβολαί διά τής άναπτύξεως τών θετικών έπιστημών, τής βιομηχανίας καί 
τής τεχνικής προεκάλεσαν άρδην άλλαγάς οχι μόνον είς τά έκπαιδευτικά συστήματα 
καί τά προγράμματα τών σχολείων, άλλά καί είς τόν χαρακτήρα τοΰ άνθρωπισμοΰ. 
Προέκυψε τό μέγα ερώτημα, άν ό άνθρωπισμός καλλιεργήται καί παρέχεται μόνον 
διά τών άρχαίων συγγραφέων, ή καί δι’ άλλων τρόπων, μέσων καί μαθημάτων. 
Μέχρι προ 30 περίπου έτών έπιστεύετο δτι ό άνθρωπισμός καλλιεργείται μόνον διά 
τών άρχαίων έλληνικών καί λατινικών γραμμάτων. ’Αλλά καί ούτος ύπό τήν άνω- 
τέρω έννοιαν ύπέστη έξέλιξιν, ώστε καί «τρίτος» νά χαρακτηρίζεται ό άνθρωπισμός, 
τον όποιον είσήγεν ό διάσημος γερμανος φιλόλογος Βέρνερ Γιαϊκερ. «Πρώτος» 
άνθρωπισμός ήτο ό παρεχόμενος διά τής φιλολογικής μελέτης τών άρχαίων συγγρα
φέων. Διό ή γραμματική άνάλυσις καί ή άποκατάστασις τών κειμένων ήτο το έργον 
της φιλολογικής έπιστήμης. Έπηκολούθησεν ό «δεύτερος» άνθρωπισμός, ό όποιος 
παραλλήλως προς τόν «πρώτον» έθεώρει δτι ή μελέτη τής 'ιστορικής έξελίξεως παρά 
την φιλολογικήν ερμηνείαν τών συγγραφέων οδηγεί είς τόν άνθρωπισμόν. Τήν 
τοιαυτην μορφήν τοΰ άνθρωπισμοΰ είσήγαγε πρώτος ό μεγάλος φιλόλογος Ουλριχ 
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φόν Βιλλαμόβιτς Μέλλενδορφ. 'Η τρίτη φάσις του άνθρωπισμοΰ είναι ή ύπό τοΰ 
Βέρνερ Γιαΐκερ, ώς άνωτέρω, προβληθεΐσα δτι ό άνθρωπισμδς τών αρχαίων έλλήνων 
μόνον διά της συμπληρώσεως της φιλοσοφικής αύτών θεωρήσεως είναι δυνατόν νά 
νοηθή. Διά τούτο την φιλοσοφίαν τών άρχαίων ώριζεν ούτος δτι άρχίζει άπο τοΰ 
Όμηρου και τών μετ’ αύτόν ποιητών, προ τοΰ ακόμη καί οί προσωκρατικοι φιλό
σοφοι άρχίσωσι την έρευναν τοΰ κόσμου, τοΰ θεοΰ και τοΰ άνθρώπου καί διαμορφώ- 
σωσι τάς περί αύτών θεωρίας των.

'Η έννοια τοΰ τοιούτου άνθρωπισμοΰ είναι φανερόν δτι είναι πολύ θεωρητική. 
Λαμβάνει ύπ’ οψιν τάς τρεις ψυχικάς ιδιότητας τοΰ άνθρώπου, τήν νόησιν, τό συν
αίσθημα καί την βούλησιν αύτοΰ, ήτοι παν δ,τι άποτελεΐ τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου. 
Άλλ’ αύτή είναι έν μόνον μέρος αύτοΰ. Ό Σιμωνίδης όρθώς ειπεν δτι ό τελείως 
άγαθός άνθρωπος είναι ό «χερσίν τε καί ποσί καί νόω τετράγωνος». Αύτός είναι 
ό ώλοκληρωμένος κατά τον ποιητήν άνθρωπος. Χεϊρες, πόδες καί νοΰς είναι τα 
στοιχεία έκεϊνα, τά όποια άπαρτίζουν τοΰτον ώς τοιοΰτον. Μέχρις ενός σημείου 
τό ζήτημα τοΰτο άντεμετωπίζετο διά τής παραλλήλως προς τήν ψυχήν καλλιέργειας 
καί άσκήσεως τοΰ σώματος. Αύτήν τήν έννοιαν είχε καί ό χαρακτηρισμός «καλός 
κάγαθος» τοΰ μέν καλοΰ άναφερομένου είς το σώμα, τοΰ δέ άγαθοΰ είς το πνεΰμα 
καί τήν ψυχήν. Ουτω παρουσιάζεται ό άνθρωπος ώς ίσορρόπως άναπτυσσόμένος 
διά τής ψυχής καί τοΰ σώματος. Τοΰτο άποτελεΐ τό κλασσικόν ιδεώδες.

Έν τούτοις ή έξέλιξις τής ζωής τοΰ άνθρώπου άπό τοΰ 18 αίώνος κυρίως καί 
έντεΰθεν έπέφερεν ούσιαστικήν άλλαγήν είς τήν άντίληψιν τοΰ άνθρωπισμοΰ διά τής 
έπελθούσης έν τώ μεταξύ κοινωνικής καί οικονομικής άλλαγής. Αύτη οφείλεται 
είς τήν έπελθοΰσαν μεγάλην πρόοδον τών θετικών έπιστημών καί τής τεχνικής, ήτις 
έπροκάλεσε καί τήν τεραστίαν άνάπτυξιν τής επιστημονικής έρεύνης καί τής βιο
μηχανίας. Ό παράγων τών θετικών έπιστημών είσήλθεν είς τήν έννοιαν τοΰ συγ
χρόνου άνθρωπισμοΰ ώς ούσιώδης παράγων. ’Άλλως τε ή μελέτη τών άρχαίων 
ελληνικών καί λατινικών γραμμάτων περιωρίζετο μόνον έκ τής άρχαίας γραμματείας 
είς τήν λογοτεχνίαν, ήγνόει δέ παντελώς τά συγγράμματα θετικών έπιστημών καί 
τεχνικής, άνεξαρτήτως τοΰ άν ταΰτα, ιδίως άπό τών έλληνιστικών χρόνων, εΐχον 
παρουσιάσει σημαντικήν πρόοδον καί άντίκρυσαν ούσιώδη προβλήματα. Έγεννήθη 
συνεπώς το έρώτημα, άν αί θετικαί έπιστήμαι καί ή τεχνική όδηγοΰν πρός τον άν- 
θρωπισμόν καί δη ούχί όλιγώτερον τών άρχαίων ελληνικών καί λατινικών γραμ
μάτων. Τοΰτο δέ πολύ περισσότερον, διότι αί θετικαί έπιστήμαι προσεγγίζουσι 
τήν έννοιαν τής άληθείας διά τής έπιστημονικής έρεύνης καί τοΰ πειράματος καί 
έξικνοΰται μέχρι τής άναλύσεως τής άνθρωπίνης άξίας καί τής έννοιας τοΰ θεοΰ, 
προβλήματα, άτινα διά φιλοσοφικής άπλώς θεωρήσεως κυρίως μέν τά άρχαΐα ελλη
νικά καί πολύ μερικώς τά λατινικά έπιζητοΰσι νά άντικρύσωσι καί λύσωσι. Δηλαδή 
τό έρώτημα είναι, άν ή έπιστημονική έρευνα, τήν οποίαν άναλαμβάνουσιν αί θετικαί 
έπιστήμαι, προάγει τήν άξίαν τοΰ άνθρωπισμοΰ όλιγώτερον ή καί περισσότερον 
τής φιλοσοφικής θεωρήσεως.

’Όπως τίθεται τό έρώτημα, ή άπάντησις δέον νά είναι καταφατική ύπέρ τών 
θετικών έπιστημών. Διά τόν λόγον τοΰτον καί τά άντίστοιχα σχολεία τής μέσης 
έκπαιδεύσεως έπαυσαν πλέον νά χαρακτηρίζωνται ώς άνθρωπιστικά καί αύτά άκόμη, 
τά όποια διδάσκουν κατ’ έξοχήν τά άρχαΐα έλληνικά καί λατινικά ώς βάσιν τής έκ- 
παιδεύσεως. Άπόδειξις δτι καί αύτά τά λεγάμενα άνθρωπιστικά σχολεία περιελάμ- 
βανον πάντοτε είς τά προγράμματά των πάσης φύσεως άλλα μαθήματα, μορφωτικά, 
μή παραβλέποντα τά μαθήματα τών θετικών έπιστημών καί τεχνικά μαθήματα 
έπί πλέον. Ουτω δ άνθρωπισμός καλλιεργείται γενικώς διά τής έγκυκλίου μορ- 
φώσεως καί δέν περιορίζεται μόνον είς τά κλασσικά ή τά άρχαΐα έν γένει γράμματα. 
'Η έγκύκλιος μόρφωσις άντικατέστησε τήν έννοιαν τής άνθρωπίνης μορφώσεως, 
σήμερον δέ καλοΰνται πάντα τά σχολεία, τά όποια παρέχουν γενικήν καί ούχί ειδικήν 
τεχνικήν μόρφωσιν, σχολεία γενικής μορφώσεως. Τοιαΰτα σχολεία είναι τά σχο
λεία στοιχειώδους έκπαιδεύσεως καί ό πρώτος κύκλος (τριετής) τών γυμνασίων. 
Έπί πλέον σχολεία γενικής μορφώσεως είναι καί τά τοΰ άνωτέρου γυμνασιακού 
κύκλου, εΐτε ταΰτα δίδουν έμφασιν είς τάς άρχαίας γλώσσας, είτε είς τάς νεωτέρας,. 
είτε είς τά φυσιογνωστικά μαθήματα, εΐτε είς τά μαθηματικά. Διότι άναγνωρί- 
ζεται γενικώς δτι πάντες οΰτοι οί τύποι σχολείων όδηγοΰν πρός τόν άνθρωπισμόν^ 
ήτοι πρός τήν διάπλασιν τοΰ άνθρώπου είς άνθρωπον.

Το τελευταΐον έρώτημα είναι, άν ή τεχνική ομοίως οδηγεί είς τον άνθρωπισμόν. 
Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι δ άνθρωπος δέν έχει μόνον έγκέφαλον καί καρδίαν, άλλά 
καί χεΐρας. Αύται είναι ύπηρέται τοΰ νοΰ πρδ παντός, άλλά καί τής καρδίας. Έφ’ 
δσον δ ρόλος των είναι τοιοΰτος, μόνον βοηθητικώς δύνατα.ι ή χρήσις των νά δδη- 
γήση πρός τόν άνθρωπισμόν. Είναι βασικώς λανθασμένον νά θεωρήται δτι αί 
χεϊρες είναι άχρηστοι καί συνεπώς ή δι’ αύτών άναπτυσσομένη τεχνική δέν οδηγεί 
πρός τόν άνθρωπισμόν, ύπδ τήν άνωτέρω δμως έπιφύλαξιν. ’Άν όμως άντιθέτως 
ή χρήσις τών χειρών καί ή δι’ αύτών άναπτυσσομένη τεχνική δδηγήση είς ύποτίμησιν 
ή παραγνώρισιν τής σημασίας, τήν όποιαν έχει ό νοΰς καί ή καρδία, τότε δ άνθρωπος 
μεταβάλλεται είς μηχανήν καί δέν δύναται ή τοιαύτη ένέργεια νά θεωρηθή δτι δδη- 
γεΐ πρός τόν άνθρωπισμόν. Αύτή είναι ή βασική διαφορά μεταξύ τής φιλοσοφίας 
τής έκπαιδεύσεως, τής Εύρώπης καί τοΰ δλου δυτικού κόσμου έν άντιδιαστολή πρός 
τήν έπικρατούσαν είς τήν Ρωσσίαν καί έν γένει τόν άνατολικδν κόσμον. Τό πολυ
τεχνικόν σύστημα έκπαιδεύσεως τό όποιον υιοθέτησαν αί άνατολικαί χώραι, δδηγεΐ 
είς τήν καλλιέργειαν τοΰ άνθρώπου ώς μηχανής καί τήν έπικράτησιν συνεπώς τοΰ 
υλιστικού πολιτισμού. Συνεπώς δέν οδηγεί είς τόν άνθρωπισμόν ούτε άμέσως 
ούτε έμμέσως.

Πρός έπίτευξιν δμως τής άπαιτουμένης ισορροπίας είς τήν διαμόρφωσιν τού 
ανθρώπου είς άνθρωπον είναι άνάγκη, δπως άναγνωρισθή ή συμβολή τής τεχνικής 
υπο την ανωτέρω διαγραφεΐσαν έννοιαν είς τήν τοιαύτην προσπάθειαν. Διά τοΰτο 
σήμερον γενικώς άναγνωρίζεται δτι τό πρόγραμμα τών σχολείων, στοιχειώδους 
και μέσης, δέον νά έμπλουτισθή διά τεχνολογικών μαθημάτων καί δ μαθητής νά 
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άντιλαμβάνεται ότι ούχί μόνον άνάπτυξις τοΰ νοΰ καί καλλιέργεια της καρδίας 
οδηγεί είς τήν διάπλασιν τοΰ τελείου άνθρώπου, την οποίαν καλοΰμεν άνθρωπισμόν, 
άλλ’ ή παράλληλος άσκησις τής χειρός ώς συντελεστικής μιας ίσορρόπου καταστά- 
σεως, ή οποία διαμορφώνει τόν άληθή καί τέλειον άνθρωπον.

Αύτη είναι ή ορθή έννοια τοΰ συγχρόνου άνθρωπισμοΰ. Πρός έξυπηρέτησιν 
αύτοΰ καλείται σήμερον τό σύγχρονον σχολεΐον είτε είναι τοΰτο γενικής είτε είναι 
τεχνικής ή επαγγελματικής μορφώσεως. Έν τελευταία άναλύσει ό άνθρωπος μένει 
πάντοτε ό άντικειμενικός σκοπός ώς καί δ πολιτισμός αύτοΰ, άλλ’ έντός τών 
πλαισίων πάντοτε τά όποια διαγράφει ή σύγχρονος άντίληψις τοΰ άνθρωπισμοΰ, 
ώς έξετέθη άνωτέρω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΤΡΙΔΑΚΙΣ

ΚΤΠΡΟΤ ΧΡΤΣΑΝΘΗ

ΥΔΡΑ
Στό φίλο Γιώργο Χριστογιάννη

I
Ή "Υδρα είναι μία σταγόνα 
πον αίωρεϊται.

II
Τό μεσημέρι μοιάζει 
μ’ ώριμο χρνσόμηλο 
στην "Υδρα 
ή σά μετέωρη σκέψη 
η πεταλούδα σε ορτανσία γαλανή 
εμείς αίωρούμαστε μες τα κατάρτια 
και τό φώς

III
Κύτταρο άρχέγονο ή "Υδρα 
κρατά τής γέννησης τό πάθος: 
έμεινε στό Εγένετο φώς».....

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ

ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ

Άναθυμούμεθα τίς τελευταίες φράσεις τοΰ "Ορκου τών Φιλικών. Έλεγαν :
«Τέλος, ορκίζομαι είς σέ, ώ ιερά καί άθλια πατρίς! ‘Ορκίζομαι είς τάς πολυ

χρονίους βασάνους Σου. 'Ορκίζομαι είς τά πικρά δάκρυα, τά όποια τόσους 
αιώνας έχυσαν τά ταλαίπωρα τέκνα σου. Είς τά ίδιά μου δάκρυα, χυνόμενα 
κατά ταύτην τήν στιγμήν, καί είς τήν μέλλουσαν ελευθερίαν τών ομογενών 
μου, ότι άφιερώνομαι όλος είς Σέ. Είς τό έξης, Σύ θέλεις είσαι ή αιτία καί ό σκο
πός τών διαλογισμών μου. Τό όνομά Σου ό οδηγός τών πράξεών μου, καί ή 
ευτυχία σου ή άνταμοιβή τών κόπων μου. ‘Η θεία Δικαιοσύνη νά έξαντλήση επί 
τής κεφαλής μου όλους τούς κεραυνούς της, τό όνομά μου νά είναι είς άποστρο- 
φήν, καί τό ύποκείμενον μου τό άντικείμενον τής κατάρας καί του άναθέματος 
τών ομογενών μου, άν ίσως λησμονήσω είς μίαν στιγμήν τάς δυστυχίας των 
καί δέν εκπληρώσω τό χρέος μου. Τέλος, ό θάνατος μου άς είναι ή «άφευκτος 
τιμωρία τού άμαρτήματός μου..»

Είναι οί τελευταίες φράσεις τού Μεγάλου "Ορκου τών Φιλικών, πού τό 
ύφος του παραπέμπει σέ κείμενα μνημειώδη, στό ύφος τής Βίβλου. Ποιοι, 
ήταν, λοιπόν, αύτοί οί άνδρες πού βρήκαν νά διατυπώσουν σ’ αύτό τό ύφος 
τό πάθος πού τούς έκαιε ; ΤΗταν — οί πρώτοι, πρώτοι τους — ταπεινοί καί 
άσημοι. Τόσον ταπεινοί καί τόσον άσημοι πού ήθελαν νά ταφούν μέσ’ στήν 
άνωνυμία τους, νά κρυφτούνε, μήν τύχη καί μάθουν οί άλλοι, ό κόσμος πού 
έμυεϊτο είς τό Μυστήριον, ποιά ήταν ή Ύπερτάτη ’Αρχή πού κινούσε τά νή
ματα.

Άς τούς παρακολουθήσουμε αύτούς τούς πρώτους τής Ύπερτάτης ’Αρχής, 
ένα βραδυνό, μέσ’ στήν άπεραντοσύνη τής τσαρικής Ρωσίας. Σέ μιά παράλια 
πόλη τής Μαύρης Θαλάσσης, στήν ‘Οδησσό, όπου τό ναυτικό δαιμόνιο τών 
Ελλήνων συγκέντρωνε πολλούς κυνηγούς τής τύχης ερχομένους άπ’ τά βουνά 
καί τά νησιά τής Ελλάδος. Είναι ό Νικόλαος Σκουφάς άπ’ τό χωριό Κομπότι 
τής Άρτας, είναι ό ’Αθανάσιος Τσακάλωφ άπ’ τά ’Ιωάννινα, καί ό Έμμανοήλ 
Ξάνθος άπ’ τήν Πάτμο. Δυό στεριανοί, ένας νησιώτης. «’Αδύνατοι, άλλά 
φιλοπάτριδές τινες καί άξιοι "Ελληνες, θά κατορθώσουν τόν πόλεμον τής Ελ
λάδος» — , θά σημειώση άργότερα ό ιστορικός.

Πρώτος ό Σκουφάς. Στήν άρχή τής ζωής του έκανε σκούφους στήν Άρτα,
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ύστερα μίσσεψε στήν ’Οδησσό κι’ έκανε έμπόρια, όπου καί χρεωκόπησε. «Έ- 
στερήθη πολύ τήν ύπόληψίν του είς τήν στάσιν τοΰ όποιου μετήρχετο εμπο
ρίου». Κα'ι σ’αύτήν τήν ώρα πού άλλοι χάνονται, αύτός βρήκε τή δύναμη 
νά κοιτάξη μέσα του, τή συνείδησή του, νά κοιτάξη πίσω του, τό παρελθόν 
τών πατέρων του, νά στοχασθή καί νά όνειροπολήση. Θά είναι ό πρώτος 
σπορεύς. «ΤΗτο άνθρωπος αύστηράς ήθικής — τόν σκιαγραφεί ό ’Ιωάννης 
Φιλήμων — μέ εύαίσθητον και άγαθήν καρδίαν, φιλάνθρωπος, ενεργητικός 
καί μέ μέγαν πατριωτισμόν. Ήτο μέτριας παιδείας, άλλά μεγάλης πείρας. 
Τό όνομα Ελλάς έθεώρει ώς τό γλυκύτερον υποκείμενον τών στοχασμών 
του. Έτίμα τήν άρετήν καί τόν ένάρετον άνθρωπον. Δέν έχθρεύετο τούς 
Τούρκους, άλλά τήν διοίκησιν καί τήν πολιτικήν των. ’Αστείος καίεύάρεστος 
είς τήν ομιλίαν καί τάς εύθυμίας, ενθυμείτο πολύ τήν εύεργεσίαν, χωρίς νά 
καταδέχηται εκδικούμενος τήν κακίαν τού άλλου». ’Έλεγε ότι δέν είναι ευτυχής 
αύτός πού έχει χρήματα, άλλά ό ελεύθερος άνθρωπος. Καί ανώτερος τούτου, 
εκείνος πού θέλει ενεργήσει τήν ελευθερίαν του.

Ό Σκουφάς σχετίσθηκε στήν ’Οδησσό μέ τόν Ίωαννίτην τόν Τσακάλωφ. 
Τούτος ήξερε κάμποσα γράμματα, ό πατέρας του, πού έκανε εμπόριο γουνα
ρικών στή Νίζνα καί στή Μόσχα, τόν είχε στείλει ίσαμε τά Παρίσια νά σπου- 
δάση. «Ήτο άνήρ λίαν εχέμυθος, σκεπτικός, πάντοτε καί πάσαν έπίδειξιν 
άποφεύγων», σημειώνει πάλιν ό Φιλήμων. Ψυχή δυνατή, ό Τσακάλωφ, ελέγ
χει άδιάκοπα τό αίσθημα, πράττει ύπακούοντας περισσότερο στό νου 
παρά στήν καρδιά. Καί όταν έλθη ή κρίσιμη ώρα, αύτός θά είναι πού θά 
τολμήση τό οδυνηρό έργο : αύτός θά τολμήση τό φόνο ενός άθλιου συντρόφου 
τους, όταν ό φόνος θά γίνη ή άναπόφευκτη κάθαρσις τής προδοσίας.

Τρίτος πλάϊ τους, θαλάσσιο πνεύμα, δαιμόνιο του ελληνικού άρχιπελάγου, 
ό Πάτμιος ό ’Εμμανουήλ Ξάνθος. Έμποράκος καί αύτός. Υπάλληλος στήν 
άρχή του μεγαλεμπόρου Βασιλείου Ξένη στήν ’Οδησσό, πήγε νά κάνη ύστερα 
κάτι περισσότερο : νά φέρνη λάδια άπ’ τήν ’Ήπειρο στή Ρωσία. Τότε σχε
τίσθηκε μέ τόν Σκουφά καί μέ τόν Τσακάλωφ. Καί έγινε ό τρίτος σπορεύς.

Έκεϊ στήν ’Οδησσό. ’Έτος 1814. Ό Σκουφάς, ό Τσακάλωφ, ό Ξάνθος. 
«Διενυκτέρευον πολλάκις ολοκλήρους νύκτας είς τάς γλυκείας επαναλήψεις τών 
άπεραντολογιών των», σημειώνει ό ιστορικός.

Τί έλεγαν ; Μακριά άπ’ τήν πατρίδα τους, πάντα οί Έλληνες γίνονται 
καλύτεροι. Ή νοσταλγία τής έφέστιας γής, ή άκοίμητη άγάπη της παραμε
ρίζει τά μικρά καί τά εύτελή, βάζει εύγένεια στό αίσθημα, παρακινεί σέ άνιδιο- 
τέλεια καί σέ γενναιότητα. Στοχάζονταν, οί τρεις ξενιτεμένοι τής ’Οδησσού, 
τήν κατάσταση του Γένους. Ποιά ήταν τότε η κατασταση των πνευμάτων ; 
Έως τόν καιρό τής ίδρύσεως τής Φιλικής Εταιρείας οί Έλληνες άκολουθουσαν 

διαφορετικούς δρόμους : "Αλλοι πολεμούσαν τόν τύραννο καί πίστευαν πώς 
μονάχα μέ τόν άδιάκοπο άγωνα θά ελθη η ελευθερία του έθνους. Αλλοι, 
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καί ήταν οί πιό σημαίνωντες, οί πιό πεπαιδευμένοι — έλεγαν πώς ήταν πρόωρο 
άκόμα νά ζητήση ή Ελλάς τήν ελευθερία της. «Χρειάζεται φίλε,—έγραφε ό Κο- 
ραής σ’ ένα γράμμα του — πεντήκοντα τούλάχιστον άκόμη ετών παιδείαν τό 
Γένος διά νά έλθη είς κατάστασιν νά κατορθώση τίποτε αύτοκινήτως καί 
αύτουργώς». Ό κόμις ’Ιωάννης Καποδίστριας διετύπωνε επιγραμματικά 
αύτή τήν άποψη : «Πρέπει πρώτον νά μορφώσωμεν "Ελληνας, καί έπειτα 
νά κάμωμεν Ελλάδα». Τό Ίερατεϊον παντός βαθμού, οί θρόνοι τής ’Ανατολικής 
Εκκλησίας, «θεωρούμενοι ώς άστέρες άπλανεϊς είς τήν σφαίραν τής μεγάλης 
ύποθέσεως του ’Έθνους», οί διδάσκαλοι του Γένους —· όλοι φρόντιζαν γι’ αύτόν 
σκοπό. ’Από τόν Κοραή έως τόν Άνθιμο Γαζή, άπό τήν Ακαδημίαν τών 
Κυδωνιών ώς τή Σχολή τής Πάτμου άπό τό Παιδευτήριον του Αρχιπελάγους 
στή Σίφνο,ώς τό Ελληνικόν Σχολεϊον τής Κύπρου του 1812 του Έθνομάρτυρος 
Κυπριανού, την «Σχολήν τών Ελληνικών Γραμμάτων τοΰ Αρχιεπισκόπου 
Φιλοθέου, τό Έλληνομουσείον όσπίπου, τού Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου. 
άνδρες πού πίστευαν στήν άνάγκη νά ξυπνήση τό Γένος μέ τήν Παιδεία, δού
λευαν φανατικά σ’ αύτόν τό σκοπό. Έμόρφωναν ιεραποστόλους τής Αναγεν
νήσεως τού Ελληνισμού, πού ύστερα σκορπίζονταν στά πέρατα τής 
οθωμανικής αύτοκρατορίας γιά νά σφυρηλατούν στά παιδιά τών κυνηγη
μένων χριστιανών τή συνείδηση τού χρέους πρός τήν Ελλάδα καί 
τήν ’Ορθοδοξία. Έδίδασκαν τό παρελθόν, τά κλασσικά Γράμματα, άλλά 
καί μαθηματικά, καί άστρονομίαν, τήν κίνησιν τής γής καί τήν πληθύν τών 
κόσμων». « "Οπου πρόοδος τών Επιστημών καί Τεχνών, έκεϊ πλούτος καί 
δύναμις, όπου λείπουν αί Τέχναι καί Έπιστήμαι, έκεϊ άθλιότης καί δυστυχία», 
έκύρηττε ό Διευθυντής τής Ακαδημίας τών Κυδωνιών τού 1800, ό Βενιαμίν 
ό Λέσβιος. Έκεϊ, σ’ αυτήν τήν Ακαδημία, κατάπληκτος ό περιηγητής DIDOT 
εύρισκε στά 1816 νά διδάσκουν άπό σκηνής τούς «Πέρσες» τού Αισχύλου, καί 
τούς μαθητές νά μιλούν άναμεταξύ τους τήν άρχαία ελληνική — σύμβολα όλα 
τής αίγλης τού παρελθόντος πού έπρεπε νά γίνη κίνητρο γιά τήν άνάσταση 
τού Γένους. Ό Ρήγας, πεθαίνοντας, δέν είχε γίνει μόνον προφήτης. Είχε 
γίνει καί παράδειγμα. Τό γλυκύ τραγούδι τής έλευθερίας πού έψαλλε θύμισε 
στούς "Ελληνες αύτήν τήν άλλη πατρογονική τους δύναμη : τήν ποίηση, πού 
γίνεται παιάν καί ρομφαία καί θρίαμβος. Στά δημοτικά τραγούδια τών παλλη- 
καριών, τά βουνά καί τά πουλιά καί τά ποτάμια καί τά άστρα κουβέντιαζαν 
άναμεταξύ τους καί λέγαν γιά έλευθερία. Καί στούς λογίους στίχους τών 
άνωνύμων Τυρταίων ένα ρϊγος μυστικό διαπερνούσε τις λέξεις δίνοντας τους 
μαγεία καί δύναμη :

«Ξυπνήστε, τέκνα!
Φθάνει ό ύπνος. 
Τρέξατε δλα, 
κι ήλθεν ό Λεϊπνος 
ό μυστικός».
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Παμπάλαιες προφητείες, κείμενα τής Γραφής, χρησμοί, δεισιδαιμονίες — 
όλα χρησιμοποιούνταν γιά νά υπηρετήσουν τήν ’Ανάγκη ενός εύφάνταστου 
λαού πού ήθελε νά πιστέψη καί νά έλπίση. Γραμματικοί καί ιερωμένοι ανέλυαν 
τις προφητείες του ’Αγαθάγγελου, τήν ’Αποκάλυψη, τούς χρησμούς τοΰ 
Λέοντος τοΰ Σοφοΰ, τοΰ ’Επισκόπου Πατάρων Μεθοδίου. Οί άστρολόγοι 
μελετούσανε τά άστρα καί τά σημεία τοΰ ούρανοΰ, μελετούσανε τις παρατη
ρήσεις τοΰ σοφοΰ Ρηγίνου, οί πιό άπλοϊκοί διαβάζανε τό μέλλον στίς πλάτες 
σφαγμένων κατοικιών καί προβάτων. Παντοΰ, μέσ’ στά όνειρα καί μέσ’ 
στούς χρησμούς καί μέσ’ στ’ άστρα καί στά κόκκαλα τών ζώων, σχεδιαζόταν, 
πνιγμένη σέ χρυσό φώς όπως στά εικονίσματα, ή ’Ανάσταση τοΰ Γένους.

Αύτή ήταν ή κατάσταση τών πνευμάτων στόν κόσμο τών Ελλήνων, 
ή περιρρέουσα άτμόσφαιρα, στίς άρχές τής δεύτερης δεκαετίας τοΰ 19ου αιώνα. 
Οί λίγοι, οί σημαίνοντες — ό Καποδίστριας, καθώς είδαμε, ό "Ανθιμος Γαζής, 
άλλοι — ήταν άκόμα διατακτικοί. Ένίσχυαν φιλομούσους εταιρείας, έλεγαν 
νά περιμένουμε νά ώριμάση ό καρπός. "Ομως ή ψυχή τοΰ ’Έθνους ήταν 
έτοιμη. Κάποιος έπρεπε νά δώση τό έναυσμα.

Τότε, σ’αύτήν άκριβώς τήν ιστορική ώρα, έτος 1814, ήλθαν οι τρεις ταπει
νοί "Ελληνες, «οί έμποροϋπάλληλοι» τής Όδησσοΰ, νά δώσουν σχήμα στά 
όνειρα τοΰ Γένους, νά άποφασίσουν τόν ’Αγώνα, νά θεμελιώσουν τό σύστημα 
τής έξεγέρσεως. Προξενεί κατάπληξη ή τόλμη καί άποφασιστικότητά τους. 
Άλλά είναι φανερό ότι τούς κινεί τό μυστικό πάθος, ή φωνή ή εκ βαθέων τών 
προφητών, τών ’Αποστόλων καί τών μάντεων. Δέν έχουν τίποτε σπά χέρια 
τους όταν άποφασίζουν νά συστήσουν τή μυστική Εταιρεία τους. Ούτε άξιώ- 
ματα, ούτε κΰρος, ούτε σχέσεις, ούτε χρήματα. Ή Εταιρεία τους δέν είχε 
καμιά σχέση μέ τούς Καμπονάρους — όπως θέλησαν νά ποΰν — , ούτε ύπήρχε 
πίσω τους καμιά ξένη Δύναμις, ή Ρωσία, όπως άλλοτε ή Γαλλία πίσω άπ’ τόν 
Ρήγα. Ήρταν ταπεινοί άνθρωποι μέ ψυχή πού έκαιε. ‘(Ορκίστηκαν κρατών
τας ένα ποτήρι κόκκινο κρασί στό άριστερό χέρι, έχοντας τό δεξί στήν καρδιά, 
πάνω άπό ένα μαχαίρι, ένα σπαθί κ’ ένα κερί κίτρινο άναμμένο :

Είπαν :
«Όρκιζόμεθα ώς τίμιοι άνθρωποι ώς άνθρωποι οί όποιοι δέν κινούμεθα 

άπό κανέν άλλο αίσθημα εί μή άπό τό πρός τήν ελευθερίαν τής ταλαιπώρου 
πατρίδας μας, ϊνα συντρέξωμεν μέ τόν νοΰν, μέ τήν καρδιαν καί μέ τό σώμα 
μας εις τήν ελευθερίαν...Όρκιζόμεθα ότι μεταξύ ήμών καί τών τυράννων τής πα- 
τρίδος μας τό πΰρ καί ό σίδηρος εϊναι τά μόνα μέσα τής διαλλαγής, και τιποτ 
άλλο...»

"Εχοντας έτσι βάλει τό Θεό άνάμεσά τους, οί τρεις πρώτοι Φιλικοί άρχισαν 
νά οργανώνουν καί τό σύστημα τής μυστικής τους ’Αδελφότητος. Ό Σκουφάς, 
πού εϊχε πρώτος τήν ιδέα, συνέλαβε καθαρά καί τόν χαρακτήρα τής Φιλικής Ε
ταιρείας. "Οχι τόσον γιά λόγους συνωμοτικούς, όσον γιά λόγους ψυχολογικούς 

ή’Οργάνωσή τους έπρεπε νά θεμελιωθή ώς ένας δεσμός μυστηριώδης, νά περι- 
βληθή εξ άρχής τήν άχλύν τοΰ μυστηρίου, γιά νά έτοιμάση τόν πόλεμο καί 
τήν εξέγερση. Ή άρχή, άόρατος, έπρεπε νά κινή τή φαντασία, νά ύποβάλλη, 
νά άφήνη νά ύπονοηθοΰν πολλά. Οί "Ελληνες εϊναι ένας λαός πού έμαθε 
νά τά άνάγη όλα στά μέτρα τοΰ άνθρώπου. Άκόμη καί τούς Θεούς του τούς 
εϊχε κατεβάσει, παλαιόθεν, άπό τόν ούρανό στόν "Ολυμπο, τούς φόρτωσε 
τά πάθη καί τις άδυναμίες του, άκριβώς γιά νά τούς έχη συναντιλήπτορες 
στά δικά του πάθη καί στίς δικές του άδυναμίες. Στήν περίπτωση ένόςάγώνος 
πού άρχιζε γιά τήν άπελευθέρωση τοΰ Γένους, τό πρώτο πού θά ήθελαν όλοι 
νά ξέρουν, ό κάθε κατηχούμενος στήν Εταιρεία, θά ήταν : ποιά εϊναι ή Κεφα
λή ; Καί βέβαια τήν Κεφαλή αύτή θά τήν ήθελαν οί πάντες στό μέγεθος τοΰ 
έργου. Οί τρεις πρώτοι Φιλικοί άντιλαμβάνονται ότι τό πρώτο μέλημά τους 
πρεπει να εϊναι αύτό : σ’ έναν λαό πού δέν άγαπά τό μυστήριο, πρέπει νά 
τοΰ τό επιβάλουν ώς Ανάγκη : «Άρχή ύπάρχει — διεδίδετο χαμηλοφώνως 
άπό στόμα σέ στόμα. Άλλά τόσον εϊναι ύψηλή καί άπόκρυφος, ώστε δέν 
συμφέρει νά τήν γνωρίζη τις, μήτε πρέπει νά έρωτα, διά νά μή προσκρούη. 
Ό Έλλην. γνωρίζων άπλώς τήν ΰπαρξίν της, χρεωστεϊ νά έκτελή πρόθυμος 
τάς διαταγάς της, έκπληρών ουτω τά πρός τήν θρησκείαν καί τήν πατρίδα 
καθήκοντά του».

"Ετσι, όλοι οί κατηχούμενοι έφαντάζοντο τά πάντα εκτός άπό ένα : τήν 
πραγματικότητα. «Τοιαύτη εϊναι ή άδυναμία τών άνθρώπων — παρατηρεί 
ό χρονικογράφος τών Φιλικών. Τούς πλήττουν ώς επί τό πολύ τά μεγάλα 
ονόματα καί όχι τά μεγάλα πράγματα».

Τό άλλο πού έβαλαν άμέσως, άπό τήν πρώτη στιγμή ώς θεμελιακή άρχή 
τοΰ συστήματος τους οί πρώτοι Φιλικοί εϊναι ή Αρετή. Καί αύτό δίνει τόν βαθύ 
χαρακτήρα τής πράξεως πού πάνε νά κινήσουν. Καθώρισαν επτά βαθμούς τής ιε
ραρχίας τών Φιλικών : Πρώτα ήταν οί Αδελφοποιτοί, ύστερα ήσαν οί Συστημέ
νοι, οί Ιερείς, οί Ποιμένες, οί Άρχιποιμένες, οί Αφιερωμένοι καί, τέλος, οί Αρχη
γοί τών Αφιερωμένων. "Οσο άνέβαιναν οί βαθμοί τής ιεραρχίας τόσο αύστηρό- 
τερα γίνονταν τά κριτήρια γιά τήν εισδοχή τών μελών τής Εταιρείας. Καί τά κρι
τήρια αύτά ήσαν πρωτίστως γιά τό ήθος, τήν άρετή καί τήν άγάπη τής έλευθερί- 
ας. Οί Αδελφοποιτοί εξετάζονταν άν«έγνωρίζοντο ειλικρινείς έρασταί τής ελευθε
ρίας καί τής πατρίδας των καί ενάρετοι είς τόν βίον των». Οί Συστημένοι 
εξετάζονταν στό ήθος, στή διαγωγή, στίς σχέσεις τους, στήν κατάστασή 
τους. Άφοΰ ώρκίζονταν τούς λέγανε : «Μή λησμονήσης ποτέ τόν όρκον 
τόν όποιον έκαμες ενώπιον τοΰ άληθινοΰ Θεοΰ, συνιστάμενον είς τό νά φυλάξης 
το μυστικόν, νά άγαπάς τήν δυστυχισμένην πατρίδα σου, καί νά εϊσαι ενά
ρετος είς τήν διαγωγήν σου...Ή βοήθειά σου γίνεται είς όλον τό δυστυχι- 
χισμενον Εθνος, δια νά έλαφρώση βαρύτατον ζυγόν, ύπό τόν όποιον στενάζει 
τόσους αιώνας. Μή λησμονήσης ότι τό άμάρτημα, άργά ή όγλήγορα, παι
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δεύεται είς τούτον τόν κόσμον. "Αν δέν λάβη είς τούτον τήν πρέπουσαν 
ποινήν, οί στεναγμοί ενός μεγάλου καί δυστυχούς "Εθνους άνεβαίνοντες ώς ό 
καπνός είς τόν Ουρανόν, θέλουν ζητήσει τήν τιμωρίαν του είς τήν άλλην ζωήν 
άπό εκείνον όστις έκδικεϊ τήν παράβασιν καί κακίαν».

Στό βαθμό τών Ιερέων τά πράγματα γίνονταν άκόμα πιό δύσκολα. Γιατί 
καί τά μυστικά πού θά μάθαινε ό ίερεύς ήταν κρίσιμα γιά τό έθνος καί γιά τό 
κίνημα. «Έσυγχωρειτο είς τόν ύποψήφιον νά στοχασθή άν ήτο ικανός νά 
φυλάξη τό Μυστήριον μέ κίνδυνον τής ζωής του, καί πάσαν ένδεχομένην σκλη
ρόν βάσανον. Άκόμη καί ώς ύποκείμενος πλέον είς τήν άνάγκην του νά γίνεται 
ό φονεύς τοϋ παραβάτου τών όρκων, όστις ήθελε τύχει, χωρίς έξαίρεσιν 
καί τών πλησιεστέρων συγγενών του».Σέ άκρα σιγή, «διά νά γίνεται ή κατή- 
χησις νήφουσα καί ήσυχαστική», λέγανε στόν κατηχούμενο μερικά μόνο 
άρθρα τής Εταιρείας, στό σκότος τής νυκτός πού τό φώτιζε ένα κερί κίτρινο 
πού σήμαινε τό δΓ αίματος άποκτώμενον φώς τής ελευθερίας. Περνούσε μιά 
μέρα. Καί τήν άλλη οί δυό άντρες, ό κατηχητής καί ό μυούμενος στήν ίερω- 
σύνη, βρίσκονταν μόνοι σέ μέρος μυστικό. Σ’ένα τραπέζι ήταν ένα εικόνισμα. 
Πλάι του άφηνε τό κερί του ό προσήλυτος. Γονάτιζε μέ τό δεξί του γόνυ. 
Ό κατηχητής σχημάτιζε άπάνω του τρεις φορές τό σημείον τοΰ Σταυροΰ, 
τοΰ έδινε νά φιλήση τήν εικόνα, νά κρατήση τό κερί. «Αύτό τό κηρίον είναι 
ό μόνος μάρτυς, τόν όποιον ή δυστυχής πατρίς μας λαμβάνει δταν τά τέκνα της 
όμνύωσι τόν όρκον τής ελευθερίας των». Ό προσήλυτος έκανε τό σημείο τοΰ 
σταυροΰ καί ώρκιζόταν τόν μεγάλο όρκο. Κείμενο, καθώς είπαμε, στό ύφος τής 
Βίβλου, ώριζε τά συνωμοτικά χρέη, άλλά προπάντων τήν Αρετή. «...‘Ορ
κίζομαι νά προσέχω πάντοτε είς τήν διαγωγήν μου, διά νά είμαι ενάρετος. 
Νά εύλαβώμαι τήν θρησκείαν μου, χωρίς νά καταφρονώ τάς άλλας. Νά δίδω 
πάντοτε τό καλόν παράδειγμα. Νά συμβουλεύω καί νά συντρέχω τόνάσθεΐ 
νή, τόν δυστυχή καί τόν άδύνατον».

"Ετσι καί στούς ύπολοίπους, τούς δύο άνώτατους βαθμούς : τών Αφιε
ρωμένων καί τών Αρχηγών τών ’Αφιερωμένων. Άλλά εδώ μέ όρκους άκόμη 
πιό άλύγιστους καί αύστηρούς.

Τά πρώτα χρόνια τών Φιλικών ήταν δύσκολα. Δέν τούς εμπιστεύονταν. 
"Οταν ό Σκουφάς πλησίασε τόν "Ανθιμο Γαζή, ό τελευταίος τοΰ είπε : «Σκουφά, 
σείς εϊσθε νέοι. Καί θά κάμετε καλά ν’ άφήσετε ήμάς τούς γέροντας διά νά 
άκολουθήσωμεν τό στάδιον τών Φώτων». Άλλά μέ τόν καιρό, πρό πάντων 
άπό τό 1818 κ’ έπειτα, τό πράγμα φουντώνει. Οί πρώτοι Φιλικοί γίνονται 
ιεραπόστολοι καί άρχίζουν νά οργώνουν τίς τεράστιες άποστάσεις, μέ τά πρωτό
γονα μέσα τής εποχής. Άπ’ τήν ’Οδησσό στή Μόσχα, στήν Πετρούπολη, στή 
Μολδοβλαχία, στήν Κωνσταντινούπολη, στήν’Ιταλία, στήν Ελλάδα. 'Ο άνα- 
γνώστης τών χρονικών τού καιρού, τού χρονικού τού Έμμανοήλ Ξάνθου, 
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μένει έκπληκτος εμπρός στή δύναμη, στήν άντοχή, στις ταλαιπωρίες αύτών 
τών ιεραποστόλων, κατηχητών τής Φιλικής. Σ’ ένα άπό αύτά τά ταξίδια 
του ό Ξάνθος άκολούθησε τό εξής δρομολόγιο : "Εφυγε άπ’ τήν Κωνταντινού- 
πολη, πήγε στό Πήλιο νά συνάντηση τόν "Ανθιμο Γαζή, άπό κεϊ πήγε στό 
Βουκουρέστι, έπειτα διήλθεν έκ Κιεβίας, — άπό τό Κίεβο — , έφτασε στή Μόσχα 
καί άπό κεϊ στήν Πετρούπολη! "Ολες αύτές τίς τεράστιες άποστάσεις μέ 
άλογα, φυσικά, καί μέ ταχυδρομικές άμαξες!

Άπό τό Μάρτιο του 1817 ή έδρα τής Εταιρείας μεταφέρθηκε μέσ’ στήν 
καρδιά τής Τουρκίας, στήν Πόλη, πλάι στή φωτιά, πλάι στά άνάκτορα του 
Σουλτάνου. Τά πλοκάμια τής Φιλικής Εταιρείας τώρα άπλώνονται παντού, 
σέ όλα τά στρώματα τής κοινωνίας τών Ελλήνων. Ό Οικουμενικός Πατριάρχης, 
δεσποτάδες, ήγούμενοι, λόγιοι, έμποροι, άρματωλοί, βοσκοί, ψαράδες γίνονται 
Φιλικοί. Ό Άναγνωστόπουλος έμύησε τόν Παναγιώτην Σέκκερην, μιάν άπ’ 
τίς ώραΐες μορφές τών Φιλικών. Ό Παναγιώτης Σέκκερης ήταν μεγαλέμπορος 
στήν Πόλη. Συγκινημένος πού ή Φιλική Εταιρεία τόν δέχτηκε στούς κόλπους 
της έδωσε γιά πρώτη συνδρομή ποσό κολοσσιαίο : 10.000 γρόσια.

— Τί είναι αύτά τά χρήματα ; είπε έκθαμβος ό Σκουφάς, άρρωστος βαριά, 
όταν τοΰ τά έδωσαν.

— Είναι ή συνεισφορά τοΰ Σέκκερη.
Άπό μιά πολίχνη τοΰ Δυτικοΰ Βοσπόρου, τό Άρναούτκιοϊ, πού τό είχαν 

κάμει έδρα τους οί κεφαλές τών Φιλικών, ξεκινοΰσε ή φλόγα του πάθους, έφτανε 
σ’ όλη τήν Ελλάδα, στά νησιά καί στά βουνά της. Ό Πετρόμπεης, ό Κυριάκος 
Κουμπάρης, ό Διονύσιος Ρώμας, ό Διονύσιος Σολωμός, ό Παλαιών Πατρών 
Γερμανός, ό Παπαφλέσσας, ό Περραιβός, ό Αντώνιος Κριεζής, ό Άνθιμος Γαζής, 
χιλιάδες οί άνώνυμοι καί οί ταπεινοί, έγιναν Φιλικοί.

Άλλά τώρα πού τό κίνημα έπαιρνε τέτοιαν έκταση καί έφτανε σέ τόσο 
σπουδαίους άνδρες πού έμπαιναν στό Μυστήριον, παρουσιάστηκε πιά άναπό- 
φευκτη ή άνάγκη : ή Αόρατη Αρχή έπρεπε τώρα νά γίνη επώνυμη. Δέν 
μπορούσαν πιά νά είναι Αρχή οί ταπεινοί έμποράκοι τής Όδησσοΰ. "Επρεπε 
νά βρεθή ό ένας, ό σπουδαίος Αρχηγός. Ό Σκουφάς είχε στό μεταξύ πεθάνει. 
Τότε άναθέσανε στόν Ξάνθο νά πάη στήν Πετρούπολη, έφωδιασμένος καί μέ 
συστατικά γράμματα τοΰ Ανθίμου Γαζή, νά φανερώση τό μυστικόν του στόν 
Καποδίστρια καί νά του ζητήση νά άναλάβη τήν Αρχηγία τής Εταιρείας. 
...«Γίνεται έξαίρεσις, ώς πρός τήν φανέρωσιν τής Κινητικής Αρχής, τοΰ ’Εμμα
νουήλ Ξάνθου, ύπάγοντος είς έντάμωσιν τοϋ Κόμιτος Ίωάννου, έχοντος τήν 
άδειαν νά φανερώση είς αύτόν μόνον τήν Αρχήν, όστις έμβαίνων είς τόν άρι- 
θμόν τών κινούντων θέλει ύπογράψει τοΰτο τό ύποχρεωτικόν...». Αύτά έγρα
φε ή εξουσιοδότηση πού δώσανε στόν Ξάνθο οί «κινοΰντες τήν μηχανήν τής 
Φιλικής Εταιρείας».

Ό Ξάνθος έφθασε τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1820 στήν Πετρούπολη καί συ να ντήθη- 
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κε με τόν Καποδίστρια. Καθώς γράφει ό ίδιος ό Ιανθος στά ’Απομνημονεύμα
τά του, ό Καποδίστριας άρνήθηκε. Έπεκαλέσθη τήν ιδιότητά του ώς Υπουρ
γού του Αύτοκράτορος, ιδιότητα πού τόν εμπόδιζε νά άναλάβη τέτοιο έργο. 
«Άν οί ’Αρχηγοί σας γνωρίζουν άλλα μέσα πρός κατόρθωσιν τοϋ σκοπού 
των άς τά μεταχειρισθώσιν. Καί άς τούς βοηθήση ό Θεός».

Τότε ό Ξάνθος, ξέροντας τήν άνάγκη τού νά βρεθή ’Αρχηγός, πήρε τήν 
πρωτοβουλία νά άπευθυνθή στόν Πρίγκηπα ’Αλέξανδρον Ύψηλάντην, τόν 
στρατηγόν ύπασπιστήν τού Αύτοκράτορος. Ό Πρϊγκιψ τόν ρώτησε πώς 
περνούν οί ομογενείς στήν Ελλάδα. Καί όταν ό Ξάνθος τού είπε γιά τήν τυρα- 
νία πού βασίλευε, ό πρϊγκιψ είπε :

«Διατί καί οί "Ελληνες δέν προσπαθούν νά ενεργήσουν ώστε, άν νά ελευ
θερωθούν άπό τόν ζυγόν δέν δύνανται, τούλάχιστον νά τόν ελαφρώσουν ;»

«Πρϊγκιψ, τοΰ είπε ό Ξάνθος, μέ ποια μέσα καί μέ ποιους οδηγούς νά ένερ- 
γήσωσιν οί δυστυχείς "Ελληνες ; Αύτοί έμειναν έγκαταλελειμμένοι άπό εκεί
νους οϊτινες ήδύναντο νά τούς όδηγήσωσι. ’Ιδού ό κόμης Καποδίστριας ύπη- 
ρετεϊ τήν Ρωσίαν, ό μακαρίτης πατήρ σας κατέφυγεν εδώ, καί ό Καρατζάς είς 
τήν ’Ιταλίαν. Ύμεϊς ό ίδιος, ύπηρετοΰντες τήν Ρωσίαν έχάσατε ύπέρ αύτής 
τήν δεξιάν χεϊρα σας».

«’Άν έγώ έγνώριζον, εϊπε ό Πρϊγκιψ, ότι οί ομογενείς μου εϊχον άνάγκην 
άπό εμέ καί έστοχάζοντο ότι ήδυνάμην νά συντελέσω είς τήν εύδαιμονίαν των, 
σοί λέγω έντίμως ότι ήθελον μετά προθυμίας κάμω κάθε θυσίαν, άκόμη καί τήν 
κατάστασίν μου καί τόν εαυτόν μου ύπέρ αύτών.».

«Δός μοι, πρϊγκιψ, τήν χεϊρα σας είς βεβαίωσιν τών όσων έξεφράσθητε!», 
εϊπε εγερθείς, μέ συγκίνησιν ψυχής, ό Ξάνθος.

Καί τήν άλλη μέρα του έφανέρωσε τό μυστικόν.
«Ό Θεός, πρϊγκιψ, τοΰ εϊπε στό τέλος, σάς προσκαλεϊ νά όδηγήσητε τόν 

λαόν αύτόν, τόν νέον ’Ισραήλ, είς τήν γήν τής ’Επαγγελίας».
Ό Πρϊγκιψ ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης, μιά άπό τίς εύγενέστερες φυσιογνω

μίες τοΰ Άγώνος, έθεσε, πράγματι, άπό εκείνη τή στιγμή καί τόν έαυτό του 
καί τήν κατάστασή του στή διάθεση τοΰ Γένους.

Ήταν ένας ώραϊος άνδρας, μορφωμένος, προσφιλής τοΰ Αύτοκράτορος 
καί τής Αύλής του, παλληκάρι γερό, όπως βεβαίωνε τό κρεμασμένο άδειο μανίκι 
τοΰ κομμένου χεριού. Τό εϊχε χάσει τό χέρι του στή μάχη τής Λειψίας, στόν 
πόλεμο κατά τοΰ Ναπολέοντος. "Οπως θά τό βεβαιώση ή μετέπειτα δράσις του, 
ήταν φύσις όνειροπόλος. Καί εϊχε ζωηρή μέσα του καί παρούσα τήν προσταγή 
τής παραδόσεως. Οί πρόγονοί του, πού ξεκινούσαν άπό τούς βυζαντινούς 
άρχοντες τού 1200, ύπαγόρευαν κανόνες ζωής. Ό πατέρας του, ό Κωνσταν
τίνος Ύψηλάντης, ό τελευταίος άπ’ τούς ήγεμόνες τής Μολδοβλαχίας πού 
εϊχε δώσει ή οίκογένειά του, φεύγοντας τούς Τούρκους πού τόν κατεδίωκαν, 
έφθασε στό Κίεβο. Έκεϊ άπηύθυνε στό Ρώσο Στρατάρχη Προσορόβσκυ ένα 

έγγραφο πού τελείωνε ώς εξής :
«Έζησα, ώς ό πατήρ μου, άνευ μομφής. Καθώς αύτός, έπαθον, καί άπο- 

θνήσκω άνευ γογγυσμού διά τόν σκοπόν. ’Αφήνω τό παράδειγμα ήμών 
ώς κλήρον είς τά πολυάριθμα τέκνα μου. Ή δέ τελευταία ύπέρ αύτών δέησίς 
μου πρός τόν Θεόν γίνεται ούχί ίνα ώσιν εύτυχέστερα, άλλά νά βιώσωσι καλά 
καί έτοιμα πρός πάσας τάς θυσίας, ώς οί πατέρες αύτών».

Τήν 12ην ’Απριλίου τοΰ 1820 ύπεγράφη στήν Πετρούπολη τό πρακτικόν 
μέ τό όποιον τό κίνημα τών Φιλικών καί ή Έπανάστασις τών Ελλήνων άπο- 
κτούσε ’Αρχηγόν. Έλεγε τό άπλούστατο ιστορικό κείμενο :

«Κατά τήν άπαξ έγκριθεϊσαν γνώμην, συνελθόντα τά μέλη τής Ελληνικής 
Εταιρείας καί συσκεφθένα μετ’ άκριβοΰς έρεύνης καί έξετάσεως, έγνώρισαν 
Επίτροπον Γενικόν τής Ελληνικής Εταιρείας τόν έκλαμπρότατον πρίγκιπα 
κύριον ’Αλέξανδρον Ύψηλάντην, ϊνα έφορεύη καί επιστάτη έν πάσιν έφ’ όσα 
κρίνονται άξια, ώφέλιμα καί πρέποντα τή Ελληνική Εταιρεία.

Έν Πετρουπόλει τή 12 ’Απριλίου 1820 ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης, ’Ιωάννης 
Μάνος καί Εμμανουήλ Ξάνθος, ώς εκπρόσωποι τής Κινητικής ’Αρχής».

Ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης βεβαίωσε άργότερα ότι, άφοΰ άνέλαβε τήν 
άρχηγία τοΰ Άγώνος, συναντήθηκε μέ τόν Καποδίστρια :

«Ό κόμης Καποδίστριας, τόν όποιον συνεβουλεύθην συνεφώνησε πρός 
τήν γνώμην μου, ευρε τά σχέδια καί τάς παρασκευάς μου καλάς καί καταλλή
λους, καί μέ συνεβούλευσε νά ενεργήσω καί νά επιχειρήσω τήν έναρξιν τούτων, 
χωρίς δισταγμόν διά τήν επιτυχίαν».

Μένει στήν ιστορία ένα ερώτημα ώς πρός τή συνομιλία αύτή : πώς άκρι
βώς έγινε ; Ό κόμις Καποδίστριας πήρε τό μυστικό της στόν τάφο του.

Στά 1820 ό Αλέξανδρος Ύψηλάντης ξεκίνησε άπό τήν Πετρούπολη γιά 
τό ιστορικό του ταξίδι. Έπήγε πρώτα στό Κίεβο, όπου έμενε ή μητέρα του. 
«Έγονάτισε εμπρός της είς τό ένα γόνυ, καί άφοΰ έφίλησε τό χέρι της έζήτησε 
τήν εύχήν της διά τήν πατρίδα. Εκείνη τόν έσφιξεν είς τήν άγκάλην της καί 
τόν έφίλησεν είς τό στόμα χωρίς νά τού άπαντήση. Ή ιδία εϊχε χύσει πολλά 
δάκρυα καί εϊχε πολλάς άγωνιώδεις νύκτας άπό τόν καιρόν τής νεότητάς της. 
Έκρατούσεν τό χέρι του είς τά δικά της καί τόν έκοίταζε σιωπηλή, μέ τά δά
κρυα είς τά μάτια, 'θύσάν νά προέβλεπεν ότι ολίγον άργότερα θά άφηνε τάς 
σπαρακτικός καί ματαίας κραυγάς τών έκκλήσεών της πρός δύο αύτοκράτορος, 
διά νά λυπηθούν τόν υιόν της. Άλλά δέν έτολμοΰσε νά έμποδίση».

Στίς 24 Φεβρουάριου τοΰ 1821, ό Αλέξανδρος Ύψηλάντης, Γενικός Επί
τροπος τής Αρχής, ύπέγραφε τήν πρώτη επαναστατική προκήρυξη άπό τό 
Στρατόπεδον τοΰ Ίασίου. Ή έπανάσταση τών Ελλήνων άρχιζε στή Μολδο
βλαχία. Στήν Εκκλησία τών Τριών Ιεραρχών τοΰ Ίασίου χοροστατοΰσε 
λαμπροφορεμένος ό Μητροπολίτης Βενιαμίν. Μπροστά στό μητροπολιτικό 
θρόνο, έπάνω σ’ ένα μικρό τραπέζι, ήταν άποθεμένο τό σπαθί τοΰ Ύψηλάντη.
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Ό Δεσπότης είπε τόν Ψαλμό τοΰ Δαβίδ «Περίζωσε τήν ρομφαίαν σου...», έπήρε 
τόσ παθί καί τό έδεσε στή ζώνη τοΰ ’Αρχηγού. Τό πλήθος ζητωκραύγασε. "Υ
ψωσαν τή σημαία : Στή μια πλευρά της είχε τό Σταυρό, τήν Εικόνα τοΰ 
‘Αγίου Κωνσταντίνου καί τής ‘Αγίας ‘Ελένης καί τή φράση : «Έν τούτω 
νίκα». Στήν άλλη, τό σύμβολο τοΰ φοίνικος : «Έκ τής στάκτης μου άναγεν- 
νώμαι».

Ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης ξυφούλκησε καί άπήγγειλε τόν όρκο τή S 
Ελευθερίας τής πατρίδος του. Τό έργο τής Φιλικής Εταιρείας, αυτό τό έργο 
τοΰ πάθους τών φλογερών ταπεινών πού τό κίνησαν, έβρισκε εκείνη τή στιγμή 
τήν κορύφωσή του. "Αρχιζε ό άγώνας, οί μέρες τής δόξης, τών δακρύων καί 
τοΰ αίματος.

Οί μυστικοί όραματισμοί τοΰ Ύψηλάντη νά άναστήση μέσ στην ίδια 
τήν Κωνσταντινούπολη τήν αύτοκρατορία τοΰ Βυζαντίου θά έβρισκαν εύθυς 
άμέσως άντιμέτωπη τήν οδυνηρή πραγματικότητα. Ό ’Αρχηγός τής Κινη
τικής ’Αρχής είχε κάμει όνειρα καί σχέδια νά κάψουν οι Φιλικοί στην Πόλη 
τόν τουρκικό στόλο, νά συλλάβουν το Σουλτάνο, να κυριεύσουν την βασι
λίδα. Ό Σέκκερης συμβούλευε φρόνηση, μηνοΰσε πώς αύτά είναι δύσκολα 
πράματα, είναι χίμαιρες καί ό Ύψηλάντης άδημονοΰσε, θύμωνε.

«Διατί άπογοητεύεις τόν αρχηγόν μέ τόν σκεπτικισμόν σου ;» τοΰ έγραφε 
ό Ξάνθος.

«Μοΰ λέγεις, άποκρίθηκε ό Σέκκερης, νά γράφω είς τόν Ύψηλάντην πρά
γματα σωστά, ιερά καί ούσιώδη, καί όχι σκοτεινιασμένα και απελπισμένα 
άπό τήν φοβισμένην φαντασίαν. Τοιαύτας ειδήσεις, πρέπει, κύριε, νά προ- 
σμένης είς τό εξής άπό εμέ, επειδή τώρα έμβήκεν είς τάξιν τό πράγμα».

Ή άλλη οδυνηρή είδηση ήρθε άπό τό Λάϋμπαχ, όπου οί δύο αύτοκράτορες, 
τής Ρωσίας καί τής Αύστρίας, επιβεβαίωναν τήν πίστη τους στά δόγματα 
τής ‘Ιεράς Συμμαχίας. Ό Τσάρος ’Αλέξανδρος άπεκήρυττε τό κίνημα τοΰ 
Ύψηλάντη. Καί ή άποκήρυξη αύτή εστάλη στόν πρίγκιπα μέ ιδιόχειρο γράμ
μα τοΰ "Ελληνος Ύπουργοΰ τοΰ Ρωσικού ’Ανακτοβουλίου, τοΰ Κόμιτος Καπο- 
δίστρια.

"Εγραφε ό κόμις :
«... Ό Αύτοκράτωρ έδοκίμασε λύπην τοσοΰτον μάλλον βαθεϊαν, όσον έτίμα 
τό εύγενές τών αισθημάτων σας, τών όποιων έδώκατε πείραν έν τή ύπηρεσια 
τής Μεγαλειότητός του. 'Η αύτοκρατορική Μεγαλειότης του ήτο, λοιπόν, 
μακράν παντός φόβου ότι δύνασθε ποτέ αίφνης να παρουσιασθητε υπ αυτου 
τοΰ πνεύματος τής σκοτιδνιάσεως, όπερ φέρει τούς άνθρώπους τοΰ αίώνος μας 
νά ζητήσωσιν είς τήν λήθην τών πρώτων χρεών των εν άγαθόν, τό όποιον 
ούδέποτέ τις δύναται νά έλπίση εί μή μόνον άπό μιας άκριβοΰς διατηρήσεως 
τών κανόνων τής θρησκείας καί τής ήθικής... Ή Ρωσία είναι είς ειρήνην μετά 

τής οθωμανικής μοναρχίας. Ή είς τήν Μολδαυΐαν έκραγεϊσα δημεγερσία δέν 
δύναται κατ’ ούδένα λόγον νά δικαιώση διάρρηξιν μεταξύ τών δύο Δυνάμεων. 
Όθεν ήθελεν είσθαι τρόπος έχθρικός πρός αύτόν, ήθελεν είσθαι έν ένί λόγω 
άθέτησις τής πίστεως τών συνθηκών, βοηθοΰντες, καίτοι διά σιωπηλού αισθή
ματος, μίαν άποστασίαν, τής όποιας τό σκοπούμενον είναι νά καταστρέψη 
μίαν Δύναμιν, πρός τήν όποιαν ή Ρωσία έκήρυξε καί κηρύττει ότι έχει στερεόν 
άπόφασιν νά διαφυλάττη σταθερός σχέσεις ειρήνης καί φιλίας».

Καί ή κατάληξη τής τρομεράς πρός τόν Ύψηλάντην επιστολής : «Μήτε 
ή έκλαμπρότης σας, μήτε οί άδελφοί σας είσθαι πλέον είς τήν ύπηρεσίαν τής 
Αύτοκρατορικής του Μεγαλειότητός. Ή πριγκίπισσα Ύψηλάντη θέλει όμως 
είσθαι υπο την υπερασπισίν του, άλλ’ είς ό, τι άποβλέπει τό ύποκείμενόν σας 
ό Αύτοκράτωρ δέν συγχωρεϊ, επ’ ούδεμια ύποθέσει, νά έπανέλθητε είς τήν 
Ρωσίαν. Υπογραφή : Κόμης Καποδίστριας».

Δυο περίπου μήνες άργότερα, στίς 6 ’Ιουνίου τού 1821, ή μοίρα τοΰ όνει- 
ροπόλου ’Αρχηγού τής Κινητικής ’Αρχής τών Φιλικών έτελείωνε στό Δραγα
τσάνι, μέσα σέ μιά λάμψη νεότητος καί θυσίας, στή λάμψη τής καταστροφής 
τού Ιερού Λόχου. Μπήκαν, λέει, οί νέοι στή μάχη, ενώ ή μουσική τους παιά
νιζε τόν "Υμνο τοΰ Ύψηλάντη, μπήκαν στή μάχη τραγουδώντας, μέ τά χιο
νάτα λοφία τους, όλο φλόγα στά μάτια καί στήν καρδιά. Καί έπεσαν ώς "Ελ
ληνες.

Ή έπανάσταση στή Μολδοβλαχία έτελείωνε, γιά νά άνάψη μέσ’ στό σώμα 
τής Ελλάδος καί νά κορυφωθή μέ τήν Ελευθερία.

Πρόπερσι ένα πρωί, 150 χρόνια άπό τήν ίδρυση τής Φιλικής Εταιρείας, 
πού άποφασίστηκε σ’ έκείνην τή νύχτα τής Όδησσοΰ, ή ελληνική γή δέχτηκε 
έπιτέλους τα όστά τοΰ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντη. Τώρα ό πρϊγκιψ άναπαύε- 
ται ήσυχος, κοντά στήν οίκογένειά του, κάτω άπό τό ζεστόν ήλιο τής πατρί
δας του πού μέ τρόπον τόσον φλογερό, τόσον όνειροπόλο, θέλησε νά τήν 
άναστήση, βλέποντας αύτήν τήν άνάσταση ώς ’Ανάσταση τής Βυζαντινής 
Αύτοκρατορίας. Έπί έξ ολόκληρα χρόνια, μέσ’ στή φρικτή είρκτή τού Φρου
ρίου τού Μουγκάτς, όπου τόν κρατούσε τραγικόν δεσμώτη τό πνεύμα τής 
Ίεράς Συμμαχίας — όταν ζήτησε άσυλο ό Ύψηλάντης μετά τήν καταστροφή 
τοΰ Δραγατσανίου — κάθε μέρα καί κάθε νύχτα, άρρωστος, θά ονειρευόταν 
αύτόν τόν ήλιο τής Ελλάδος. Μάταια έστελνε τότε τις έκκλήσεις της στούς 
Ισχυρούς τής Εύρώπης ή γερόντισσα Πριγκιπέσσα Ελισάβετ Ύψηλάντη, 
ή άλλοτε ήγεμονίς τού Φαναριού. Τής είχαν δημεύσει όλη τήν περιουσία στή 
Ρωσία, τής έλειπε, λέει, άκόμη καί τό λάδι γιά τό καντήλι της.

"Οταν οί Αύστριακοί άποφυλάκισαν τόν πρίγκιπα ήταν πιά άργά. Λίγες 
μέρες μετά τήν άποφυλάκισή του ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης πέθανε στή Βιέννη, 
9 Ίανουαρίου τοΰ 1828. Έτοιμοθάνατον τόν βρήκε ένας συμπολεμιστής του 
τοΰ Ιερού Λόχου, ό Λασάνης. Τοΰ έφερε τήν έφημερίδα τού τόπου, τόν Α ύ-
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στ ρ ι ακό ν Παρατηρητήν.
— Τί νέα γράφουν ; ρώτησε άργά τόν συμπολεμιστή του ό πρίγκιψ.
— Ό Καποδίστριας έφθασε στή Μάλτα. Μιά φρεγάδα αγγλική τόν 

περιμένει νά τόν μεταφέρη στήν Ελλάδα, τοΰ άποκρίθηκε ό Λασάνης.
— Άς έχει δόξαν ό Θεός, μουρμούρισε ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης.
’'Αρχισε νά ψελλίζη τό Πάτερ ήμών. ’Αλλά πριν τελειώση τήν προσευχή 

του εϊχε ξεψυχήσει.
Ή Ελλάς, ευγνώμων, ενθυμείται τό έργο τών Φιλικών. Ό θαυμάσιος 

ποιητής τοΰ Ίονίου συνώψισε τό πάθος τους λαμπρά στούς εξαίσιους στίχους 
του. Είς παιάνα καί ώς επιτύμβιον :

'Όσοι τό χάλκεον χέρι ’ 
βαρύ τοϋ φόβου αισθάνονται 
ζυγόν δουλείας άς εχωστ 
Θέλει αρετήν και τόλμην 
ή έλευθερία.

ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών

Γ. Α. ΜΑΡΚΙΔΗ

Α. ΠΕΡΝΑΡΗ

ΙΔΕΑ ΕΑΡΙΝΗ

Δέν ωφελεί νά ντύνεσαι τή ξένη πανοπλία καί νά κομπάζης, 
γιατί, κι άν σε θρηνήση ό Άχιλλέας, 
θάσαι μέσα στήν Άνοιξη ένα ξερόφυλλο, 
ένα σκουλήκι πού δέ μπορεί νά τραγουδήση, 
πού δέ μπορεί ν’ άντικρύση τόν ήλιο.
Πιό πολύ αξίζει μια ταπεινή βοτάνη, 
πού δέ ζήλεψε τούς σπάταλους χυμούς, πού οργιάζουν μέσα στούς γίγαντες τής 

’Άνοιξης.
Κι άν δέν είν ολόκληρη ή ’Άνοιξη δίκιά της, 
όμως μιά ’ιδέα εαρινή τής δίνει τή φρικίαση τής αληθινής ζωής.

Α. ΠΕΡΝΑΡΗΣ

ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ

Α ό για κενά

Αόγια χωρίς εφαρμογή, συνέπεια και πίστη, 
θαν λόγι ανώφελα, κενά, και περιφρονημένα. 
Γιά πάντα κείνος ό καιρός θαρρώ κι έξαφανίστη 
πού γιάτρευεν ό Άβαρις μέ λόγια τόν καθένα.

Δίκαιη οργή

Φουρκίστ’ δ ήρωας ποϋχασε τό πόδι πολεμώντας, 
κάποιου δειλού παλληκαριές πλαστές καθώς γροικούσε, 
και τό ξυλένιο πόδι του στά μούτρα του πετώντας, 
τόν είδε πού γιά δεύτερη φορά λιποτακτοΰσε.

Στή θλίψη τους

Είν ή χαρά μας σαρκασμός γιά κείνους πούν θλιμμένοι, 
καί κάνει έτσι τόν πόνο τους ακόμα πιό μεγάλο.
Μ’ αντίθετα, ή θλίψη μας τή θλίψη τους γλυκαίνει, 
κι δ ένας πόνος γίνεται σά βακτηρία στόν άλλο.

Ό δ η γ ό ς

Μέ τήν αμφιβολία του μάς δδηγεϊ δ σοφός, 
σάν προβολέας, στήν έρευνα, πού κάθε πλάνη διώχνει. 
Μά τών μωρών ή σιγουριά δέν είναι ποτέ φώς.
Είναι σά χάδι απατηλό πού στό γκρεμό σέ σπρώχνει.

Κρύφια αγάπη

Κι’ άν τώρα γυρνάς μάταια, θλιβά, ψυχή δειλή, 
στά πούθελες νά τής είπεΐς μά κι όμως δέν τής τάπες, 
ή κρύφια τούτη αγάπη σου, πού τόσο είν ντροπαλή, 
θ’ αξίζει πάντα πιότερ’ άπ’ τίς άλλες τίς αγάπες.
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Πατρώες à ρ ε τ έ ς

Μέσα στών δεινών τόν πόντο, ζωντανές έχει κρατήσει 
τις πατρώες αρετές τον, στούς αιώνες, ό λαός, 
σά στις τρικυμιές τον πόντον γερό κι’ άφθαρτο έχει ζήσει 
μές στό διάβα τών αΙώνων καί τό ξύλο τής δρυός.

’Ελευθερωτής

Πά στά χιόνια πολεμώντας, τής πατρίδας τον νά σπάσει 
τις βαριές της τις αλέσεις, ξεψυχάει πά στό βοννό.
Γαλανόλευκη σημαία σάβανό τον απλών ή πλάση 
τά όλάσπρα γέρα χιόνια, τό γαλάζιον ούρανό.

Μείνε ατάραχος

Μείνε ατάραχος στόν πόνο και συνέχιζε τήν πάλη 
κι άν πληγώθης μή τό δείξεις, κι άν είν ή πληγή βαθιά, 
σά συνέχισ’ ό Ενρνδάμας, καταπίνοντας αγάλι 
τά πον τούχε σπάσει δόντια τ’ άντιπάλου τον ή γροθιά.

’Άπιστη
Κάτω στό γέρο πλάτανον, ανίδεος αγκαλιάζει 
τήν ψεύτρα, πον μέ κίβδηλην αγάπη τόν τυφλώνει, 
καί κάθε πλατανόφυλλο, πον τόσο πολύ μοιάζει 
μέ μι απαλάμη όλάνοιχτη, θαρρείς τόν φασκελώνει.

Πόνος
'Ο πόνος τον σιγόσβησε μαζί μέ τή ζωή τον, 
σά φλόγα π’ ο λα τάκαψε και καίγεται και κείνη, 
σάν κύμα πον τό ναναγό στήν αγκαλιά τον κλείνει, 
και σ’ ένα βράχο τόν χτνπά και ξεψυχάει μαζί τον.

Γερμανική κατοχή
Είν κάποτε αξιώματα πον σίγουρα ντροπιάζουν.
Κι όπως ό Τάλως έκαιγε στήν Κρήτη κάθε ξένο, 
που θά τόν είχε μιά στιγμή στήν αγκαλιά κλεισμένο, 
κι αυτά τό ίδιο, θάλεγες, καιν κείνον π’ αγκαλιάζουν.

"Οποιος χτυπά τ ό δίκαιο
"Οποιος χτυπά τό δίκαιο, σέ κοφτερό πελέκι
Χτυπά τό γρόνθο αλόγιστα. Τήν έχιδνα θυμίζει 
π’ όντας χτυπάει σκαντζόχοιρον,αύτός άτρωτος στέκει, 
μά κείνη δμως στ αγκάθια του τις σάρκες της ξεσκίζει.

Π λ α τ ά ν ι
Ήταν συντροφιά γιά χρόνια στόν παππού τους τό πλατάνι. 
Μεγαλώσαν τά παιδιά του καί τ’ άγγόνια στή σκιά του 
κι όντας τώρριξ’ ο αγέρας ό παππούς προτού πεθάνει, 
τοϋ τό κάναν φέρετρό του, νάν στό μνήμα συντροφιά του,

Κωδωνοκροέστης

Συ τήν καμπάνα χτέπαες θλιβά μέσα στή χώρα 
γιά κείνους πού στήν αγκαλιά τούς παίρναν τής γής μάνας’ 
Γιά σέ κείνη μ εύλάβεια χτυπώντας κλαίει τώρα 
πού σβέστηκες σάμπως άχός μιάς θλιβερής καμπάνας.

Νά στέκεις πάντα βράχος

Κι’ άν σέ τυλιγ’ ή τρικυμιά, ποτές νά μή φοβάσαι.
Γιά τήν αλήθεια ολόψυχα πολέμα, κι άν μονάχος.
Ν’ άδροσκορπάς φώς γέρα σου, χαράς άνάβρα νάσαι, 
καί στις τρανές Ιδέες σου νά στέκεις πάντα βράχος.

Κέ π ρ ο ς
Πιό δυνατό άπ’ τό θώρακα, πού τότε είχες χαρίσει 
στό βασιλέ’ Άγαμέμνονα, κάθε καταχτητής σου 
πάντα πιό κόμα δυνατό τόν είχεν άντικρέσει 
τό θώρακα τής πάγκαλης και αδούλωτης ψυχής σου.

Κακία
Τό δάκρυ σου — άν στόν πόνο σου βουβά, σεμνά, δέ σκύψεις — 
χαιρέκακα θέ νά τό δουν πά στών ματιών τήν άκρη.
Κι άντής χαράς σου ξέχασες τό δάκρυ νά τό κρύψεις, 
χαιρεκακούν, νομίζοντας πώς είναι πόνου δάκρυ.

Πρόθεση

Μή βλέπεις επιπόλαια μιάς πράξης τή λαμπράδα.
Τό πνεύμα έρεένα, κι άν αγνή μιά πρόθεση έχει κλείσει. 
Κάποτε κάποιος π’ άναψε μές στό ναό λαμπάδα, 
μ’ αύτή τόν ίδιο ζήτησε ναό νά πυρπολήσει.

Πόνος

'Ο πόνος σέ γιγάντωσε. Ξέρεις ν’ άγωνιστείς 
καί δέν τοϋ παραδόθηκες, μά κι ούτε καν κουράστης. 
Τούτος είν γι’ άμαχους, δειλούς, κουρσάρος χαλαστής, 
μάν γιά ψυχές λεβέντισσες δημιουργός καί πλάστης.
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Μοναχική χαρά τους

Κι οί δυό τονς γριές κι άσχημες. Κι οποίος περνάει σιμά τους, 
πότες — τί θλίψη, άλλοι, γι’ αυτές — ποτές δέν τις κυττάεΐ' 
μηδέ κι ό χάρος τίς κυττά, περνώντας συχνά πλάι, 
κι έτσι σέ τούτες χάρισε τή μόνη λές χαρά τους.

Καθήκον.

Μεγάλος θάσαι αληθινά, τό «πρέπει» όντας κρατήσεις 
στό δρόμο σου γιά νόμο σου, και τους που συναντήσεις 
φραγμούς, τούς κάνεις θρύψαλα. Τό δάκρυ έτσι τής πάλης 
θάν τότες δάκρυ μιας χαράς άληθινά μεγάλης.

Λύση

Κάποια ξανθά κοράλλια στής θάλασσας τά βάθη 
άκαρτεράνε τόν πυρό νυμφίο τώρα πάλι, 
κι άπό τή ζήλεια μάτωσαν τά σύγνεφα, σά χάθη 
στήν αγκαλιά τής θάλασσας τοΰ γήλιου τό κοράλλι.

Θάρρος άγνοιας

Τό θάρρος τής άγνοιας τους, σάν οξυγόνο χύθη, 
και κάθ’ εμπόδιο κρύβοντας, διπλά τούς γιγαντώνει, 
σάν οί Ρωμαίοι νίκησαν τών Κίμβρων τ άγρια πλήθη 
γιατί τούς τάκρυβε ή πυκνή πού σηκωνόταν σκόνη.

’Ορθές ψυχές

’Ορθές σταθήτε πιά ψυχές. Χαράς γενήτε άνάβρα.
Μήν είστε χήρες, πού βουβές καί δακρυσμένες πάνε 
σκυφτές κι άργαπερπάτητες, πνιγμένες μές στά μαύρα' 
μήν είστε κλώνια τής Ιτιάς, πλασμένα νά λυγάνε.

'Η ζωή γ ι’ αυτόν ειν ξένη

Τόσο θαρρεί νάν τής ζωής ξένη γι’ αυτόν ή άγκάλη, 
πού στό σκουλήκι, ώς τό κυττά μές στή χαρά τοΰ δάσου, 
τοΰ λέει: παραστρατήσαμε, κι ας πάμε τώρ’ άγάλι 
στό μνήμα μου πού γράφτηκε φωλιά μου καί φωλιά σου.

Σάμπως μαργαριτάρι

Τό μαργαριταρένιο σου τό δάκρυ συχνά, δές, 
είν στήν άμάχη κλήρα σου, στολίδι σου καί χάρη, 
καθώς στήν πάλη τ’ οστράκου μέ τ’ οστρακοειδές 
είν άπ’ τά σπλάχνα του άμοιβή τ’ άχνά μαργαριτάρι.

Ψιμύθια

Τή φθείρουν με ψιμύθια τήν άνθινη έμορφιά τους, 
ξεχνώντας πώς εφήμερα μέ κείνα τούτη λάμπει 
καί πώς ειν κολεόπτερα, πού, βάζοντας τ’ αυγά τους 
στά λούλουδα, τά φθείρουνε μέ τή δική τους κάμπη.

’Εργατιά

Ή μέλισσα, μέ τό χυμό πού τό κορμί της δίνει, 
τήν πλάθει τήν κυψέλη της πού μέσα της θά μείνει.
Μ’ άν πύργοι άπό τής εργατιάς τόν ϊδρω είν υψωμένοι, 
θάν γι’ άλλους, καί σέ φτωχικά σπιτάκια τούτη μένει.

Φεγγάρι

Φεγγάρι τοΰ Μαγιάπριλου, τήν κάθε μας χαρά 
πού χάθη, τή ξανάφερες μέ τ’ άχνοφώς σου αγάλι, 
πού μοιάζει τά πονετικά τών γερανών φτερά 
σά φέρνουν κάποι απόδημα πουλάκια πίσω πάλι.

Φθονερός

Τή δυστυχία τοΰ φθονερού συχνά τή μετριάζει 
καί τή γλυκαίν’ ή πιό μικρή τών άλλων συφορά.
Μ’ άπ’ τό μαχαίρι τ’ άλλουνοΰ, περσότερο τόν σφάζει 
κι ένα μονάχο γέλιο του κι ή κρύφια του χαρά.

’Αδάπανα
Καί τή μικρότερ’ ε’ισφοράν άρνιένται, καί μονάχα 
τίς συμβουλές τους τίς μωρές σκορπάν μ’ επιμονή.
Κι αύτές δέ θά τίς έδιναν, άν ήξεραν πώς τάχα 
καί μιά μονάχα θ’ άξιζαν δεκάρ’ άργεντινή.

Είπε
Συχνά κρυφοζυγιάζεσαι στής μνήμης τά κλαδιά 
σάν παιχνιδιάρικο πουλί στήν άκρη ένός κλαδιού, 
μά πάντ άφήνεις, φεύγοντας, τή δύστυχη καρδιά 
σάμπως παιγνίδι πούσπασε στά χέρια ένός παιδιού.

Κόλακες
Σκουλήκι αν πεις τόν κόλακα, θαρρώ πώς τοΰ ταιριάζει. 
Μέσ’ άπ’ τόν άραχνόπλεχτο τόν πέπλο τών χαδιών του 
κυττάς τόν υστερόβουλο εσώτερο έαυτό του.
Μοιάζει σκουλήκι διάφανο: μέ τή σπαδέλλη μοιάζει.
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"Αλόγιστη ορμή

Στά ξερά κι ολόρθα κλωνιά, ξέγνοιαστα τά δυο τρυγόνια, 
σά χυμάει τό γεράκι με μι άλόγιστην ορμή.
Μά γλυτώνουν κείνα ξάφνου, γιατί πά στά ξεροκλώνια 
στήν ορμή του βαθιά σκίζει τό δικό του τό κορμί.

Δουλόφρονες
Ό Σκίρωνας, τους που βάλε τά πόδια του νά πλένουν 
στή θάλασσα τούς γκρέμιζ" απ’ τούς βράχους τής Γεράνειας.
Κι ό τύραννος, στήν άβυσσο γκρεμίζει τής άφάνειας, 
σάν πιά δέν τούς χρειάζετ" όσους γύραθε του σαίνουν.

Ψευδομανία
Κι αν σκίσουνε τή μάσκα του, καινούργιαν τούτος πλάθει, 
κι αν στις ψευτιές του ρίψεις φως, μέ νέες ξεσπαθώνει.
Δέν ειν παπαγαλόψαρο, π’ ώς φωτιστούν τά βάθη, 
Δέν πλέκει πιά τήν πύπλεκε γιά νά κρύβει οθόνη.

Μουριά
Κι αν έχουμε τής συκαμιάς τά κλώνια τά μαδήσει 
και γιά τροφή στις κάμπιες τό φύλλωμα της δώσει, 
όμως αύτή, π3 αλύπητα τήν έχουμε γυμνώσει, 
καλόγνωμη στάπλούσια μετάξια θά μάς ντύσει.

Κ ι β δ η λ ί α
Νά σεβαστεί κείνους κανείς, πού είλικρινά δουλεύουν
σέ μιάν Ιδέα, κι αν στραβή. Μ3 αύτούς νά τούς μουντζώσει 
πού δέν πιστεύουν τίποτε, και μοναχά πιστεύουν 
σ3 ό,τι τις βρώμικες βλέψεις τους μπορεί νά τις σαρκώσει.

Σ ά φανερωθεί
'Ό,τι κρυφά στά βάθη μας γλυκογελάει ώς τώρα, 
θαρρώ πώς, σά φανερωθεί, τότε μέ μιας αντάμα 
θά δεί τό γέλιο του βαρειά νά τό σαρώνει μπόρα.
Σά μείνει άνέγνωρο, θέ νάν κι3 άνέγνωρο τό κλάμα.

"Α ρ ε τ ή
"Ενάρετε κι ακέραιε, τοϋ κάκου θά σέ βρίζουν 
όλ" οί μωροί και μοχθηροί και κίβδηλοι καί πλάνοι, 
πού νά τούς μοιάζεις θάθελαν, και μάταια θά γαυγίζουν.
Στό λεξικό τών τίμιων, σύ τίμιος. Σου φτάνει.

Φυγή.

Τά ποικιλόχρωμα φτερά τοϋ πηληκίου τους, δίναν 
λές κάποια σ3 αύτούς ξέχωρη γιά τή φυγήν ορμή, 
και σάμπως άνεμόποδες μές στή φυγή τους γίναν, 
σά νάβαλαν τά φτερωτά τά πέδιλα τοϋ 'Ερμή.

"Ο σ" ειν αναποφάσιστοι

Όσ" ειν αναποφάσιστοι, γεμάτοι δισταγμούς, 
σάμπως σπασμένα τ3 άπραγα διπλώνουνε φτερά’ 
Μά κι όσοι πάλι τ3 άνοιξαν χωρίς νά βροϋν φραγμούς, 
δέ θάχουν τών πολύμοχθων αγώνων τή χαρά.

Τιμή

"Άν τή χάσεις τήν τιμή σου, θάν παντοτεινά χαμένη.
Δέν ειν δέντρο, π3 αν κλαδέψουν, πιό πολύ καρπό θά δώσει, 
δέν ειν καβουριού λαβίδα, π3 άν τήν κόψουν ξαναβγαίνει, 
κι ή κομμένη ούρά τής σαύρας, πού ξανά θά μεγαλώσει.

Δυό θ λ ίψ ε ς

Δυό θλίψες όμοιες χτύπησαν δυό σπίτια πλάι χτισμένα. 
Τή μιά τή δέχτηκε ή γριά, πουν λύπες φορτωμένη, 
μέ στωΐκήν απάθεια’ τήν άλλην, μιά παρθένα 
πού πρί δέ δάκρυσε ποτές, τή δέχτηκε κλαμένη.

Πιότερο

Πιό άσχημ" ειν ή άσχημιά σέ μεταξιού πλημμύρα, 
πιό άπρεπ" ή ασέβεια σέ ράσο τυλιγμένη, 
κι είν πιότερος ό σπαραγμός σέ γέλιου πλαστού μύρα, 
κι ή αδικία βαρύτερη στό νόμο στηριγμένη.

Συγγνώμη

'Η εκδίκηση αν σού δίνει μιά χαρά θαμπήν ακόμη, 
θαρρώ πώς μ3 αύτό δέ θάσαι καί παντοτεινά φαιδρός. 
"Ομως τή χαρά σου ποϋχει γιά θεμέλιο τή συγγνώμη, 
δέ μπορεί νά τή λυγίσει μές στό διάβα του ό καιρός.

Είπε

Στ3 άνάβλεμμα σου, κι ή καρδιά πού γέρασε θά νοιώσει 
πώς ξανανιώνει ολόθερμη. Τ3 άνάβλεμμα σου μοιάζει 
τόν πέπλο, πούχε στή σποδόν ή 'Εστιάδ3 απλώσει 
καί τή σποδό τήν εκανε φλόγες πλατιές νά βγάζει.
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Δυό δέντρα πλάι
Δυό δέντρα πλάι πως πονάν .... Τά κλωνιά τους μακραίνουν 
γιά νά σμιχτούν, μά μάταιος ο πόθος τους, άλλοι.
Σά σμίγουν οι δυό ήσκιοι τους, μ3 άφίλητ3 αυτά μένουν, 
τό χωρισμό τους νοιώθουνε πιά τότες πιό πολύ.

'Ίδια Δόξα
Γιά τή λευτεριά κι αλήθεια, καί γιά τό πού σέ προστάζει 
τό καθήκον καί τό δίκιο, σά λιοντάρι άν πολεμήσεις, 
ίδια δόξα σοΰ ταιριάζει, 
νικηθείς είτε νικήσεις.

Είπε

Κι άν θάν ή μοίρα τής ζωής κατόπι μαυροφόρα, 
κάθε πού θάρθει θλίψη μας σά φλόγ3 αγριεμένη, 
μεϊς πάντ άς τήνε σβήνουμε μες στή χαρά τοΰ τώρα' 
Κράταγε τούτη τή χαρά, βαθιά σου, αγαπημένη.

Σ à διάβαινες

Τά βάτα παραμέριζαν νά μή σέ γρατσουνίσουν, 
κι οί πέτρες δρόμο σ άνοιγαν, σεμνά γοργοκυλώντας, 
και τ άνθια γέρναν πρός εσέ, διπλά μοσκοβολώντας 
κάθε φορά πού μπόραγαν νά σέ γλυκοφιλήσουν.

Μισεμός

Στό κήπο τήνε γνώρισε κάποιο πρωί τοΰ Μάη’ 
κι όντας κεΐ πάει τά πρωινά — σάν κείνη έχει πιά φύγει 
νοιώθει τών γύρα λούλουδων, πού δίπλα τους περνάει, 
πώς τ αύγινό τό δάκρυ τους μέ τό δικό του σμίγει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΙΔΗΣ

ΝΙΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΤΛΟΤ

Ο ΓΕΡΟΣ

Ήταν ασυνήθιστο το πρόσωπό του. ΠοΖ,ύ ζωηρό γιά νά ταιριάζη στά προχω
ρημένα του χρόνια καί πολύ φωτεινό γιά την τραγικότητα τής ζωής του. ’Αργότερα, 
όταν μιλώντας μαζί του είχα τήν εύκαιρία νά τό μελετήσω, πρόσεξα πώς ήταν χαραγ
μένο άπ’ τό χρόνο μέ πινελιές σκούρες, πού τοΰ χάριζαν όμως κάποια γλυκύτητα 
καί γαλήνη καθώς νόμιζες πώς άναζοΰσαν στίς πλατειές τούτες ρυτίδες οί περασμένες 
καλές στιγμές τής ζωής του. Τά μάτια του ήταν λαμπερά, χωμένα στό βαθύ ’ίσκιο 
πυκνών φρυδιών, πού πιότερο τόνιζαν το φως τους.

Συναπαντιόμασταν καθημερινά καθώς πήγαινα στο γραφείο μου. Φρόντιζε ένα 
μεγάλο γειτονικό μας πάρκο, πού το περνούσα συχνά άκολουθώντας σύντομο μονο
πάτι γιά τή δουλειά μου. Στό μονοπάτι τούτο τόν άντάμωσα μιά μέρα. Κοίταξα 
τό ρολόϊ μου μέ τή σκέψη πώς θά είχα καθυστερήσει γιά νά βρίσκεται κιόλας έκεϊνος 
έκεϊ. Ήταν ή τακτική ώρα πού πήγαινα γραφείο. Ή άπορία μου μεγάλωσε δταν 
παρατήρησα πώς, όσο πλησίαζα, έρχόταν πρός τό μέρος μου χαμογελώντας, 
σά νά ήθελε νά μού μιλήση. Στά πόδια του ήταν άφημένα ή «σιδερένια τρίαινα» καί 
τό σκαλιστήρι, τά σύνεργα τής δουλειάς του. Ήταν άρχές Φθινοπώρου. Το 
πρωϊνό δροσερό κι ό άέρας μυρωμένος άπό τίς άνθισμένες άκακίες. Τόν πλησίασα 
μέ άπορία άνάμιχτη μέ περιέργεια. Στό πάνινο καπέλο του, πού μάταια θά πάσκιζε 
νά τού φυλάξη τό κεφάλι άπό τούς καυτερούς ήλιους, είχε κατακαθήσει ή πρωϊνή 
ύγρασία κι έτσι, πτυχωμένο στό γύρο, τούδινε κάποια άστεία έκφραση. ’Έκαμα τή 
σκέψη πώς έπρεπε νά τοβγαζε, νά στέγνωνε. Τά μαλλιά του σίγουρα θά ήταν κι 
αύτά ύγραμένα. Μού φάνηκε πώς έτρεμε, σάν τόλμησε νά ψελλίση κάτι πού δέν 
κατάλαβα. Γιά νά τον ένθαρρύνω, τον καλημέρισα ξένοιαστα, φιλικά. Τέσσερα 
χρόνια άπαντούσαμε ό ένας τον άλλο τέσσερις φορές τήν ήμέρα καί τά χέρια μας είχαν 
συνηθίσει νά ύψώνωνται σέ γνώριμο φιλικό χαιρετισμό. ’Ανταπόδωσε τό «καλη- 
μερα» μέ έλαφριά κλίση τοΰ σώματος προς τά έμπρός. Μά ποιος ήταν ό άνθρωπος 
τούτος γιά νά έχη αύτο τόν άέρα, αύτή τήν εύγένεια, πού φώτιζε τό πρόσωπό του. 
Στά ροζιασμένα χέρια του, πού ήταν ενωμένα, σφιγγόταν άπεγνωσμένα ένα χαρτί, 
που, το ’νοιωσα, ήταν γιά μένα. Μιά φαινόταν κι ύστερα χανόταν, έτσι πού όταν 
μού το άπλωσε, ήταν ένα κουβαράκι.

—Είναι γιά τό γυιό μού, τόν έγγονό μου ήθελα νά πώ. Ει. . . .είναι στό 
στρατό, ξέρετε, έδώ καί έννιά μήνες. Θέλει νά βγή τώρα, πρέπει νά βγή. Ό
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πατέρας του χάθηκε στή Μανσούρα. Πρέπει νά δουλεύη αύτδς τώρα. ’Εγώ. . . . 
έγώ δέν φτάνω πιά. Μεγάλες οί άνάγκες.

Σταμάτησε ό γέρος ν’ άναπνεύση. Τά είπε δλα μέ μιας, φαινόταν πώς τά ’χε 
μάθει άπ’ έξω. Θέλησα νά ξετυλίξω τδ χάρτινο κουβαράκι.

—’Άν σάς είναι δύσκολο, μή ένοχληθήτε. Σάς παρακαλώ μή κάνετε κάτι πού 
θά σάς στενοχωρήση. Δέν θά μέ πειράξη, πρόσθεσε μέ ικετευτική φωνή καί βάλ- 
θηκε νά ζητά συγγνώμη γιά τον άσχημο γραφικό χαρακτήρα καί τήν κακή διατύπωση, 
πού έγώ όμως δέν άνακάλυπτα στήν καλογραμμένη τούτη σελίδα του.

’Απευθυνόταν στο αρμόδιο 'Υπουργείο. Ήταν αίτηση γιά «άναστολή της 
στρατιωτικής θητείας» τοΰ έγγονοΰ του, δπως οί άρμόδιοι τήν επιγράφαμε. Κατα
λάβαινα τί ήθελε άπό μένα, χωρίς βέβαια νά «ξέρω» άπό πριν, δπως έκεϊνος πίστευε 
μέσ’ τή μεγάλη του έπιθυμία νά νοιώσω τήν παράκληση του. Ή γνώμη μου σαν 
μέλους τής ’Επιτροπής Έξετάσεως τών ζητημάτων πού προέκυπταν λογω τής στρα- 
τεύσεως διαφόρων άτόμων, πού δ νόμος δέν άπάλλασσε, η απομάκρυνση τους όμως 
άπό τις οίκογένειές τους δημιουργούσε πραγματικές δυστυχίες, θα μπορούσε να ελυε 
τδ πρόβλημα τοΰ γέρου, πού, πράγμα παράξενο, αισθανόμουν να παιρνη σοβαρα 
θέση στή σκέψη μου. Μοΰ φαινόταν στήν άρχή καί, σιγά σιγά, μοΰ γινόταν πεποί
θηση, πώς πίσω άπ’ τήν αισιόδοξη μορφή του κρυβόταν μια ιστορία πονου και 
περιπετειών. Ποτές άλλοτε δέν είχα σταθή μέ έκσταση να παρατηρώ το πρόσωπό 
ενός άνθρώπου. Τά λαμπερά του μάτια μέ κοιτοΰσαν μ’ αγωνία ικετευτική. Σκέ- 
φθηκα πόσο θά είχε άγωνιστή μέ τόν έαυτό του δ γέρος ώσπου να μοΰ μιληση. Στα 
χείλη του τρεμόπαιζαν οί ήχοι τών τελευταίων λόγων του.

—Θά κάμω δ,τι μπορώ, παπποΰ, είπα διακόπτοντας τή σιωπή μας.
Τά χέρια του άρπαξαν μέ δύναμη κι έσφιξαν τά δικά μου κι επειτα πήρανε τη 

σιδερένια τρίαινα καί τό σκαλιστήρι. Σιωπηλά γύρισε ο γέρος την πλάτη και 
πήρε νά κατηφορίζη, ώσπου χάθηκε άνάμεσα στά δέντρα. Άπόμεινα νά ψάχνω γιά 
τή σκυφτή, γκρίζα σιλουέτα του μέ τδ άργόσυρτο περπάτημα. Μοΰ φάνηκε πως τδ 
πάρκο δέν θά ύπήρχε, άν δέν ήταν αυτός, πως ολα τα δέντρα και τα λουλούδια του 
χρωστούσαν τή ζωή τους, μά πώς κι αύτδς δ ’ίδιος ήταν δεμενος αναπόσπαστα μαζί 
τους, μαζί τους συνταίριαζε, μέ τις ιστορίες τους θά ’μοιάζε καί ή δική του ιστορία. 
Δέντρο, πού ξερριζώθηκε νωρίς άπδ τδ χώμά του καί ρίζωσε και άνθισε και καρπισε 
σέ ξένη γή μά δέν τ’ άφίσανε οί καταιγίδες νά προκόψη. Τίναξα τδ κεφάλι μου. 
Είχα παρασυρθή σέ σκέψεις. Τράβηξα πρδς τδ δρόμο μέ βαρειά καρδιά. Είχα 
φερθή άπότομα. Δέν μπορούσα νά ’λεγα δυδ κουβέντες παραπάνω; Νά ρώταγα 
γιά τδ νεαρό στρατιώτη, νά ’δειχνα λίγο ενδιαφέρον γι αυτό τον άνθρωπο που φαινό
ταν τόσο πονεμένος; Πόσο αγνός ήταν δ γέρος στά αισθήματα, λιτός στά λόγιαΐ 
Τόν είχα άφίσει μέ μιά άόριστη ύπόσχεση, πού τή δέχτηκε μέ εύγνωμοσύνη καί 
συγκίνηση. Δέν θέλησε περισσότερο άπ την αόριστη υπόσχεση. Τοσο πλέρια 
ήταν ή πίστη του στήν ύπαρξη τής καλωσύνης καί τόσο η καρδια του όλιγαρκης, που 
τδ πιό μικρό δείγμα ένδιαφέροντος νά τόν συγκινοΰν; Οσο ξανάφερνα στη μνημη 

μου τόν τρόπο πού δέχτηκε τήν άπάντησή μου, πού μέ τόση άγωνία περίμενε, τόσο 
άποροΰσα καί θαύμαζα τόν άνθρωπο αύτό. Τόν άρκούσε πώς έδωσα σημασία. Μιά 
ικεσία του είχε βρή άνταπόκριση σέ μιά άόριστη ύπόσχεση. Γιατί νά ζητούσε 
περισσότερα; Στό παλκοσένικο τής ζωής του θά ’χε πολλές φορές βρεθή στό ρόλο 
τοΰ φτωχοΰ Λάζαρου. ’Ίσως καί νά ’ταν προωρισμένος γι’ αύτδν άπδ άδικη μοίρα, 
πού τήν άντιμετώπιζε όμως μέ άξιοπρέπεια. Διαφορετικά δέν θά μποροΰσε νά 
δεχτή τά λόγια μου, δέν θά τά πίστευε. ’Αποφάσισα νά κρατήσω τήν ύπόσχεσή 
μου, να εναντιωθώ στή μοίρα τοΰ γέρου, νά τοΰ φέρω γρήγορα πίσω τδ παιδί.

Τήν άλλη μέρα, στήν τακτική βδομαδιάτικη συνεδρία τής Επιτροπής, παρου
σίασα τήν περίπτωση τοΰ νεαρού στρατιώτη, γιά τόν όποιο φρόντισα νά έχω όλες 
τις λεπτομέρειες. Άνάφερα τό δράμα τής οίκογένειάς του, είπα πώς μοναδικός 
προστάτης της ήταν πιά αύτδς μετά τόν ήρωϊκδ θάνατο τοΰ πατέρα του στή Μαν- 
σουρα. « Ο γέρος ο παπποΰς του», πρόσθεσα, «δέν πρέπει νά ύπολογίζεται, σάν 
προστάτης τής οικογένειας τούτης». 'Ολόκληρο τδ μηνιάτικό του δέν έφτανε γιά τδ 
φαί μιάς έβδομάδας. Στδ νοΰ μου ξανάρθε ή κουρασμένη σιλουέτα του, μέ τδ άργδ 
βήμα πάνω στή γή, πού τόν σφικτόδενε, τδν μόνιαζε μαζί της.

Με ακόυσαν μέ προσοχή τά άλλα μέλη τής ’Επιτροπής καί φάνηκαν νά άποροΰν, 
γιατί δέν ζήτησαν νωρίτερα οί συγγενείς τήν άπαλλαγή τοΰ στρατιώτη τούτου, πού 
ήταν προστάτης οικογένειας μέ περισσότερα άπδ τρία άτομα, κι είχε άκόμη δικό του 
άνθρωπο που επεσε στόν άγώνα. Είπαν ότι έπρεπε νά συνταχθή έκθεση μέ τις 
συστάσεις τής ’Επιτροπής καί νά ύποβληθή στόν 'Υπουργό. ’Απίστευτο θά φαινό
ταν στδ γέρο φίλο μου, τόσο γοργά νά τέλειωνε τδ βάσανό του αύτό! ’Απολάμβανα 
άπδ τή στιγμή έκείνη τήν έκφραση στδ πρόσωπό του, τδ φώς πού θά τδ έλουζε, τά 
μάτια του πού θά έλαμπαν μέσα άπ’ τδ άπόμακρο βύθος τους! Δέν ήθελα νά τδν 
απογοητεύσω γιά κανένα λόγο. Γι αύτό θά τοΰ τό άνακοίνωνα μόλις έρχόταν ή 
τελική άπόφαση, μόλις θά έφτανε τδ«φύλλον άναστολής τής θητείας» τοΰ έγγονοΰ του.

Στίς μέρες πού άκολούθησαν δέν περνούσα άπ’ τδ μονοπάτι. Τόν χαιρετούσα 
άπό μακρυά, όπως συνηθίζαμε. Αισθανόμουν χαρά κι ένθουσιασμδ σάν πλησίαζα 
το πάρκο. Πολλές φορές βρέθηκα στόν πειρασμό νά λοξοδρομήσω, νά πάρω τό 
μονοπάτι τρεχάλα, νά τόν άνταμώσω, νά τοΰ τό φωνάξω. Δέν ήταν πολύ αύτό πού 
εκαμνα. Κάτι γιά τδ όποιο δέν κόπιασα, κάτι πού ήταν δικαίωμά του καί πολύ 
καθυστερημένα τδ άποκτοΰσε. "Ομως χαιρόμουν, όσο λίγες φορές στή ζωή μου 
πού είχα φροντίσει γιά κάποιον.

’Έμαθα άπό τδν κηπουρό μας πώς δ γέρος ήταν πρόσφυγας άπ’ τή Μικρά ’Ασία, 
πολλά χρόνια έγκαταστημένος στόν τόπο μας. Ή γυναίκα του πέθανε νέα. Ζοΰσε 
με το μοναδικό του γυιδ πού έπεσε στή Μανσούρα. Τρία έγγόνια καί μιά χαροκα
μένη νύφη ήταν τώρα ή φαμίλια του, πού πάσκιζε νά τήν κρατήση μέ όσες δυνάμεις 
τοΰ άπόμεναν. Συχνά έβγαινα στδ παράθυρο τοΰ γραφείου μου κι άφινα τδ βλέμμα 
μου να πλανάται στδ πάρκο. ’Ένοιωθα γαλήνη καί τή σκέψη μου δέν τήν κούραζε 
ή αναπλαση τής ιστορίας του, τών γνωστών μου γεγονότων κι εκείνων πού ή φαντασία 
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μου έπλαθε καί δέν θά δεχόμουν μ’ εύκολία νά μου άνατρέψουν. Το δράμα τών 
προσφύγων τδ είχα ζήσει άπδ πολύ κοντά. Είχαμε στήν οίκογένειά μας ένα θείο 
πρόσφυγα πού έχασε τά πάντα στον Μικρασιατικό άφανισμό. Ό θειος μου αύτος 
δέν ήταν ζωντανός σά μάς τόν έφεραν σπίτι. ’Ήμουν μικρός μά θυμάμαι τδ φόβο 
πού μοΰ προξενούσε σάν τόν έβλεπα. Ώχρδς καί διάφανος κι άμίλητος γιά μήνες. 
Κάθε χαρά, κάθε εύχαρίστηση πού προσπαθούσαν οί γονείς μου νά τοΰ προσφέρουν 
πνιγόταν σέ βουβή άγωνία, σ’ ένα βαθύ άγχος πού πλάκωνε τδ στήθος του. Τα 
δεχόταν χωρίς καμιά άντίδραση. Δέν τολμούσα νά τδν δώ κατάματα. ’Ήξερα πως 
δέν θά άνταπέδιδε τδ βλέμμα μου. Τά μάτια του ήταν άτονα, σβυσμένα, άπολησμο- 
νημένα έκεϊ κάτω, πού είχαν χαθή όλοι οί άγαπημένοι του. Μέ τδν καιρό μάς 
φάνηκε νά συνέρχεται. Γύρεψε μάλιστα καί δουλειά. Μά τδ χείλι του δέ γέλασε, 
δέν τδ θυμάμαι. Ήταν φανερό πώς δέν μποροΰσε νά συνδεθή πιά μέ τίποτε. Πε- 
θανε σέ λίγα χρόνια άπόμακρος άπ’ όλους έμάς, χωρίς ν’ άποζητήση ούτε πεθαινοντας 
λίγη συντροφιά, λίγη στοργή. Κοιμηθήκαμε καί σάν ξυπνήσαμε έκεϊνος δέν υπήρχε 
πιά. ~Ηταν ένα φυτό ξερριζωμένο, πού προσπαθούσαμε νά τδ θρέψουμε σε ξένη γή.

’Έτσι θά έπρεπε νά αισθάνεται κι ό γέρος. Μόνο πού σ’ αύτόν ύπήρχε η αισιο
δοξία, ή έλπίδα, γιατί ύπήρχε ή εύθύνη γι αύτούς πού περίμεναν άπ’ τά χέρια του καί 
πρόσμεναν ν’ άντλήσουν ζωή άπ’ τής ψυχής του τήν άντοχή. Οί δικές μου καθη
μερινές σκοτούρες, τά βάσανά μου ακόμη, μου φαίνονταν ασήμαντα μπροστά στα 
δικά του. Καί πρόσμενα τή μέρα πού θά μπορούσα νά δικαιώσω τήν ελπίδα του, 
νά μετριάσω τις εύθΰνες του μέ τδ γυρισμό τού έγγονού του.

Ή άδεια άναστολής έφθασε. Μαζί μέ τδ μήνυμα τής καταλήψεως άπδ δυνάμεις 
τής ’Εθνοφρουράς τών ύψωμάτων μεταξύ Λεύκας καί Άμπελικοΰ, πού είχαν μεγάλη 
στρατηγική σημασία. Ή ήρωϊκή αύτή έξόρμηση τών δυνάμεων μας ένθουσίασε 
καί ικανοποίησε όλους. Ήταν μιά ραγδαία προώθηση που στεφθηκε με επιτυχία. 
Δέν δόθηκε μάχη καί δέν είχαμε θύματα. Οί προκλήσεις φυσικά άπ’ τδν έχθρό δέν 
σταματούσαν, ρητή όμως ήταν ή διαταγή νά τις άγνοοΰμε καί νά μή άνταποδίδουμε 
τδ πΰρ, ώσότου παραδεχτούν οί Τούρκοι πώς μάταια προσπαθούσαν νά προκαλέσουν 
συγκρούσεις στήν περιοχή μέ σκοπό τήν έπέκταση σ’ όλο τδ νησί. Είμαστε απο
φασισμένοι νά κρατήσουμε τις θέσεις μας. Ή συνεδρίαση τής μέρας έκείνης γίνηκε 
σέ χαρούμενη ένταση, γιατί ήταν τδ πρώτο εύχάριστο πολεμικό μήνυμα πού μάς 
έρχόταν έδώ καί μήνες. Τελειώσαμε άργά τδ βράδυ καί, παρά τήν άνυπομονησια 
μου, έπρεπε νά άναμένω ώς τδ πρωί γιά νά συναντήσω τδ φίλο μου.

Μιά είδηση στήν πρώτη σελίδα τών έφημερίδων μέ φωτογραφία τοΰ «ηρωικού 
έθνοφρουροΰ οστις έπεσεν είς τάς έπάλξεις τοΰ άγώνος, θΰμα τών προκλητικών 
ένεργειών τοΰ εχθρού», μέ κτύπησε κεραυνοβό?<α τήν έπομένη τδ πρωί. Δέν πίστευα 
στά μάτια μου. Τδ όνομα ήταν έκεϊνο τδ γνωστό μου, πού άντιπροσώπευε τον 
έγγονδ τοΰ γέρου, τδν στρατιώτη πού είχε πάρει άδεια νά έπιστρέψη στούς δικούς 
του, τδ νέο πού είχα φροντίσει νά βοηθήσω καί πρόσμενα κι έγώ σά δικό μου ξενητε- 
μένο άνθρωπο, πού δέν είχα ποτές μου γνωρίσει. Πώς ή μοίρα θέλησε καί πάλι 

νά παίξη τραγικό παιγνίδι στό βασανισμένο γέρο! Τά μάτια μου δέν ξεκολλούσαν 
απ τη φωτογραφία τού ματωμένου προσώπου, πού βρισκόταν μπροστά μου, λές καί 
μπορούσα να σχηματίσω τη μορφή του. ’Έτρεξα πιό κάτω στήν περιγραφή τών 
γεγονότων. Τδν είχαν κτυπήσει πισώπλατα στδ κεφάλι καθώς έβγαινε άπ’ τδ 
φυλάκιο για την αλλαγή τής φρουράς. ’Οφειλόταν δ θάνατος καί σέ δική του άμέ- 
λεια, γιατί έδωσε στοχο στόν έχθρό, πού καραδοκούσε, βγαίνοντας μέ στητδ κορμί, 
ξεχνώντας την ύπαρξη του. Στήν κραυγή τοΰ λοχαγού νά σκύψη, δέν πρόλαβε. 
Επεφτε μια στιγμή αργότερα καίρια κτυπημένος. Πέθανε άμέσως, πριν προλάβουν 

να τοΰ δώσουν τις πρώτες βοήθειες. «’Εκείνοι πού πριν λίγες στιγμές μιλούσαν 
μαζί του, οι φίλοι του και συμπολεμιστές του, δέν άφιναν νά τούς τδν πάρουν άπ’ τά 
χέρια. Δεν έκλαψε κανείς. Μά στά ήλιοκαμένα, σκαμένα άπ’ τήν άγρύπνια καί 
την υπερένταση πρόσωπα, χαράχτηκε άλλη μιά βαθειά γραμμή, πού κραύγαζε τήν 
ανήμπορη πεθυμια τους ν άποδείξουν σ’ αύτούς πού κτυποΰσαν ύπουλα, πού έκ- 
μεταλλεύονται τήν άναγκαστική άπραξία τους, πώς ήξεραν νά πολεμούν, πώς θά 
έπαιρναν πίσω τδ αιμα του, τδ αιμα όσων τούς σκότωσαν άναδρα, πολλές φορές 
απανθρωπα». Οι δημοσιογράφοι παρακάτω έξέθεταν τά χαρίσματα τοΰ νέου, τις 
υπηρεσίες του στδ στρατό, τδν ήρωϊκδ θάνατο τοΰ πατέρα του στή μάχη τής Μαν- 
σούρας, πού σύντομα, άλλοίμονο, μιμήθηκε. Τδ νεκρό σώμα μεταφέρθηκε στδ 
Γενικό Νοσοκομείο. Ή κηδεία θά γινόταν τδ άπόγευμα. Αύτό ήταν όλο. 'Ένα 
γεγονός, πού σήμερα βρισκόταν στήν πρώτη σελίδα τών έφημερίδων, πού τοΰ άφιερώ- 
νονταν περιγραφές, φωτογραφίες, έγκώμια, πού γεννούσε συναισθήματα άγανάκτησης 
και θαυμασμού. Σάν όλα τά άλλα, τά παρόμοια, θά έσβυνε κι αύτό σύντομα άπ’ τή 
μνήμη τών πολλών σάν κάτι τό ιδιαίτερο, προσαρμοσμένο στή γενική έννοια τής 
θυσίας τοΰ λαοΰ μας γιά τή λευτεριά τής πατρίδας. Τδ όνομα τοΰ ήρωϊκοΰ παιδιοΰ 
θα παίρνε τή θέση του στήν ιστορία τοΰ άπελευθερωτικοΰ άγώνα τής Κύπρου καί τδ 
βλέμμα τοΰ άναγνώστη θά σταθή μόνο γιά μιά άπροσδιόριστη στιγμή στά γράμματα 
που θα τδ φτιάχνουν. Γιατί όλα αύτά τά ονόματα πού ύφαίνουν τήν ιστορία τοΰ 
αγώνα καί τοΰ πάθους είναι ένα δυναμικό σύνολο, μιά άπρόσωπη γενναία στρατιά 
Ρ-αχ^τών, πού βάδισαν στήν άτραπδ τοΰ άφθαστο ήρωϊσμοΰ καί τής θυσίας γιά τή 
θριαμβευση τών ιδανικών καί τήν έκπλήρωση τών έθνικών πόθων. Ό πόνος δ 
πραγματικός, τδ πένθος άνήκει σ’ αύτόν πού έχασε, πού στερήθηκε γιά πάντα τδ 
δικό του άνθρωπο. Καί μόνο δ τρόπος πού πεθαίνει ένας άνθρωπος μπορεί νά 
μετριαση τδν πόνο αύτών πού θ’ άντιμετωπίσουν τδ γεγονός τοΰ θανάτου. Σ’ αύτό 
τον τροπο τοΰ θανάτου τοΰ έγγονοΰ του στήριζα τις τελευταίες έλπίδες μου γιά τή 
θαρραλέα άντίδραση τοΰ γέρου.

Πεταξα τις έφημερίδες στδ πάτωμα καί πήρα βιαστικά τδ δρόμο πρδς τδ μονο- 
πατι. Ημουν βέβαιος πώς δέν θά τδν έβρισκα έκεϊ. ’Ασφαλώς θά είχαν είδο- 
ποιηθή απο το Γενικό ’Επιτελείο τής ’Εθνικής Φρουράς. ’Ίσως καί νά είχαν τδ 
νεκρό σώμα κοντά τους έκείνη τήν ώρα. 'Όμως δέν ήξερα γιατί, ήθελα νά βρεθώ 
στο μονοπάτι, στα δικά του έκεϊνα μέρη, ν’ άναπνεύσω τδν άέρα πού ύπήρχε σ’ έκεϊνο 

28 29

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



το περιβάλλον. Κάτι μοΰ ’λεγε πώς έκεϊ θά μπορούσα νά σκεφτώ πιο λεύτερα, 
πίστευα πώς μόνο έκεϊ μπορούσα ν’ άντλήσω και κουράγιο άκόμη γιά νά τόν άντι- 
μετωπίσω, νά τόν παρηγορήσω.

Σ’ έκεϊνο τόν τόπο ό γέρος κι έγώ γνωριζόμασταν χωρίς έπιφύλαξη καί νοιώθαμε 
τίς ψυχές μας νά μονιάζουν μέσα στόν απλό έγκάρδιο χαιρετισμό μας. Τόσο λίγες 
έκδηλώσεις είχαν σταθή 'ικανές νά δημιουργήσουν ένδιαφέρον, συμπόνοια καί, γιατί 
όχι, υίκή άγάπη άπό μέρους μου πρός τόν άνθρωπο αύτό.

'Η μέρα ήταν γκρίζα. Τά φθινοπωρινά σύννεφα κυνηγιόνταν στόν ούρανό κι 
ό άέρας γινόταν ψυχρός. 'Η βροχή δέ θ’ άργοΰσε. Τάχυνα πιότερο τό βήμα μου 
καί μπήκα στό μονοπάτι. 'Ο άέρας δυνάμωνε. Τά δέντρα τοΰ πάρκου μοΰ φαινόταν 
πώς χόρευαν πένθιμα, πώς συνέθεταν θανατικό μοιρολόι μέ τό βουητό τους. Τά 
κίτρινα φύλλα τους πού έπεφταν στό χώμα τά πρόσφεραν πέπλο γιά τό σώμα τοΰ 
νεκρού ηρώα. "Ολο τό πάρκο θρηνούσε γιά το χαμό τοΰ καλοκαιριάτικου ήλιου, 
μέ σπαραγμό ζητοΰσε έκεϊνον πού ή παρουσία του θύμιζε πώς καί στήν καρδιάτοΰ 
χειμώνα μπορούσε νά ζή ή έλπίδα γιά τήν άνοιξη καί τον ήλιο. 'Η βροχή άρχιζε 
σιγανή, ψιλή, εύεργετική. Τά δάκρυα, πού άπάλυναν τόν πόνο καί τήν άγωνία. 
Στάθηκα στό τέλος τοΰ μονοπατιού καί κοίταξα πίσω. Θλιμμένο, μουντό, φάνταζε 
τό πάρκο. Εγκαταλειμμένο στήν κακοκαιρία, άβάσταχτα μοναχικό χωρίς έκεϊνον. 
Σφίχτηκε ή καρδιά μου μά δέν άφέθηκα στήν άπογοήτευση. ’Έπρεπε νά βοηθήσω, 
μέ χρειαζόταν. Τράβηξα πρός τό γραφείο μου κι έργάστηκα έντατικά όλη τή μέρα. 
Δέν ήθελα νά σκέπτωμαι. Δέν πήγα στήν κηδεία κι ούτε ξαναπέρασα άπ’ τό μονο
πάτι. ’Ένοιωθα πώς θά ήταν άνώφελη ή παρουσία μου μέσα στο πλήθος. Τα 
αίσθήματά μου θά πιέζονταν, ’ίσως καί νά φερόμουν τυπικά, συγκρατημένα.

Πέρασαν μερικές μέρες ώσότου έπιστρέψη ό γέρος. ’Ανταμωθήκαμε στο 
μονοπάτι. Τοΰ έδωσα τό χέρι κι αύθόρμητα άρπαξα καί τά δυό του χέρια καί τα 
’σφιξα δυνατά. “Ηταν τόσο έξαϋλωμένη ή μορφή του, τόσο βαθειά χαραγμένη άπό 
το βάσανο μά καί άπίστευτα ήρεμη καί γαλήνια. Τά λαμπερά μάτια πού γνώρισα 
σκίαζε θλιμμένο φώς, μά στό ρυτιδωμένο μέτωπο ήταν γραμμένη άποφασιστική 
ύποταγή στό άνώτερο θέλημα.

—Εύχαριστώ, παιδί μου, εύχαριστώ, εϊπε τραβώντάς τα κι άναρριγώντας. 
Ξέρω.

Δέν μπορούσα ν’ άθρώσω λέξη. "Οσα έρχόντουσαν στό μυαλό μου φαίνονταν 
άδύνατα νά διατυπώσουν τά πραγματικά μου αισθήματα. Βρέθηκα καθισμένος 
πλάϊ του, στόν πεσμένο κορμό δέντρου. Κοίταξα τό σκυμμένο κορμί του. Ήταν 
αύτός ό ’ίδιος πού μοΰ εϊχε άφαιρέσει τή δύναμη νά έκφράσω τά αίσθήματά μου. 
Δέν χρειαζόταν τή λύπη μου, τή συμπάθειά μου. Εϊχε περάσει τό καμίνι τής δοκιμα
σίας εϊχε πατήσει τά πυρωμένα καρφιά τοΰ πόνου, ήταν ένας έξαγνισμένος νικητής, 
ένα σύμβολο πλέον. Μέ τό βλέμμα στό βάθος τοΰ δάσους μίλησε.

—Θυμάμαι κάποιο παραμύθι πού συνήθιζε ό παπποΰς μου νά μάς λέη, παιδιά 
τότε, πέρα κεϊ στή Μικρασία. Γιά τό θεριό τ’ άνήμερο πού μπόδιζε τής πόλης τό 

νερό καί νά τ’ άφίση δέχουνταν σάν κοπελλιά τούστέλλαν. "Ωσπου στό τέλος βρέ
θηκε ό νιος ό καβαλλάρης, πού γιά τά μάτια τά εύμορφα τής κόρης τής καλής του, 
τράβηξε γιά τοΰ δράκοντα τό φοβερό λημέρι. Καί έλυσε τό αίνιγμα καί λύθηκαν 
τά μάγια καί σκόρπισε καί χάθηκε τής πόλης ή κατάρα. Τό παίζαμε το παραμύθι 
τοΰ παπποΰ. Τρέχαμε στίς βρύσες, στίς ραχούλες, διαλέγαμε τον άσκημο καί 
μεγαλόσωμο, καί το γενναίο τό παλληκάρι καί τήν καλή του σέρναμε στό «τέρας» 
νά τή φάη. Μά σκότωνε τό δράκοντα ό νιος ύστερα άπό σύντομη πάλη στό χορτάρι 
— έτσι έπρεπε νά γίνη — καί πανηγύριζε το τσούρμο μέ φωνές κι άλαλητά τή νίκη 
καί στεφάνωνε τόν νιο καί τήν καλή του μ’ άνθινες γιρλάντες. ’Ήμουν καλοφτιαγ- 
μένος κι άπό άρχοντόσπιτο καί πάντα μέ διάλεγαν γιά τό ρόλο τοΰ καλόπαιδου. Κι 
έπαιρνα γιά ταίρι μου τή μεγάλη άδελφή μου πού ήταν καλή καί όμορφη. Τά κατά- 
φερνα καί χαιρόμουν, όταν μέ λίγες άκίνδυνες γροθιές κι έλαφρά μωλωπίσματα 
πεταγόμουν όρθιος μέ τά χέρια ψηλά, ένώ στά πόδια μου ό μεγαλόσωμος φίλος μου 
προσποιόταν πώς άφινε τήν τελευταία πνοή του. Το ρόλο μου έκεϊνο δέν έπαιξα 
μ’ επιτυχία στή ζωή μου. Ό μεγαλόσωμος φίλος τών παιχνιδιών μας έδωσε τή 
θέση του σέ μιάν άνελέητη μοϊρα, πού ρούφηξε όλο τό νερό άπ’ τή ζωή μου καί 
στέγνωσε το δρόμο μου καί φόβισε τον ήλιο. Τήν πολέμησα μέ πείσμα κι έλπίδα. 
Μοΰ πήρε ό,τι άκριβότερο είχα, μά δέ λύγισα. Κι ό δράκος τοΰ παραμυθιού εϊχε 
φάει όλες τίς όμορφες κοπελιές τής πόλης. Θά έβρισκα τό άδύνατο σημείο της. 
Κάποτε θά παρουσιαζόταν ή εύκαιρία πού θά ρίζωνα καί γώ καί θά ζούσα ήρεμα κι 
εύτυχισμένα. Πίστεψα πώς μέ τον έρχομό μου έδώ, στον τόπο σας, τής ξέφυγα, 
πώς μ’ έχασε.

Σταμάτησε ό γέρος ν’ άναπνεύση. Ή σκέψη του θά είχε δεθή στό τελευταίο 
θλιβερό γεγονός. Τού πρόσφερα τσιγάρο. ’Έτρεμε τό χέρι του. ’Ήμουν έτοιμος 
νά τοΰ πώ νά μή συνέχιση. Γνώριζα τά παρακάτω.

—Γελάστηκα. Συναντηθήκαμε κι έδώ καί πολεμήσαμε, πρόλαβε τή σκέψη μου 
μέ τήν άργή, βραχνή φωνή του. Μά τέλεψε το έργο πιά. Δέ σκιάζομαι το φάσμα 
της κι ούτε πού νοιώθω θλίψη, γιά άποκάμωμα. «'Ο άγέρας, τό σύγνεφο, τό φώς, 
δέν πιάνουνται, δέν κονταροχτυπιούνται μέ τή νύχτα. Στόν ήλιο μόνο στέκουνται 
καί τούτον άκλουθάνε».

Σταμάτησε ό γέρος. Είχε τελειώσει το μονόλογό του. Φαινόταν έξαντλη- 
μένος. ’Έρριξε τό κεφάλι στά χέρια γιά μιά στιγμή κι έπειτα άργά σηκώθηκε. 
Εϊχε μιλήσει καλύτερα άπ’ όλους έμάς πού σχεδιάζομε άπό πρίν τούς λόγους μας, 
μή τύχη καί τά χάσομε καί μάς περιγελάσουν. ’Ήμουν άφάνταστα συγκινημένος, 
μά γεμάτος δύναμη. Έκεϊνος ό γέρος πού δέν ύπολόγιζε κανείς, πού ζοΰσε στήν 
άφάνεια καί στή σιωπή, πού εϊχε ύποστή μιά άπ’ τίς σκληρότερες μοίρες σ’ όλη τή 
ζωή του, στεκόταν έκεϊ, μπροστά μου, θαρρα)^έος καί ύπερήφανος γιά τό θάνατο, πού 
μαύρισε το σπίτι του μά οχι τή ψυχή του.

—Δέν χρειάζεται νά σοΰ πώ πολλά, παπποΰ, είπα. 'Ομολογώ πώς εϊχα λιπο
ψυχήσει κι έσύ στήριξες τήν πίστη μου.
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Κούνησε το γκρίζο κεφάλι. Δυο σταγόνες άνάβλυσαν στά μάτια του καί χά
θηκαν στίς ρυτίδες καί στίς χαραγές. Μ’ άποχαιρέτησε ψιθυριστά καί πήρε ν’ άπο- 
μακρύνεται. Τον έχασα σέ λίγο άπ’ τό θαμπό βλέμμα μου, μά γνώριζα άπό κείνη 
τήν ό3ρα πώς μέσα μου θά ζοΰσε πάντα ή μορφή του.

ΝΙΤΣΑ Φ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΤΛΟΤ

ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΣΥΝΟΡΑΣΗ

Ζΐυό χέρια, που απλώνονται στα διάπλατα 
κ ή σιωπή.
Τό φώς, 
που φιλά τις άγκαλιές τών κυμάτων. 
Στο βάθος 
τό κατακόρυφο μιας ανάτασης 
Και ό άνεμος, που πλαταγίζει.

Σαν ένα αίνιγμα 
τό πρόσωπό σου αναλύεται σε ρυθμούς.

Κ’ οι πέτρες άστράφτουν χαμένα σήματα 
της μνήμης 

πού χάραξαν τήν Ιστορία τών άνθρώπων, 
όπως χαράζει 
τήν γή ό χωριάτης, 
τό μάρμαρο ό πελεκητής, 
τό μαντήλι ή κοπέλα, πού υφαίνει, 
ό παππούς τό κεφάλι τοΰ έγγονοΰ.

Μέσα σ’ έναν κύκλο, πού γυρίζει 
πάνω στό κλειστό πηγάδι τής ζωής.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Κ. Ε. ΧΑΤΖΗΣΊΈΦΑΝΟΤ

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΠΕΡΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ*

Μιά σάμπως παράξενη φωνή άκούεται μέσ’ άπ’ τούς στοχαστικούς του 
στίχους, σάν άπό καιρούς παληούς καί χρόνους περασμένους:

Καλλιώρα του πόσιει καλά στόν κόσμον καμωμένα, 
πού τ άρφανά τζι ανήμπορα πλάσματα δκιαφεντέφκει, 
Χαρά στον πού παρπάτησεν τζι έζησεν τιμημένα· 
πών έφαεν μέ τό δικόν τοϋ άλλου, μέ γυρεύκει.
"Οσα καλά τζι αν έκαμεν, ούλλα έν νάν βουνάριν 
τήν ώραν πών νά πκιάσουσιν τήν τσάππαν τζιαι τό φτιάριν.

Παράξενη φωνή, παράξενες φωνές ύπάρχουνε σήμερα πολλές στά τραγούδια 
τής χαμένης πιά σχεδόν γιά μάς εποχής του Δημήτρη Λιπέρτη. Οί χρόνοι έκτοτε 
άλλάξαν, άλλάξαν οί καιροί μέσα σέ τόσο λίγα χρόνια. Τοϋ κύκλου τά γυρίσματ απ’ 
άνεβοκατεβαίνουν γοργά μάς πήραν πιά γιά πάντα τούς χρόνους τών πατέρων μας, 
καί δέ θά τούς φέρουν πιά στό ξαναγύρισμά τους. Δέν τό περίμενε κανείς. "Οσοι μι
λήσανε γιά τοΰ Λιπέρτη τά ποιήματα πώς θάναι «κτήμα ές άεί,»όσοι τοΰεύχήθηκαν 
συγκαταβατικά μιά μικρή άθανασία, στήριξαν τή γνώμη τους καί τήν εύχή τους 
σχεδόν άποκλειστικά στο γλωσσικό ιδίωμα ποΰναι γραμμένα τά ποιήματα του: 
τή μονιμότητα τής άξίας τους τή συνέδεσαν μέ τό γλωσσολόγο, το λαογράφο, τόν 
ιστορικό μελετητή τής κυπριακής διαλέκτου πού «θά μελετά, κατά τόν Σ. Μενάρδον, 
μετά 2-3 αιώνας τούς στίχους τοΰ Λιπέρτη ώς γλωσσικά μνημεία», τή συνέδεσαν 
πιο πολύ μέ τή μορφή παρά μέ τό περιεχόμενό τους.

Κι’ όμως, οί χρόνοι τώρα αύτοί πού ζοΰμε μάς έπεφύλαξαν έκπλήξεις. Οί 
άξιες τής ζωής μας άλλαξαν κι άλλάζουνε γοργά, κι οί τρόποι τής ζωής μας κι’ οί 
θεσμοί μας. Τά σπίτια καί τό ντύσιμο όλα καινοφανή, το νοικοκυριό, ή έκκλησιά 
μέ τούς λιγοστούς πιστούς καί τό πολύ τό φώς, μέ τούς ήλεκτρικούς πολυελαίους 
καί τις ήλεκτροκίνητες καμπάνες, τά σύνεργα τής τέχνης καί τής άγροτικής ζωής, 
αύτος ό ρυθμός τής ζωής μας κι’ οί σχέσεις οί κάπως εγωκεντρικές τοΰ ένος μας μέ 
τον άλλο, οί θεσμοί μας, ό γάμος, τό βάφτισμα, ό θάνατος, καί τά αισθήματα πού

'Ομιλία στό Φιλολογικό Μνημόσυνο για τό Δημήτρη Λιπέρτη, πού οργάνωσε ό ΕΠΟΚ 
στό Παγκύπριο Γυμνάσιο, στίς 24 Μαίου, 1967. Ή ϊδια ομιλία δόθηκε στή Λεμεσό, στίς 8 ’Ιου
νίου, 1967 σέ συγκέντρωση τοΰ 'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Λεμεσού. 
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ήταν μ’ αύτούς δεμένα, τύπος μαζί κι’ ούσία, οί γονείς καί τά παιδιά, ή ανατροφή, 
το σχολείο κι’ ή οικογένεια, ή θέση τοΰ πατέρα καί τής μητέρας, τής γυναίκας γενικά, 
ό παππούς, ή γιαγιά, ό σεβασμός, όλα κινήθηκαν κι’ άλλάξαν, έ'παψαν νάναι στατικά, 
ή κλειστή άγροτική κοινότητα, κι’ ή ειδυλλιακή ζωή, οί τύποι τών τότε άνθρώπων 
κι’ ό ρόλος τοΰ καθενός, τά ένδιαφέροντα κι’ οί προοπτικές μας, άλλάξαν κι’ οί 
έννοιες οί ίδιες οί πιο βασικές τή σημασία τους, τά αγνά καί καθάρια όνειρά μας 
γίνονται σάν άγνώριστα μπροστά στήν ωμή, τήν αινιγματική καί κάποτε σάν άπί- 
στευτη πραγματικότητα.

Τί έμεινε, άλήθεια, άπό τούς χρόνους τοΰ Λιπέρτη, τούς τόσο κοντινούς μάτόσο 
μακρινούς κι’ άπολησμονημένους; Τώρα σέ τριάντα χρόνια μέσα, μποροΰμε νά 
φτιάξουμε μουσεία άπ’ όσα σύνεργα ύλικά έμειναν άπο τήν έποχή του, νά μας θυμίζη 
το καθένα τον πόνο του καί τίς χαρές του, πού ήταν αύτούσια ή ζωή τών δικών μας 
πατέρων, πού μας μεγάλωσαν στά μέτρα τής δικής τους ζωής, καί μέ τά φτωχά βιο
τεχνικά μέσα πού είχαν στή διάθεση τους. Θά τά βροΰμε σέ μουσεία κι’ ιδιωτικές 
συλλογές, σέ σαλόνια τής μεσαίας καί τής άνώτερης τάξης, θά τά βρήτε στά παληά 
τά σπίτια τής ύπαίθρου άπορριγμένα κάποτε σέ σεντούκια καί σέ σώσπιτα. Θα τα 
βροΰμε σκουριασμένα στούς άγρούς, κρεμάμενα στά δέντρα — πώς δέν τά θάβαμε μέ 
τούς νεκρούς μας νά τά ξεθάψουμε ύστερα ή καί τώρα μέ τή σκαπάνη τοΰ άρχαιο- 
λόγου, ν’ άνασυνθέσουμε άπ’ αύτά μιά κοινωνία καί μιά ζωή πού δέν άνήκει πιά σέ 
μάς, έκτος ’ίσως σέ μερικά κατάλοιπα γιά νά ύπογραμμίζουν τήν άντίθεση τής ζωής 
αύτής μέ τή δική μας, μέ τήν άπότομη κι’ άναπάντεχη άλλαγή πού ήρθε σέ τόσο λίγα 
χρόνια μέσα. Τί άλλο λοιπόν, έμεινε άπο τήν έποχή πού μάς σκιαγράφησε ό Κύπριος 
ηθογράφος; Πού καί πού κάνα σπίτι παληο κι’ ετοιμόρροπο, κάνα μικρό χωρίο 
δειλά χωμένο άνάμεσα στά δέντρα, σέ βουνοπλαγιές ή μακρυά άπ’ τον κόσμο, καί 
τ’ όνειρο τοΰ νέου άνθρώπου πότε θά το γκρεμίση μέ τά νέα σιδερόφρακτα μηχανικά 
μέσα γιά νά ορθώση έκεΐ μιά όμορφη καινούργια φωληά γιά το ζευγάρωμα τοΰ νέου γά
μου. ’Έμειναν άκόμα πού καί πού λιγοστοί ζωντανοί μάρτυρες καί νοσταλγοί μαζί τής 
μακάριας γι’ αύτούς έποχής τοΰ Λιπέρτη, πού δέν τήν έχουνε ξεχάσει καθώς δέ μπο
ρούν νά συνηθίσουν εύκολα τή νέα. ’Ανάγλυφες μνήμες χρόνων περασμένων καί 
μιάς άνεπανάληπτης ζωής. Οί χρόνοι τοΰ Λιπέρτη άνήκουν πιά στο παρελθόν, 
δέν «είναι», οί χρόνοι τοΰ Λιπέρτη «ήταν».

’Ηταν οί χρόνοι πού ό ηθικός κώδικας τών πατέρων μας συνίστατο σέ μερικά 
άποφθέγματα, πού τάχεν άποθησαυρίσει καί τάχε κληροδοτήσει σ’ αύτούς ή σοφία 
καί θυμοσοφία τών πιο παληών προγόνων τους καί μ’ αύτά διδάσκαν τά παιδια τους 
στο δρόμο τής άρετής, μ’ έπιμονή κι’ ύπομονή, μέ πίστη στή παιδευτική άξίας τους. 
~Ηταν τά χρόνια τά ήσυχα καί τά ειρηνικά πού ή ζωή άργά κυλοΰσε μέ το δικό της 
ρυθμό άνεπαίσθητα σχεδόν στήν ύπαιθρο, στήν αύτόνομη κοινότητα τοΰχωριοΰ, 
άνεπηρέαστη άπο τον συρμό τής πόλης, άπο τά ρεύματα τοΰ έξω κόσμου, τά φθορο
ποιά. ΤΗταν ή έποχή πού ή τιμή καί ή δικαιοσύνη, ό σεβασμός καί ή εύσπλαχνία, 
ή έργατικότης κι’ ή εύσέβεια, ή έλεημοσύνη, ή εύθύτης κι’ ή έντιμότης γενικά έθεω- 

ροΰντο άρετές πολύτιμες, κι’ ή πίστη στό θεό έδινε κουράγιο στούς αγνούς άνθρώπους 
τής ύπαίθρου ν’ άνθέξουνε στή φτώχεια καί στήν άδικία, στή σκλαβιά, στις κακουχίες 
τίς ποικίλες τής ζωής. 'Ο θεσμός τής οικογένειας ήταν άπαραβίαστος, κάθε χωριό 
μέ τόν δικό του νόμο — κι’ ό ίδιος νόμος παντού σ’ όλη τήν ύπαιθρο — κι’ ή κοινή 
γνώμη κριτής τής κάθε πράξης, καταδικαστής κάθε παρεκτροπής, έπιβραβευτής 
κάθε δίκαιης χειρονομίας. Ήταν ή έποχή πού ό πατέρας, σάν στούς χρόνους τοΰ 
Όμήρου, έξουσίαζε τό σπιτικό του κι’ είχε πατριαρχική έπιβολή, πού ή μητέρα είχε 
τή δική της θέση στό νοικοκυριό, ή ύπακοή τών παιδιών κι’ ό σεβασμός πρός τούς 
γονείς, τούς γέροντες καί τούς ιερωμένους καθήκο άδιαφιλονίκητο. — Ό γεωργός 
μέ τό ζευγάρι τραυά γιά τούς άγρούς κι’ ό δουλευτής τής γής κάνοντας τό σταυρό 
τους, κι’ ό καρτερικός τσοπάνος με>^ωδικά φυσάει τή φλογέρα καί χαίρεται, θαρρείς, 
μέ τά βουνά, τούς κάμπους καί τίς ρεματιές τούς ήχους της καθώς είναι τά πρόβατα 
σκυμμένα στό χορτάρι. 1 ά νέα παιδιά σφιχτοδεμένα στή φτώχεια καί στις κακουχίες 
χαρά γιά τούς γονιούς κι’ έλπίδα, καί τονειρο γιά τήν έλληνική πατρίδα, οί κόρες 
απλές κι’ άπέριττες άφίνουν μόλις τήν ομορφιά νά ξεπροβάλη πίσ’ άπ’ το μαντήλι, 
ντυμένες στά μέτρα τής ντροπής καί τής σεμνότητας, άνασκουμπωμένες κάποτε 
γιά σκάλισμα, γιά θέρισμα, γιά τή βοσκή τοΰ ήμερου ζώου τοΰ άγροτικοΰ σπιτιού. 
Χαρά καί πόνος τοΰ καθενός, χαρά καί λύπη γιά όλο τό χωριό, γιά όλους τούς χωρια
νούς κτυποϋν οί καμπάνες άλλοτε χαρμόσυνα κι’ άλλοτε λυπημένα.

Δέν θάταν καθόλου δύσκολο ή ιδιότυπη φυσιογνωμία τής έποχής τοΰ Λιπέρτη 
νά σκιαγραφηθή πολύπλευρα μέ λεπτομέρειες στά χαρακτηριστικά γνωρίσματά της, 
πού βγαίνουν μέσα άπ’ τά ίδια τά ποιήματά του. Σκοπός μας όμως δέν ήταν αύτός. 
Κι’ ούτε είναι τώρα καιρός γιά όποιεσδήποτε μεμψιμοιρίες, γιά ρωμαντισμούς, 
γιά νοσταλγική έστω άναπόληση τοΰ ώραίου ή τοΰ έξωραϊσμένου παρελθόντος. Γιά 
τέτοια δέν πρέπει τώρα νά μιλάμε. Κάθ’ έποχή — είν’ άλήθεια — ξεπροβάλλει κι’ 
αύτή μέ τά καλά της κι οί περασμένοι καιροί έχουν κι’ αύτοί τίς δικές τους άτέλειες 
καί δυσκολίες. 'Όμως τί είν’ αύτό πού χαιρόμαστε στή ποίηση τοΰ Λιπέρτη, τί είν’ 
αύτό πού τόν κάνει τόσο προσφιλή στούς ξενητεμένους "Ελληνες τής Κύπρου πού 
άναπληρώνουν κάποτε τό καινό τής μοναξιάς τους έντρυφώντας νοσταλγικά στά 
διδακτικά Κυπριώτικα τραγούδια του;

'Όπως ό Σολωμός, ό Κάλβος, ό Κωστής Παλαμάς, ό Σικελιανός καί τόσοι άλλοι 
μεγάλοι ποιητές άντλοΰν πολλές φορές τό μεγαλείο τους οχι απλώς άπό τήν ποιητική 
τους τέχνη, άλλά κι’ άπό τά βαθειά καί διδακτικά νοήματα, πού μ’ αύτήν άξεχώριστα 
τα έχουν ντύσει, έ'τσι κι’ ό Λιπέρτης — χωρίς νά φτάνη στό δικό τους ύψος καί τό 
δικό τους βάθος — έπιστρατεύει μέ τό δικό του τρόπο τίς πιό πολλές φορές τή Μοΰσα 
του για να διδάξη. ’Ανήκει στή χορεία τών Ελλήνων ποιητών πού δέν ύπηρετοΰν 
τήν τέχνη γιά τήν τέχνη άλλά συγχρόνως τής δίνει μιά ιερή άποστολή νά νουθετήση, 
να επαινεση, νά ψέξη, νά διδάξη. Ή πλευρά αύτή τοΰ Λιπέρτη έχει κι’ άπό άλλους 
μελετητες του έπισημανθή, ιδιαίτερα άπό τόν Μαρκίδη καί τόν Παλαμά, πού προλο
γίζει τον δεύτερο τόμο τών ποιημάτων του καί πού μιλεί γιά τήν «ξεκομμένη τους 
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τή σαφήνεια καί τήν άξιωματική γνωμολογία πού βρίσκουμε στούς άρχαίους τής 
φυλής τών Θεόγνιδων καί τών Εύριπιδών». Γιά τον Παλαμά «στούς μεγάλους καί 
τούς άξιους γενικώτατ’ άντιπροσώπους τής τέχνης ό ποιητής καί διδάσκει μέ τον 
δικό του τρόπο' ό ρεμβαστής είναι ιεροκήρυκας».—

Το διδακτικό στοιχείο στήν ποίηση καί τή λογοτεχνία γενικά είναι συμφυές 
προς τήν όλη παράδοση τής ελληνικής γραμματείας, άπο τήν έποχή τοϋ Όμηρου 
μέχρι σήμερα, καί δέ μπορεί κανένας κριτικός νά παραβλέψη τήν ούσιώδη αύτή 
πλευρά χωρίς κίνδυνο νά θεωρηθή ότι άφίσταται τών Ελληνικών δεδομένων. Πάν
τως ή κριτική σ’ ένα τόπο σάν το δικό μας τότε μόνο θά παραμείνη πιστή στήν άπο- 
στολή της, όταν συμπεριλάβη στ’ άξιολογικά κριτήριά της τή θετική συμβολή τής 
τέχνης καί λογοτεχνίας καί τής όλης πνευματικής παραγωγής στήν έτι περαιτέρω 
άνοδο, έθνική καί πνευματική, τοΰ λαοΰ μας καί τήνέπίρρωση τής πίστης στήν άξια 
τών δικών μας παραδόσεων. 'Η απλή άπαρίθμηση ψιλών ξένων ονομάτων, κι’ ή 
άναφορά μας σέ ξένα ρεύματα όσο έντυπωσιακά κι’ άν είναι ή παρουσιάζονται, δέν 
άποτελεϊ, κατά τήν γνώμη μας, ύγιές μέτρο έκτίμησης τής δικής μας λογοτεχνικής 
ή άλλης παραγωγής. Χρειάζεται άξιολόγηση τών ξένων κριτηρίων καί ρευμάτων, 
χρειάζεται ύγιής άφομοιωτική δύναμη, χρειάζεται ν’ άντλοΰμε σταθερά καί πάντα 
άπο τον άκένωτο πλούτο τής πλούσιας έλληνικής παράδοσης σ’ όλους τούς τομείς 
τοΰ πνεύματος, τή λογοτεχνία, τή τέχνη, τή φιλοσοφία, τή πνευματική δημιουργία 
γενικά. Μ’ έπίγνωση ότι είμαστε διδάσκαλοι τοΰ έθνους μας.

Άπο τήν τελευταία αύτή άποψη ό Λιπέρτης είναι ένας συνειδητός διδάσκαλος 
τοΰ "Ελληνος Κυπρίου τής έποχής του, τοΰ άπλοΰ άνθρώπου τής ύπαίθρου ειδικότερα. 
Διδάσκει χωρίς νά έπιτηδεύει καί το κήρυγμά του συνίσταται βασικά στήν άποδοχή 
μιας ήθικής τάξεως πραγμάτων ριζωμένης στίς συνειδήσεις τών άνθρώπων πού 
σκιαγραφεί. Αύτο εϊναι πού κάνει τήν ποίηση τοΰ Λιπέρτη τόσο ιδιότυπη, κι’ 
αύτο είναι πού συνιστά συγχρόνως μιά πρόκληση γιά μάς. Γιατί αν αύτά πού 
έπιδοκιμάζει ό Λιπέρτης άποτελοΰσαν μέχρι τελευταία τόν κανόνα τής ζωής τών 
πιό πολλών, όλων σχεδόν τών άνθρώπων τής κυπριακής ύπαίθρου, τώρα πού βλέπουμε 
τις άξιες τους νά ύποχωροΰν καί νά ύποκαθίστανται, άλλες σταδιακά καί άλλες άπό- 
τομα, άπό καινούργιες ιδέες κι’ άντιλήψεις, άπό νέους τρόπους ζωής, έχουμε ν’ 
άντιμετωπίσουμε, έμεϊς ή γενιά ή μεταβατική, τό πρόβλημα ή τής έγκατάλειψης 
τών παλαιών, ή ενός συγκερασμού των μέ τό νέο, το θέμα μιας έσωτερικής διαμάχης 
τών δυο κόσμων, τής άποδοχής τοΰ νέου ή τής έπιστροφής μας στά παληά, άν εϊναι 
ποτέ τοΰτο δυνατό.

Πρέπει γι’ αύτό νά σταθούμε τώρα σέ μερικά άπο τά βασικά γνωρίσματα αύτής 
τής κοινωνίας καί νά δούμε ώς ποιό βαθμό μάς εϊναι δυνατό νά καθορίσουμε μέ 
σαφήνεια τή στάση μας άπέναντί τους. Ό Λιπέρτης περιγράφει μιά κοινωνία 
στατική πού δέν τή βασανίζουν έρωτήματα συγκλονιστικά σάν τή δική μας (έξαίρεση 
άποτελεϊ τό έθνικό θέμα), μιά κοινωνία, οπού όλα εϊναι ξεκάθαρα, τί εϊναι ορθό και 
τί άνάρμοστο, τί άποτελεϊ δικαιοσύνη καί τί άδικία, τί εϊναι ήθικά άποδεκτό καί τι 

άπαράδεκτο. Δέ δημιουργεί δποιοδήποτε κλονισμό γιά τις άξιες, πού προβάλλει, ή 
γιά τόν τρόπο τής ζωής πού περιγράφει, άλλά πίστη στήν άξια τους καί τήν άποδοχή 
τους, ταραχή καί καταδίκη μόνο γιά τήν άρνησή τους. Οί νεωτερισμοί πού έμφανί- 
ζονται πού καί πού, στά ποιήματά του, καί ξενίζουν τούς πιό ήλικιωμένους ήρωές του 
εϊναι απλώς οί έξαιρέσεις, πού έπικυρώνουν τόν κανόνα, καί κανένας δέν πιστεύει, 
διαβάζοντας τον Λιπέρτη, πώς θά μπορέσουν τελικά νά έπικρατήσουν, νά διασαλεύ
σουν τήν έπικρατούσα τάξη καί νά έπιφέρουν μιά φθοροποιό έπίδραση. Είμαστε 
βέβαιοι πώς δέν θ’ άλλάξουν τό «μότους βιβέντι» τών Κυπρίων. Ό συντηρητισμός 
τής «Στετές», πού τήν ξενίζει τό ντύσιμο τής έγγονής, τά κοντά μαλιά πού προ- 
καλοΰν τήν έκπληξη τών γεροντοτέρων στίς «Κουρέπες», ή συχνή έξοδος άπό τό 
σπίτι πού έπικρίνεται στήν περίπτωση μιας «Κόρης», ή συμβουλή ή «Παραντζιελιά» 
πού δίνει ν’ άποφεύγουν οί κόρες «τά βένετα ρούχα» γιατί άποτελούν πρόκληση κι’ 
έμβάλλουν σέ πειρασμό, ή καταδίκη τού νυκτόβιου άνθρώπου, τοΰ «νυκτοπάππαρου» 
πού κατάντησε «σαπαναθρήκα» μέ συνέπειες δυσάρεστες γιά τήν οίκογένειά του καί 
τόν άρνητικό ήθικό άντίκτυπο άπο τήν τέτοια διαγωγή του, τά κακά τής «κακο
γλωσσιάς» κι’ ή συμβουλή νά μήν εϊναι ένας «σουξουλάτορας» καί νά μή μπαίνη 
«άνάμεσα στ’ άντρόυνον», ή τιμωρία τοΰ νέου, πού κτύπησε τή μητέρα του κι’ έμεινε 
«λώρος», ή συνήθεια μερικών εύπορων προφανώς μητέρων νά δίνουνε σέ ξένες γυναί
κες τά βρέφη τους γιά θήλασμα, στίς «Τταγιές», ή ύπόδειξη πρός μητέρα νάναι 
πιο αύστηρή στήν άνατροφή τών παιδιών της, νά τά πιάση «άψά γεμάτα», ολα αύτά 
καί άλλα παρόμοια εϊναι άλήθεια περιπτώσεις, πού έκφεύγουν άπό τά πλαίσια τοΰ 
συνήθους τρόπου ζωής, άλλ’ άκριβώς σάν παρεκκλίσεις εϊναι σαφεϊς, σαφέστατες, 
γιατί εϊναι σαφές τό περίγραμμα, μέσα στό όποιο διαγράφεται καί φαίνεται έκτυπη 
ή έξαίρεση. Στήν πραγματικότητα άρκετά άπό τά πιό πάνω ποιήματα δέν άπο- 
δεικνύουν κάν έκτροπή ή νεωτεριστικό πνεΰμα σέ κλίμακα μεγάλη, άλλ’ απλώς 
έπισημαίνουν τον κίνδυνο άπό τή μή συμμόρφωση στά καθιερωμένα, τούς πάγιους 
καί μόνιμους θεσμούς.

—Μ’ αύτό δέ θέλουμε νά δώσουμε τήν έντύπωση πώς ή κοινωνία τοΰ Λιπέρτη 
προσφέρεται σάν ήθικά άψογη ή σάν ιδανική. Κάθε άλλο. ’Έχει κι’ αύτή τις 
άδικίες της καί τις δικές της άδυναμίες καί άτέλειες. Παρ’ όλα όμως αύτά ό κόσμος 
ζή σέ μιά αύτάρκεια κι’ έχει ξεκαθαρισμένο τόν γνώμονα τοΰ καλοΰ καί κρίνει το 
κακό μ’ αύτό τό μέτρο: «οϊδε τό γ’ αισχρόν κανόνι τοΰ καλοΰ μαθών» καθώς θάλεγεν 
ό Εύριπίδης. Ό Λιπέρτης ένώ καταδικάζει τόν άδικο πλοΰτο, τήν ύποκρισία τοΰ 
πλούσιου πού κάνει ταξίματα στίς έκκλησιές άφοΰ πρώτα ξεσπίτωσε φτωχές οικο
γένειες, ένώ διεκτραγωδεί τά κακά τής βαρειάς φορολογίας καί τοκογλυφίας καί 
ηρωοποιεί τό θΰμα αύτής τής άθέμιτης κατάστασης, τόν άκάματο καί τίμιο έργάτη 
τής γής, ένώ στιγματίζει τούς γόητες καί πλάνους π’ άπογυμνώνουν τις φτωχές 
κ άνίδεες κόρες άπό τήν τιμή τους συγκαλύπτοντας — καθώς πιστεύουν — τά 
έ'ργα τους μέ τή φενάκη τής εύσχημοσύνης, ένώ αύτά κι’ άλλα πολλά βρίσκουν τήν 
θέση τους στά ποιήματα τοΰ Λιπέρτη, δέ δημιουργεί έν τούτοις το αίσθημα τής 
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άπόγνωσης καί τοΰ φόβου γιά τήν άνατροπή τής κοινωνίας καί τών θεσμών, άλλ’ 
άπλώς τοποθετεί πράξεις καί ανθρώπους πάνω στήν ήθική πλάστιγγα, τής θείας 
δικαιοσύνης, καί διαφαίνεται σταθερά ή πίστη οτι ό δικαιοκρίτης Θεός παρακο
λουθεί άπο ψηλά τοΰ καθενος τά έργα καί θά τόν άνταμείψη άναλόγως. Είναι αύτή 
ή πίστη πού έξασφαλίζει ψυχική γαλήνη στούς άπλοΰς άνθρώπους τοΰ Λιπέρτη, 
τούς άνθρώπους τής φτώχειας, τής ορφανιας, τής χηρείας, τοΰ ξεσπιτώματος, τής 
μιστρακάς, καί τής έθνικής δουλείας.

'Ο ρόλος τοΰ Λιπέρτη, μέσα σ’ αύτά τά δεδομένα, δέν είναι άπλώς περιγραφικός, 
είναι καί διδακτικός. Γιατί δέ μένει άμέτοχος μπροστά στήν ήθική τάξη, πού τήν 
καταφάσκει καί τήν προβάλλει σάν παράδειγμα θετικό πρός μίμηση, ούτε μπροστά 
στήν παρεκτροπή, πού τήν άποδοκιμάζει καί τήν έπιστρατεύει σάν άρνητικό στοιχείο 
γιά νά παραδειγματίση τούς άλλους μέ τίς δυσάρεστες συνέπειες πού τήν παρακο
λουθούν. Γίνεται διδάσκαλος, ιεροκήρυκας, 6χι δμως άπό καθέδρας, άλλά μέσα 
άπό τίς έμπειρίες τής καθημερινής ζωής τοΰ χωρικοΰ καί τοΰ άγρότου, πού τοΰ 
ύποβάλλει τήν έπιταγή νά ζή μέ τό δέος άγγράφων νόμων πού είναι τόσο άλάνθαστοι 
δσο κι’ ό θεός πού μέριμνα γιά τήν έπιβολή τους, καί πού αύτδς τή βλέπει σάν άναπό- 
τρεπτη.

'Η γνωμολογία τοΰ Λιπέρτη έκτείνεται σ’ όλες τίς όψεις τής καθημερινής ζωής, 
στόν οικογενειακό, τόν κοινωνικό, στόν ιδιωτικό καί τόν έπαγγελματικό, στό θρη
σκευτικό καί τόν έθνικό βίο τοΰ "Ελληνος Κυπρίου. Οί συμβουλές του πού μας 
ένδιαφέρουν είδικώτερα δίνονται συνήθως άπο τον πατέρα, τή μητέρα, τόν παπποΰ 
ή τήν γιαγιά, τον ήλικιωμένο, κι’ οσάκις δέν άπευθύνονται πρός τά τέκνα, τόν νεαρό 
γυιό, τήν κόρη ή καί τά έγγόνια, άπευθύνονται προς τό νέο ή τήν νέα τοΰ χωριοΰ 
καθολικώτερα, πρός κάποιο τύπο τοΰ οποίου οί πράξεις ή ό χαρακτήρας δέν συνάδουν 
προς τίς παραδόσεις, τά ήθη καί τά έθιμα, τοΰ κοινωνικοΰ συνόλου, μέσα στό όποιο 
ζή. ’Έχουμε ήδη μιλήσει γιά τήν πλευρά αύτή τής ποίησης τοΰ Λιπέρτη, γιά τήν 
παρέκκλιση άπ’ τόν κανόνα, καί μπορούμε τώρα νά δούμε ποιές άξιες έκτιμά καί 
έξυμνεϊ, ποιος ειν’ ό τύπος τοΰ άνθρώπου πού πιό πολύ τόν ικανοποιεί, καί πού 
συμβιβάζεται μέ τίς δικές του προτιμήσεις καί τίς άντιλήψεις τοΰ καιροΰ του.

"Οπως θάλεγε δ Πλάτων ύπάρχει άρετή άνδρός καί γυναικός, γέροντος καί νέου, 
πλούσιου καί φτωχοΰ, δούλου κι’ έλευθέρου. Γιά ν’ άρχίσουμε άπό τήν διάκριση 
τοΰ πλούσιου καί τοΰ φτωχοΰ, δ Λιπέρτης θεωρεί σάν δεδομένη τήν ύπαρξή τους καί 
τήν δέχεται χωρίς νά έκσπά σέ έντονες διαμαρτυρίες ή νά κηρύττη έπαναστάσεις. 
Καταδικάζει όμως κατηγορηματικά καί άπροκάλυπτα τόν πλούσιο πού άπέκτησε 
τόν πλούτο του μέ μέσα άθέμιτα σκορπίζοντας τή δυστυχία, τά δάκρυα καί τούς 
άναστεναγμούς. ’Αποφαίνεται, καθώς όλοι ξέρουμε, πώς,

"Η αρχοντιά καλή ενι, μμά νάσιη δικιοσύνην 
με την αγάπην, τήν τιμήν, τήν ελεημοσύνην.
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Τίς άρετές αύτές έξυμνεϊ άλλοΰ δ Λιπέρτης σέ συνάφεια μέ άλλα θέματα, τίς 
συζευγνύει όμως έδώ μέ τδν πλούτο γιά νά ύπογραμμίση τδν τρόπο μέ τδν όποιο 
πρέπει ν’ άποκταται, καί νά καθορίση τά συναισθήματα, άπό τά όποια πρέπει νά 
συνοδεύεται. Αύτδς πού κέρδισε τδν πλούτο μέ δίκαια μέσα, αύτδς πού κάμνει 
χρήση τοΰ πλούτου του γιά έμπρακτη έκδήλωση άγάπης στόν συνάνθρωπό του μέ 
έργα έλεημοσύνης, κι’ αύτδς πού σέβεται τήν τιμή τοΰ άλλου είναι δ ιδεώδης τύπος 
τοΰ πλουσίου γιά τδν Λιπέρτη.

Πόση σημασία άποδίδει σ’ ολα αύτά φαίνεται άπό πολλά ποιήματά του, όπως 
«'Η Άρκοντιά», «Τ’ Άρφανά», «'Η Μισταρκά», «Πούν τήν δικαιοσύνην» «Φάκκα 
τήν πόρταν τής ’Εκκλησίας», «Στήν Εύανθίαν I. Πιερίδου», «Ό Έλεήμονας», «Τδ 
Κάτιον», άνάμεσα σέ άρκετά άλλα. Ό πλοΰτος δέν έκτιμάται καθ’ έαυτόν, άλλ’ ή 
«άνθρωπιά» είναι τδ πραγματικό στολίδι τοΰ πλουσίου. 'Η άδικία συνοδεύεται 
άπό άνασφάλεια, άπό τύψεις κι’ άπό τόν κίνδυνο τής θείας δίκης. Οί τύψεις συνειδή- 
σεως πού νιώθει ό πλεονέκτης, πού άδίκησε δυό ορφανά παίρνοντας μέ γελασιδ τδ 
κτήμα τοΰ πατέρα τους, άποτελεΐ περίπτωση ειλικρινούς μεταμέλειας πλουσίου, πού

’Έσσω του τρώσιν οί φτωσιοί, χορτάννουν τζι οί σιηράτες, 
παρηορκοΰνται τ ορφανά 
τζι εν έσιει πλάσμαν νά πεινά, 
πεζεύκουν τζι οί περάτες.

’Αλλού έπαινεϊται άκόμα πιδ παραστατικά ή συμβολή τού «Έλεήμονα» γιά 
τήν άνακούφιση τοΰ δυστυχισμένου άνθρώπου, καί ή καθολική έκτίμηση τής όποιας 
τυγχάνει.

Είσαι το δικανίτζιν γέρου 
Οί βασταρκες είσαι τής ρκάς 
Είσαι ποκούμπιν ούλλη μέρου 
Τής άρφανιάς τζιαι τής σιηρκάς 
Τζι έχουσ σε συντυσιάν τζιαι θέμαν 
Τζι είσαι στο στόμαν καθενοΰ 
Γιατ είσαι τζιαι τοϋ γέρου φίλος 
Τζιαι τοΰ φτωχοΰ τζιαι τ άρφανοΰ.

Γιά τδν κοινό, τδν φτωχό άνθρωπο τής ύπαίθρου δ ήθικδς κώδικας τοΰ Λιπέρτη, 
κι’ ή κοινωνική ρύθμιση τών πραγμάτων, άπαιτεϊ τήν διαρκή προσπάθεια νά κρατήση 
κι’ αύτδς ένα καλό όνομα μέσα στδ χωριό, άνάμεσα στήν άλάνθαστη κοινή γνώμη. 
Σάν άλλος 'Ησίοδος έπαινεϊ τά καλά τής έργασίας καί τής εργατικότητας καί δέν 
άποκρύπτει τήν άποστροφή του πρδς τήν οκνηρία, τήν άεργία, τήν άκαιρη σπατάλη, 
τδ χαρτοπαίγνιο, καί τήν έκφυλη ζωή. Ό «’Ακαμάτης» δέν έκτιμάται άπό τδν 
κοσμο, στδ τέλος θά κλάψη γιά τήν κατάντια του καί τήν άπομόνωσή του, γιά τά 
χίλια δυό κακά πού τδν περιμένουν. Καί σ’ αύτδν πού έξετράπη πρδς τδ μεθύσι 
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δίνει τή συμβουλή νά «πιάση τήν ίσια στράτα», το δρόμο τής δουλειάς καί τής προ
κοπής, νά έξασφαλίση τήν έκτίμηση τών άλλων, πού προσπορίζει τήν ικανοποίηση 
γιά το λίγο έστω ψωμί πού κερδίζει κι’ άπολαμβάνει μέ το μόχθο καί τον ίδρωτά του. 
Μεγαλύτερη μέριμνα όμως τοϋ άνθρώπου, είναι ή μέριμνα γιά τήν τιμή του, το 
καλό ονομα το δικό του καί τής οίκογένειάς του. Γι’ αύτο ένας γονιός έπιπλήττει 
άδιάντροπο παιδί του, πού έγκαταλείπει μ’ άδιαφορία τήν οίκογένειά του — τή 
γυναίκα του καί τά παιδιά του — καί γυρνάει τίς νύχτες φθείροντας τήν ύγεία 
του, καταστρέφοντας τήν εύτυχία τών παιδιών του. ’Άλλος γονιός δέ διστάζει 
ν’ άποκηρύξη τό ίδιό του παιδί πού άντί νάναι «στυλοβάτης τοΰ καλοΰ» γίνεται 
«τοϋ κακοΰ προλάτης». Στούς άδιάντροπους δέν αξίζει οΰτε χαιρετισμός, γι’ αύτό 
ένας γέροντας ύποδεικνύει σέ κάποιον νά μήν έπιτρέπη σ’ ένα τέτοιο γνωστό γιά 
τήν άδιαντροπιά του άνθρωπο νά μπαινοβγαίνη στο σπίτι του μέ κίνδυνο νά προσβάλη 
τήν τιμή τής οίκογένειάς του. 'Η άσκοπη διασπάθιση τοϋ χρήματος σέ διασκε
δάσεις κι’ ό άσωτος βίος είναι δρόμοι έπικίνδυνοι κι’ αύτος πού ξοδεύει γι’ άλλους 
στό τέλος θά έγκαταλειφθή άπ’ όλους. ' Η συμβουλή πού δίνει γονιός στήν κόρη του 
νά μήν πάρη γι’ άνδρα ένα οκνηρό δικαιολογείται άπό τον ίδιο: ή οκνηρία οδηγεί 
στήν πενία, κι’ ή πενία σέρνει μαζί της κακά πολλά. Τό όνειρό τοΰ νέου νά δη- 
μιουργήση δική του οικογένεια μπορεί νά πραγματοποιηθή μέ τ’ άγαθά τής έργασίας, 
μέ τή μετρημένη ζωή, πού δέν τή διασαλεύουν καταχρήσεις καί πράξεις άνέντιμες, 
πού θά τον έκθέσουν στά μάτια όλου τοΰ χωριοΰ.

Ό άνδρας, τοχουμε δεί, είναι ό στυλοβάτης τοΰ σπιτιού, πού έργάζεται άκούραστα 
καί παρακολουθεί αύστηρά καί άγρυπνα τή ζωή όλων τών μελών τής οίκογένειάς του, 
φρουρός τής τιμής καί τής ύπόληψής τους. Σ’ αύτον κυρίως, μαζί μέ τήν μητέρα, 
πέφτει το βάρος τής άνατροφής τών παιδιών, καί σ’ αύτούς άποδίδει ό ποιητής 
σχεδόν άκεραία τήν εύθύνη γιά τόν χαρακτήρα, πού αύτά θά διαμορφώσουν. Ό 
Λιπέρτης άναμένει κάθε αύστηρότητα γιά τήν άνατροφή οχι μόνο τών κοριτσιών 
άλλά καί τών άγοριών. ’Απαιτεί έργατικότητα καί τιμιότητα, σεβασμό προς τούς 
γονείς, καί συναίσθηση τών ύποχρεώσεων τοΰ νέου προς τή φτωχή μάνα κι’ οίκο- 
γένειά του γενικά. Δέν πρέπει ν’ άντιμιλά κανείς στούς γονείς του, πολύ λιγώτερο 
νά σηκώνη χέρι, όφείλει ν’ άκούη τίς συμβουλές τους στο κάθε τί — γιά τό πώς θά 
ζή, ποιό γάμο θά κάνη, άπό ποιές παρέες νά φυλάγεται, ποιές νάναι οί σχέσεις του 
μέ τούς άλλους χωριανούς πριν παντρευτή καί μετά τόν γάμο. Θά πρέπει νά ζήση 
μέ τό φόβο τοΰ Θεοΰ καί νά ύπολογίζη σοβαρά τήν κοινή γνώμη. Μέ μέτρο σέ όλα 
στή ζωή του, θά δημιουργήση προϋποθέσεις γιά νά φτιάξη τή δική του οικογένεια, 
πλάϊ σέ μιά όμορφη καί τίμια χωριατοπούλα, πού θά τή σέβεται καί θά τον σέβεται, 
άπό γενιά καλή, σεμνή καί άθικτη, ολιγόλογη κι’ άφωσιωμένη στόν άνδρα της καί 
τά παιδιά της. Τά κακά παιδιά κατάρα καί προσβολή γιά τούς γονιούς, ό ένάρετος 
νέος καμάρι γιά τούς δικούς του κι’ ολο το χωριό. Οί άντιλήψεις τοΰ Λιπέρτη καί 
ό τρόπος πού τίς παρουσιάζει είναι πολλές φορές τόσο κοντά σ’ άνάλογες πού άπη- 
χοϋνται σ’ άρχαίους συγγραφείς ώστε δημιουργεί κάποια έ'κπληξη ή πληροφορία 

τοΰ Μαρκίδη, ότι τίποτε άπ’ αύτά δέν γνώριζε ό Λιπέρτης. Τό θέμα όμως δέν είναι 
τούτης τής στιγμής, νά τό έρευνήσουμε καί νά δώσουμε μιά κάποια έρμηνεία.

Γιά τήν κόρη είδικώτερα θαρρεί κανείς πώς ισχύουν τά λόγια τοΰ Περικλή 
πούδωσε σά συμβουλή στίς χήρες τοΰ πολέμου, νά μένουν στό σπίτι μέσα μακρυά 
δσο μποροΰν άπο τά μάτια τών άνδρών. Θέλει τίς κόρες νά ντύνωνται σεμνά, 
νάναι ύπάκουες καί λιγομίλητες, νά μή δίνουν εύκαιρία νά τίς κακολογούν, ν’ άπο- 
φεύγουν κι’ οί ίδιες νά κακολογούν τίς άλλες, νά μή προκαλοΰν, μέ τήν στάση, τό 
ντύσιμο καί τήν έμφάνιση τους γενικά, τούς άντρες, νά μήν έπιδιώκουν άκαιρο γάμο 
καί άνάρμοστο, νά φυλάγονται άπο τούς πλάνους κι’ άπό άσχολίες πού ένέχουν 
κινδύνους, νά περιφρουρούν τήν τιμή τους σάν κόρη οφθαλμού. Ή τιμημένη κόρη 
καί γυναίκα διαθέτει θησαυρό πολύτιμο καί τό καλό όνομά της θ’ άκουστή καί πέρ’ 
άπ’ το χωριό. Κάποια καλή τύχη περιμένει συνήθως μιά τέτοια γυναίκα. 'Η 
παραχαϊδεμένη κόρη ξεφεύγει άπό τό ιδεώδες τοΰ ποιητή, γι’ αύτό επιπλήττει τή 
μητέρα πού μέ τήν ύπερβολική έπιείκειά της γίνεται κακή παιδαγωγός τών δικών 
της παιδιών. Τό αίσθημα τής αίδοΰς είναι συνεκτικό τής κοινωνικής ζωής, 
κι’ οπού ό ποιητής το βρίσκει το έπαινεϊ, κι’ όταν δέν ύπάρχει το βλέπει σάν ξεθε- 
μέλιωμα τής κοινωνίας. 'Η ομορφιά καί ή τιμή συνταιριασμένα, είναι τής κόρης 
τό στολίδι. — Κι’ οί έκτροπές πού συναντήσαμε πρωτύτερα δεν είναι τόσο οδυνηρές. 
'Ο Λιπέρτης, έχει παρατηρηθή, δέν τραγουδά τόν άσεμνο καί τόν χυδαίο έρωτα, τό 
δέ έξευγενισμένο αίσθημα καί τά άθώα ειδύλλιά του καταλήγουν συνήθως σ’ ένα 
εύτυχές τέλος μέ τίς εύλογίες τής έκκλησίας κι’ όλου τοΰ χωριού.

Μέσα στήν ήθική τάξη, πού έπικροτεϊ ό Λιπέρτης, θά είχεν οπωσδήποτε τή 
θέση του, νά θυμηθούμε τό μεγάλο αίτημα τών Ελλήνων τού νησιού μας γιά έθνική 
άποκατάσταση. Τή σκλαβιά τής Κύπρου τή βλέπει σάν καταστρατήγηση τών φυσι
κών καί θείων νόμων, καί πιστεύει, όπως οί "Ελληνες όλων τών χρόνων, πώς τελικά 
ή Κύπρος θά ριχτή στούς κόλπους τής μεγάλης της Μητέρας. Αύτής πού δέν 
άνταλλάσσει μέ τά πλούτη τής μητρυιάς, αύτούς πού θά φέρουν τόν έλεύθερο άέρα 
ν’ άποκαθάρη τούς ούρανούς μας άπό τό μολυσμένο άέρα τής δουλείας. 'Η Ελλάδα 
είναι ή ιδανική μητέρα καί τούς έκπροσώπους της ό Λιπέρτης χαιρετά σάν άνθρώπους 
χωρίς άνθρώπινο ψεγάδι, γιατί δέν έχουν τό άτιμωτικό στίγμα τής δουλείας.

Δέ θάθελα ύστερα άπό τή γενική θεώρηση πού έκανα, τής κοινωνίας καί τών 
τρόπων τής ζωής, μέσα στούς οποίους ζοΰν καί κινούνται οί άγρότες τού Λιπέρτη, 
νά δώσω όποιαδήποτε άπάντηση στό έρώτημα, πού έθεσα. Γιατί τό έρώτημα αύτό 
άποτελεϊ τώρα μέρος τής ζωής μας καί δέ μπορεί ν’ άπαντηθή δογματικά. 'Η 
διαπίστωση γιά μένα μένει: ή έποχή τοΰ Λιπέρτη, ή τόσο κοντινή, φαίνεται κάπως 
πιό πολύ μακρινή κι’ άπολησμονημένη. 'Η οικογένεια τώρα μπορεί νά μήν έχη 
τόση άνάγκη τών παιδιών της όσο πριν — άλλοι βοηθούν στό έργο τους — μπορεί 
τα μηχανικά μέσα νάναι μιά πρόοδος, όπως κι’ ή έπιστήμη κι’ ό τεχνολογικός πολι
τισμός. Μπορεί τά σπίτια μας νά φαντάζουν όμορφα καί μεγαλοπρεπή, μπορεί ή 
φτώχεια, ή χηρεία, ή όρφανιά καί τά γεράματα νά μή συνοδεύονται άπό τόση δυστυ-
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χία σάν καί, πρίν. Μπορεί τά σχολεία νάναι τώρα πιο πολλά καί νά βοηθούν στή 
διαπαιδαγώγηση τοΰ νέου καί τής νέας. Μπορεί κοντά σ’ αύτά νά βρούμε, αν 
θέλουμε, κι’ άλλα πολλά πού νά μαρτυρούν μιά κάποια πρόοδο τής έποχής μας.

’Άν μέ τήν πρόοδο αύτή συμβαδίζει κατ’ άνάγκη κι αύτό πού θάλεγε ό Λιπέρτης 
«άθθρωπιά» δέ μπορώ μέ τόση βεβαιότητα νά μαρτυρήσω. ’Άν το άτομο είναι 
τόσο κοντά στό κοινωνικό σύνολο όσο τήν έποχή τού Λιπέρτη τό άμφισβητώ. Καί 
πιό πολύ άκόμα άμφισβητώ άν οί άξιες τής έποχής μας είναι τόσο ξεκαθαρισμένες 
κι’ είλικρινά καί καθολικά άποδεκτές όσο στήν έποχή του. ’Άν ό σεβασμός πρός 
τόν συνάνθρωπο, πρός τούς γονείς, τούς διδασκάλους, τούς γέροντες καί τούς ιερω
μένους, άν ή αιδώς τού νέου καί τής νέας, τοΰ άνθρώπου γενικά, έ'χουν τώρα σάν 
αισθήματα κάπως άτονήσει, ή άν έχουν πάρη μορφή — οί ψυχολόγοι πού θέλουν 
νά φαίνονται συγχρονισμένοι θάλεγαν πώς ό σημερινός τάχα άνθρωπος έχει άπαλλαγή 
άπό τά «δεσμά»! τών αισθημάτων αύτών —είναι ζήτημα άντίληψης προσωπικής, 
αν αύτό άποτελεϊ πρόοδο ή οπισθοδρόμηση, άνεξάρτητα άπό τό αν μπορεί ν’ άνακοπή. 
Ό κόσμος προφανώς οδηγείται πρός μεγαλύτερη έλευθερία, συγχρόνως όμως πρός 
πιό έπικίνδυνη άσυδοσία. 'Η έποχή τού Λιπέρτη μπορεί νά μάς βοηθήση, αν τό 
θέλουμε, νά χαροΰμε τήν έλευθερία μας μέσα στά μέτρα τής κοσμιότητας, νά ξεκαθα
ρίσουμε τίς βασικές ήθικές έννοιες τής έποχής μας μέ βάση τά έλληνικά κριτήρια καί 
τά έλληνικά δεδομένα τής παράδοσής μας. 'Ο Λιπέρτης, κοντά σ’ αύτά, μπορεί νά 
μάς θυμίζη πάντα μέ τόν άγνό πατριωτισμό του ότι ή λέξη «ένωση» έχει μόνο μιά 
σημασία: αύτή τής ένωσης τής Κύπρου μέ τήν Ελλάδα μόνο, καί όλης τής Κύπρου 
άδιαίρετης. Αύτό δέν είναι ζήτημα πολιτικής. Είναι θέμα ήθικής, έθνικής ήθικής, 
έθνικής τιμής.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΤ

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΑΞΙΟΘΕΑ

Πρόσωπα

ΑΞΙΟΘΕΑ 
ΑΡΣΙΝΟΗ 
ΦΑΙΔΡΑ 
ΕΥΡΥΝΟΗ 
ΤΡΟΦΟΣ 
ΚΥΜΟΘΟΗ 
ΧΟΡΟΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΩΝ.

('Η σκηνή στό γυναικωνίτη τοΰ παλατιού).

Άξιοθέα : Τοΰ Νικοκλή, τής Πάφου βασιλιά, 
είμαι συμβία, άπό γένος Σαλαμίνιο. 
γέννα κι’ άνάθρεμμα τής Κύπρου 
τής ξακουστής γιά τό χαλκό καί γιά τ’ άλάτι της, 
γιά τά πολλά της δάση, πού ή ξυλεία τους 
γοργόδρομα καράβια πλάθει 
έμπορικά.
Στής Σαλαμίνας τούς γιαλούς, πού ό Τεΰκρος 
έφτασε κάποτε διωγμένος άπ’ τόν κύρη του 
κι’ ίδρυσε πόλη ομώνυμη τής πατρικής, 
στούς διπλανούς πυκνόφυτους πευκώνες της, 
τήν πρώτη νιότη ξόδεψα.
"Υστερα έδώ στής Πάφου τόν ορίζοντα, 
μέ τή θερμή έκτασή του, 
μ’ έφερε ό σύνευνός μου νά καρπίσω 
μ’ ένα σωρό παιδιά.
Ν’ άναπολής εύτυχισμένα χρόνια 
τόν πόνο λιγοστεύεις, μά σημαίνει 
πώς γέρασες ή πώς μυρίζεσαι 
δεινά νά δέρνουν γύρα τόν άγέρα.
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Μέσα στούς δύσκολους καιρούς θά δείξης 
άν έχη δύναμη ή ψυχή σου 
κι’ άν νοιώθης τήν άξία καί σημασία τής ζωής. 
Kl’ όμως πολύ θά τοθελα νά κλείσω 
σέ ήρεμα χρόνια δίχως θλίψη 
τά δυό μου μάτια μέ τη σιγουριά 
πώς πίσω άφήνω στέρεο σπίτι, 
φύτρα σέ σπίτια, πώχουνε θεμέλια στέρεα, 
καί μνήμη όλότελα άγαθή.
’Αλλά προς τί νά σπαταλώ το χρόνο μου;
’Έχει διπλήν άξία ό χρόνος στά προχωρημένα πιά κεφάλια. 
’Άς έπιβλέψω τις δουλειές του παλατιού................(φεύγει).

ΧΟΡΙΚΟ : Ζώνουν τά ξένα φουσάτα τήν Πάφο.
Σειρά μας, σειρά τους.
’Έμψυχα λάφυρα είμαστε πολέμου.
Κάποτε κόρες ύψηλών σπιτιών 
τ’ όλόϊσιο παράστημα προβάλλαμε. 
Τώρα στον ’ίσκιο ζοΰμε ύπάκουες 
στήν κάθε προσταγή.
Σειρά τους τώρα. Ό πόλεμος 
άλλους ύψώνει κι’ άλλους ταπεινώνει. 
Έμεΐς ταπεινωθήκαμε. Σειρά τους 
νά σκύψουνε τον τράχηλο κι’ ετούτες 
τοΰ παλατιού οί γυναίκες.

Τροφός : Τοΰ παλατιοΰ γυναίκες, πέστε μου 
ποΰ βρίσκεται ή Άξιοθέα;
Μέ τά παιδιά στ’ άνώγια ή πήγε 
στής Αφροδίτης το ναό 
ή στήν αύλή έπιβλέπει τά γυναικεία έργα;

Χορός : Μεγάλη βία άπό τά λόγια σου μαντεύω, παραμάνα, 
καί λαχανιάζεις σάμπως νάτρεξες πολύ.
Κι’ αύτο τ’ άνήσυχό σου βλέμμα 
πολλά μοΰ μολογά.

Τροφός : Δεινά βαρειά οί Θεοί ετοιμάζουνε στον τόπο μας. 
Ζοΰμε σέ άνήσυχους καιρούς.
Άμποτες νάχαμε τ’ άρχαία τά χρόνια 
τά γαληνά. Κυλοΰσεν ό καιρός 
σά γάργαρο νερό στούς κατεβάτες περβολιών. 
Χαρά Θεοΰ ήταν τά νυχτέρια μας.

Ρυτίδα δέν αύλάκωνε το μέτωπο 
μήτε πικρό χαμόγελο το στόμα.

Χορός Νά τήν βασίλισσα πού ξεπροβάλλει 
μέ το γαλήνιο της ρυθμό.

Τροφός : Βασίλισσά μου τιμημένη, μήνυμα 
μαΰρο σοΰ φέρνω. Μή κακοκαρδίζεις.

Άξιοθέα : Ξάστερα λέγε κι’ άφησε
κάποια κακή συνήθεια τοΰτες τις περιστροφές.

Τροφός : Δέν είναι πρέπον σέ γυναικεία γλώσσα 
άπότομα κι’ άπόνετα νά λέγη.
Πάντα τή γλώσσα συγκρατά ή συμπόνοια 
καί κομποδένει την.

Άξιοθέα : Κι’ όμως το μαΰρο μήνυμα 
μέ τις περιστροφές δέν άσημώνεται, 
άλλά το μαΰρο μαΰρο πιο πολύ 
στο νοΰ φαντάζει, πού ολο κακοβάζει.

Τροφός : Κρυφάκουσα. Συγγνώμη. 'Η καλωσύνη σου 
άπλόχερα τά σφάλματα ξεγράφει.
Αλλά δέν άντεξα στον πειρασμό.
Τήν ταραχή μοΰ φύτεψε στο νοΰ καί το κορμί 
τοΰ Πτολεμαίου το στράτευμα πού γύρω 
περίζωσε την πόλη σά βραχιόλι.
Είναι ένας μήνας, όπως έμαθα, πού πέρα 
σέ άλλες τής Κύπρου περιοχές μαζεύουν 
οπλίτες καί τοξότες κι’ άρματα 
ό Αργείος κι’ ό Καλλικράτης, στρατηγοί 
τοΰ Αιγύπτιου Πτολεμαίου, τοΰ σύμμαχού μας.

Άξιοθέα : Εΐν’ ένας μήνας; Τώρα νοιώθω 
γιατί στ’ αύτιά μου κάποιες φήμες λέγανε, 
πώς γέμισε μέ ξένους το νησί.
Μά ό Νικοκλής έξήγηση δέν έδινε, 
παρά ήταν σκυθρωπός καί νευρικός 
κι’ έτρεχε έδώ, καί πάσκιζε παρέκει 
καί σέ συμβούλια χρόνο σπαταλοΰσε 
πράγμα πού δέ συνήθιζε άλλοτε!

Τροφός : Λοιπόν, γιατί νά τά πολυλογώ, κρυφάκουσα. 
Οί άπεσταλμένοι ζήτησαν έξήγηση 
γιά τήν καινούργια συμμαχία τοΰ Νικοκλή.
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Ά ξ ι ο θ έ α 
Τροφός

Ά ξ ι ο θ έ α 
Τροφός 
Ά ξ ι ο θ έ α

Τ ρ ο φ ό ς

Είχε συζήτηση έντονη μά μέ συμπάθειο 
μισοκατάλαβα, γιατί κι’ οί γλώσσες τους 
μέ δυσκολεύανε καί τά νοήματα τους. 
Πάντως δυσάρεστα ήταν όλα.
Οί ξένοι έφύγαν ξαναμένοι σάν τά κάρβουνα, 
πού κοκκινήσαν γιά καλά.
Κι’ ό βασιλιάς μέ τούς δικούς μας 
τούς στρατηγούς, τούς άδερφούς του καί τούς σύμβουλους 
κατσούφιασε σά ν’ άρχιζε μιά μπόρα 
τρομακτική μετά άπό πρόσχαρο καιρό.
Ό πρώτος στρατηγός σέ μιά στιγμή 
βαρειά μιλά στο βασιλιά.
'Η σύναξη ταράχτηκε. Καί τότε 
λόγο πονετικό ξεστόμισεν ό Νικοκλής. 
Καί τά κεφάλια έσκύψαν όλωνών, 
σάμπως κεφάλια δα.μαλιών 
σέ βαρετού βοδάμαξου ζυγό.

: Δέν ένοιωσες τό λόγο;
: Γιά συμμαχία καί γιά συνθήκες 

καί γι’ άθετήσεις λόγων. Μά άκριβώς 
γιατί δέν τώνοιωσα.

: Δέν ύψωσε τό λόγο θαρρετά του ό Νικοκλής;
: Είχε γλυκάδα καί ταπείνωση ή φωνή του.
: Πολλά δυσάρεστα μου μολογάνε τούτα.

Τά όνειρα τρέμω. Κι’ δμως τά όνειρα 
κάποιες βουλές Θεών κρατάνε 
στά δύσκολα πλεμάτια τους.
Μπορεί νά τά ξυπνάνε πεθυμιές, 
μπορεί νά τά ξυπνάνε οί μνήμες. 
Μά είναι καί τά προφητικά 
βουλή Θεού, πού ή πείρα τάδειξε 
άληθινά νά βγαίνουνε συχνά.

: Καλέ κυρά, μέ προθυμία θ’ άκούσω 
νά έξιστοράς τό τί είδες στ’ όνειρό σου. 
Λένε πώς άν τό πής μπορεί 
τόν άλλο νάβρη το κακό. Μά τούτα 
δέν τά πολυπιστεύω. Πάλιν 
το προτιμώ νά μ’ εύρη το κακό 
παρά ν’ άγγίξη έσένα.

’Λ ξ ι ο θ έ α : Στο λιακωτό κοντά στο στύλο 
σέ μιά φωλιά τιτύβιζαν μιά δράκα 
πουλάκια κόκκινα, κι’ ή μάνα 
πηγαινοερχόταν φέρνοντας τροφή 
στά λαίμαργά τους στόματα. 
’Ήτανε θέαμα έξαίρετο, νά χαίρεσαι 
τή μητρική στοργή καί τή σοφία 
τής φύσης! Κοίτα, σύννεφο βαρύ 
τά πάντα σκοτεινιάζει. 
Γεράκι γύρω τάραζε το χώρο 
κι’ έβλεπες πέρα κάτι μάτια στραφτερά 
π’ άναζητούσανε τή λεία.
Καί ξαφνικά μιά δεύτερη τρομάρα 
άπό το χώμα κάτω ξεπηδούσε. 
’Όχεντρα σφύριζε κι’ άνέβαινε στό στύλο 
καί κάρφωνε ένα βλέμμα, πού παράλυε 
κορμί καί λογικό.
Ή μάνα τών πουλιών χτυπούσε δώθε-κεϊθε. 
Γιά το γεράκι γιά τήν όχεντρα;
Καί τά πουλάκια τιτυβίζαν δίχως νά γνωρίζουν 
τόν κίνδυνο, τον διπλοκίνδυνο.
Καί τότε πέρασε άστραπή, καί κοκκινήσαν 
στύλοι καί λιακωτό κι’ άγέρας.
Καί ξύπνησα χωρίς νά δώ τό τέλος. 
Αύτό μέ τυραννάει. Ποιο τάχα τέλος 
πού θά μπορούσε ξήγηση νά δώση; 
Γιατί μιά άμφιβολία δεσπόζει.
Κι’ είναι ή άμφιβολία πού μάς τσακκίζει 
καί δέ μπορείς ν’ άποφασίσης........... 
καί παραδίνεσαι.

Τροφός : Μιά ξήγηση άγαθή θωρώ, κυρά μου, 
σ’ αύτό τ’ άβέβαιο τ’ όνειρό σου. 
’Άν είναι τά πουλιά τά φύτρα σου 
κι’ ή πουλιομάνα έσύ, καί κίνδυνοι σάς ζώνουν, 
—τάχα ποιόν άνθρωπο δέν ζώνουν κίνδυνοι;— 
μήτε ή οχιά, καί μήτε το γεράκι 
θά σάς πειράξη. Σάς σκέπει ό Δίας, πού διαφεντεύει 
τίς άστραπές καί τίς βροντές καί τ’ άστροπέλεκα.

Α ξ ι ο θ έ α : Μακάρι νάβγη άληθινό τό όπως τό ξήγησες. 
Γιατί τροφός σάν είσαι, εύθύνη στό παλάτι
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έχεις ισόμοιρη μ’ έμένα.
Άλάφρωση, κυρά μου, δίνει στά δεινά μας, 
στίς ύποψίες καί στίς αμφιβολίες 
ή πίστη στούς θεούς καί στίς καλές έκβάσεις 
της κάθε μας δουλειάς.
Μέ συμβουλεύεις τούς θεούς νά έξευμενίσω; 
Τότε κι’ έσένα δέρνει ή άμφιβολία.

: Το φέρνει ό λόγος κι’ ή συνήθεια, 
καί προπαντός ή λογική.

: Σ’ άλλους καιρούς πολύ θά μ’ άρεσε 
ό τρόπος πού ξεφεύγεις.
"Ομως οί δύσκολοι καιροί άπαιτοϋν 
σκέψη καί χρόνο νά μή δαπανούμε.
’Άς έχωμε τήν πίστη στούς θεούς....
Στή μοίρα.
Παρακαλώ, κυρά μου, άπόδιωξε τούς μαύρους 
σάν τό φτερό κοράκου φόβους.

: Πάμε μαζί νά δούμε τά κελλάρια.
Στούς δύσκολους καιρούς καί τούς χαμένους 
πρώτη μας μέριμνα οί προμήθειες, (φεύγουν) 

: Μεγάλη δύναμη ή άμφιβολία.
’Έγνοιες γεννά, ξυπνά το φόβο 
κι’ έχει γι’ αύτό άγρυπνο τό μάτι του ό θνητός. 
'Η ξέγνοιαστη ζωή τό σώμα πλαδαρώνει, 
κάνει τό νοΰ νά μή μετρά τις πράξεις, 
τή θέληση σάν τό ζυμάρι πλάθει.
Γιά μάς τούς δούλους δύναμη είναι 
μονάχα ή ύποταγή καί τό καλόπιασμα 
κι’ ή δούλεψη ή σκληρή.
Δίβουλος κόσμος, δίβουλη ζωή!
Άλλοι έκεί πάνω κι’ άλλοι χαμηλά 
κι’ άς είναι γιά όλους μας ’ίδιοι οί Θεοί, 
ή γέννηση κι’ ό θάνατος.
(Μπαίνουν Αρσινόη, Εύρυνόη, καί Φαίδρα).

: Είναι ξανθός σάν ήλιος θερινός.
Στάζει τ’ άχείλι του τόν ίδρωτα σά μέλι 
ό νέος πού μούταξε γιά γάμο ό κύρης. 
Τόν άγαπώ κι’ άς δέν ταιριάζει σέ γυναίκα 
νά ξεστομίζη τέτοια λόγια έμπρός σέ κόσμο 
δικό του ή ξένο.

Τροφός

Άξιοθέα :

Τ ρ ο φ ό ς

Άξιοθέα

Τροφός 
Άξιοθέα
Τροφός

Άξιοθέα

ΧΟΡΙΚΟ

Φαίδρα

Αρσινόη

Εύρυνόη 

Φαίδρα

Εύρυνόη

Φαίδρα

Αρσινόη

Φαίδρα

Αρσινόη

’Ώ θεία μου Φαίδρα, πάντοτε ό γονιός 
λόγο σοφό έχει. Μά πιστεύω τώρα τούτα 
άπο δική μου πείρα πιά.
'Ο κύρης διάλεξε γιά μένα παλληκάρι 
πού δέχομαι άπό σέβας τού γονιού 
κι άπό πρεπούμενην ύποταγή στό στύλο τοΰ σπιτιού.

: Αλλά καί πού σ’ άρέσει.
Εύτυχισμένη σύμπτωση, γιατί 
συχνά τό σέβας ο,τι ύποχρεώνει 
καί το λαλείς καλόδεχτο, 
ή θέρμη τής καρδιάς δέν τ’ άγαπά 
καί πνίγει τόν καϋμό της.

: Αύτος ό λόγος χίλιες σκέψεις βάζει, 
κι’ άς είναι εύτυχισμένο τό μυαλό καί το κορμί, 
κι’ ή μέρα γύρω καταγάλανη.

: Δέν είναι γιά τήν ώρα τέτοιες συζητήσεις, Αρσινόη.

: Άλλοι έχουν τ’ όνομα κι’ άλλοι τή χάρη. 
Φαίδρα μέ λένε άπό τό Μάριον 
άναθρεμμένη άρχοντικά σέ καταγάλανους καιρούς 
ειρηνικούς, πνιγμένους στό χρυσάφι 
μέ γύρω άγέρα άγάπης κι’ εύτυχίας.

: Αγαπητή μου συνυφάδα Φαίδρα, είναι σκληρό 
χαρούμενες στιγμές τών άλλων 
νά τις μαυρίζουμε μέ τά δικά μας πάθη. 
Τή δυσπιστία γεννάμε γιά δ,τι πιο ωραίο 
ύπάρχει στήν ψυχή τής νιάς, τό γάμο.

: Μέ συγχωρεΐτε οί δυό, μικρούλα μου Αρσινόη 
κι’ έσύ Εύρυνόη συνυφάδα μου, 
μέ συγχωρείτε π’ άθελα ξεστράτισεν 
ό λόγος ό γυναικείος άπ’ ο,τι πρέπον 
είναι στή γλώσσα τής γυναίκας: 
τήν προσοχή τιμώ καί τή γλυκολαλιά.

: Ετούτες οί στιγμές, πού τ’ άναμένεις 
τής εύτυχίας σου τ’ άγνωστο, τις βλέπω 
μνήμη άγαθή γιά τόν καθένα νά έτοιμάζουν.

: ’Άν βγούνε σέ καλό, Αρσινόη μου, 
τά γύρω μας άμφίβολα κινήματα τ’ άγέρα καί τοΰ κόσμου, 
ξένα τοΰ γάμου σου, άνιψούλα μου Αρσινόη.
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Ε ύ ρ υ ν ό η : Κοίταξε νά χάρης, παιδί μας ’Αρσινόη, 
κόρη τοϋ βασιλιά, τό γρήγορο καιρό. 
Οί μαύρες σκέψεις κι’ οί θολές 
ας μή θολώσουν τή χαρά σου.
Τό πιό μεγάλο γεγονός γιά τή γυναίκα 
ό γάμος είναι σάν κορώνα στη ζωή μας, 
κι’ έρχονται τά παιδιά πετράδια στήν κορώνα 
καί τών παιδιών μας τά παιδιά.
Τ’ άλλα τ’ άφήνουμε στά χέρια τών άντρών 
καί στών Θεών τήν προστατευτική ματιά.

’Αρσινόη : Πόσο γλυκά μιλάς, ώ θεία Εύρυσνόη.
Δέ σέ τσακκίσαν τά ξενύχτια
στά κρεβατάκια τών πολλών παιδιών σου.

Εύρυνόη : Οί γέννες ξανανιώνουν τή γυναίκα 
καί τή γεμίζουν μέ άντοχή.
Παίρνεις ζωή κάθε φορά πού δίνεις μιά ζωή στό κόσμο 
τό βρεφικό κεφάλι.

Φαίδρα : "Οταν σοΰ φέρνουνε καινούργια άγάπη 
κι’ οχι θυμούς καί βάσανα στό σπίτι.

Εύρυνόη : "Οπως κι’ άν τό ζυγίσης, συνυφάδα μου, 
οί γέννες ξανανιώνουν τή γυναίκα.
Τής δίνουν νόημα ή καλύτερα
τό νόημα τ’ άνανεώνουν μέ καινούργιες μαρτυρίες.

Φαίδρα : Χορτάτος τήν τροφή πιά κρίνει 
καί ξεδιαλέγει.
Ό νηστικός;
Στήν εύτυχία τά πάντα είναι καλά, 
λαμπροφορούν.
Στή δυστυχία;

’Αρσινόη : Παρακαλώ, δέ θέλω νά γενώ 
άνάμεσά σας ζήτημα θυμοΰ....

Εύρυνόη : Τό συνηθίζει ή θεία σου, ώ Άρισνόη. 
Γι’ αύτό δέ φταίεις έσύ. μηδέ κανένας. 
Τό κάθε γεγονός γι’ αύτή γεννά 
μαύρους συλλογισμούς καί σχόλια.

Φαίδρα ’Άς μή ζηλέψουνε οί Θεοί 
τήν πίστη σας στήν εύτυχία.

Εύρυνόη : ’Επικαλείσαι τούς θεούς νά μάς προσέξουν

Φαίδρα
Ε ύ ρ υ ν ό η

Φαίδρα

Ε ύ ρ υ ν ό η 
’Αρσινόη 
Φαίδρα

Ε ύ ρ υ ν ό η

Φαίδρα

Ε ύ ρ υ ν ό η

’Αρσινόη

Τροφός

’Αρσινόη

Φαίδρα

κι’ άδικο μάτι άπάνω μας νά ρίξουν; 
Αύτό δέν τό ζητώ.

: ’Ίσως άθέλητα νά τό ζητά ή καρδιά σου 
σέ πόθο μυστικό.

: ’Έ! ναί! Γιατί πολύ μέ τυραννά 
στό πλάϊ σας νάμαι, νά θωρώ 
τό πώς καλότυχα περνάτε 
κι’ έγώ νά νοιώθω δυστυχία 
δίπλα στόν άντρα μου άν μπορώ άντρα νά τόν λέω 
καί στά παιδιά μου τά ορφανά μου 
κι’ ας είναι ζωντανός ό κύρης τους.

: Λόγο βαρύ προφέρεις, Φαίδρα.
: Καί μέ πληγούνεις τέτοιαν ώρα τής ζωής μου.
: Εσένα τύφλωσε ή χαρά, ’Αρσινόη, 

κι’ έσένα ή νίκη, ώ Εύρυνόη.
: Αύτό είναι πιά ένα παρελθόν.

Σέ βεβαιώνω άθέλητά μου 
τό πού έγινε έχει γίνει.

: Μά έγώ τή δυστυχία μου ζώ 
κι’ όλο τήν κλώθω σά μαλλί στή ρόκα.

: Κι’ όμως ό χρόνος κι’ ή συνήθεια ήσυχάζουν 
καί τά μεγάλα πάθη.

: Στέκω καί δέ μπορώ νά καταλάβω, θείες μου, 
τά βαρετά σας λόγια.

: Οί συνυφάδες λογοφέρνουν πάλιν; 
Συνήθεια αύτό ’ναι άπ’ τά πανάρχαια χρόνια. 
Άλλά σέ τέτοιες ώρες κάθε πάθος 
μπαίνει παράμερα καί λέμε πώς νά σώσουμε 
τ’ ό,τι μπορούμε.

: Μέ κάνεις νά τά χάνω, παραμάνα! 
Τά σκοτεινά τά λόγια άκολουθοϋνε 
πιό σκοτεινά, γεμάτα αινίγματα καί φόβους.

: Μέ τή μουρμούρα σου, έσύ γρηά, μάς παραζόρισες. 
’Άν έχει ή Άξιοθέα γιά σένα χρέος 
πού τής μεγάλωσες τις κόρες 
δέ βλέπω έμεϊς γιατί τό λόγο σου ν’ άκοΰμε 
τόν ένοχλητικό;
"Οσο γιά τις παραγγελιές καί τις όρμήνιες σου
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Τροφός

’Αρσινόη 
Τροφός

Φαίδρα

Τροφός

’Αρσινόη 
Τροφός
Ε ύ ρ υ ν ό η 
Τροφός

Ε ύ ρ υ ν ό η

Τροφός

Ε ύ ρ υ ν ό η

’Αρσινόη

Φαίδρα

Τροφός
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πού μέ το πρώτο ξεστομίζεις έπιδεικτικά, 
σάν τή πραμμάτεια Φοίνικα, παρακαλώ 
νά τις πουλάς άλλου.

: Μετά χαράς, κυρά μου, άλλά έγώ δεινά 
μαντάτα φέρνω κι’ οχι ώς λες παραγγελίες.

: Δεινά σέ τέτοιους όμορφους καιρούς;
: Οί άντράδες σας βαρύ φορτίο κρατάνε 

τής πόλης την εύθύνη.
: Το ξέρουμε. Τών πρώτων μοίρα αύτά 

καθήκον κι’ ύποχρέο^ση.
: Ξένος στρατός την πόλη περιζώνει 

καί σφίγγει, σφίγγει, ολόγυρα τά τείχη.
: Ό λόγος ποιος, καλή μου παραμάνα; μέ τρομάζεις.
: Ντόπιος στρατός μά εχτρός.
: Ξεσήκωμα λαοϋ;
: Ξεσήκωμα λαοϋ! Μάς έφαγε 

το πνεύμα τής ’Ανατολής 
κι’ έσύ ξεσήκωμα και τέτοια μοΰ άραδιάζεις;

: Ποιος είπε τέτοιες φράσεις;
Τροφός νά τά σκεφτή άποκλείεται.

: Στήν κεφαλή μου φύτεψε ό Θεός αύτιά ν’ άκούω 
καί νοΰ ν’ άρπάζω καί νά κρίνω.

: Καί γλώσσα πού άσταμάτητα μιλά 
χωρίς τό λόγο νά μετρά καί τόν άντίκτυπό του.

: Καλέ, τί νευρικότητα στό γύρω άγέρα!
Άλλά γιατί ό έχτρός τήν πόλη περιζώνει;

Τήν εύκαιρία ζητώ.
Καί πάντα μιά εύκαιρία περνά άπό δίπλα σου.
Ό έξυπνος πάντοτε καραδοκεί 
κι’ άρπά τήν εύκαιρία. . . .

Τί μουρμουράς τό γρόνθο σφίγγοντας, ώ Φαίδρα;
Αύτά μάς φέρνουν τά κεφάλια τών άντρών.
’Ή πάλιν τά παράπονα θ’ άρχίσης 
τάχα πώς άδικήθηκες στό γάμο σου 
κι’ άλλοι έδώ εύτυχοΰνε
καί φταίει ό άλφα, φταίει ό βήτα
καί τό δικό μας το μυαλό δέ φταίει;

’Αρσινόη

Τροφός

Φαίδρα

Τροφός

Φαίδρα 
Τροφός

Ε ύ ρ υ ν ό η

Τροφός

Φαίδρα 
Τροφός

Φαίδρα 

Τροφός

: Μά σάς παρακαλώ. Κι’ ας δέ μοΰ πέφτει λόγος, 
παρακαλώ κρατήστε τούς θυμούς σας 
καί τίς λοξές κουβέντες πού ταράζουν 
άκόμα πιό πολύ τόν γύρω άγέρα.

: Θυμό δέν έχω. Πνίγομαι 
πού ή πόλη πνίγεται καί βλέπω 
τήν Άξιοθέα σκυθρωπή νά τριγυρνά 
πλέκοντας καί ξεπλέκοντας τά χέρια 
καί πνίγεται σά νάτανε ή ύπεύθυνη τής πόλης, 
ένώ έδωνά μαλλώνετε τοΰ λόγου σας 
ή συζητάτε μέ θυμό πού δέν ταιριάζει 
μέ τήν άνάστατή μας ώρα.

: "Ωστε κρυφάκουγες; ή σ’ έχουνε κατάσκοπο 
νά καταγράφης τίς κινήσεις καί τούς λόγους μας;

: ’Έχω τ’ αύτιά ν’ άκοΰνε θελητά κι’ άθέλητα μου. 
Καί δέν άκούω μονάχα σάν τό θέλω 
νά μήν άκούω γιατί έτσι πρέπει.

: Γιά τό συμφέρον σου...........
: Γιά τό συμφέρον μας.

Γιατί συμφέρον τής τροφοΰ στο σπίτι πάντοτε είναι 
νά ζή ή γαλήνη όλοΰθε.

: Σωστά μιλάς κι’ ας είναι άνάξιο 
νά κρυφακούης, παραμάνα.

: Γι’ αύτό μαζέψετε το νοΰ σας καί τή γλώσσα σας. 
Παραμονεύει γύρω μας μεγάλος κίνδυνος. 
Κι’ όταν γνωρίζης γιά τόν κίνδυνο 
κι’ είσαι έτοιμη, λιγώτερο ύποφέρεις 
καί πιό πολύ βοηθεΐς ν’ άποδιωχτή.

: Ποιάς πόλης άνθρωποι είναι στό στρατό;
: Καί ποΰ νά ξέρω; Σάμπως είμαι φύλακας στά τείχη 

ή καταδότης στά χωριά καί στά λιμάνια;

: ’Άν άκουσες, ρωτώ.

: Τοΰ Πτολεμαίου άνθρώποι. Κι’ είναι τέτοιοι 
σέ κάθε πόλη.
Καί τώρα έμπρος τραβάτε στήν αύλή, 
μαζέψετε τίς κόρες σας, τά παλληκάρια, 
τά στόματα βουλώστε, βρέστε τρόπους 
νά παίζουνε ήσυχα όλοι,

53

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Φαίδρα

Τ ρ ο φ ό ς

Φαίδρα 
Τροφός

’Αρσινόη 
Τροφός

μην έχουμε λαχτάρες, ταραχές...........
(Φωνές άπο μακρυά)

: 'Η ταραχή ξεκίνησε στήν πόλη.
Θά ξεπηδήσουν οί θυμοί καί τά παράπονα 
κι’ οί πικραμένοι θά μιλήσουν 
κι’ οί έπιτήδειοι..........

: Τ’ άκοΰτε; Βρήκε πιά ό λαός τήν εύκαιρία.
Δυό κίνδυνοι στήν πόλη. Μέσα κι’ οξω.

: Καλύτερα γιά μέ οί άνήσυχοι καιροί.
: Νά μουρμουράς...........νά μουρμουράς............. 

(Φωνές καί σπαθιών χτυπήματα)
: Κακό σημάδι γιά τό γάμο μου....
: Μήν κακομελετάς, κορίτσι μου.

Στόν γάμο τίποτα δέν είναι κακοσήμαδο 
άν έχης νοΰ κι’ άκούεις τοΰ γονιού 
πού μέ τήν πείρα καί τή γνώση πάει, 
κι’ αν έ'χης νιάτα. ... 'Η Άξιοθέα ζυγώνει. . . .

(Φωνές καί σπαθιών χτυπήματα)
: Τού παλατιού γυναίκες, τά παιδιά μαζέψετε.

Τί στέκεστε έτσι τρομαγμένες;
Μέ σύνεση καί γρηγοράδα μαζευτήτε 
στ’ άνώϊ έκεϊ πού ύπάρχει άσφάλεια.
Μέ ψυχραιμία. Εμπιστοσύνη δίνω άμέριστη 
στά χέρια τών άντρών μας.
Καί, παραμάνα έσύ, τό τί συμβαίνει μάθε.

: Μετά χαράς, κυρά μου.
: Καί στείλε μου ταχύ το μήνυμα.
: Μετά χαράς, κυρά μου.
: Μικρή ’Αρσινόη, στή δυσκολία νά μή φοβάσαι. 

Τό κάθε έμπόδιο κάνει τή χαρά πού θάρθη 
χαρά διπλή.

: Στό λόγο σου ύπακούω, μητέρα. Μά ή καρδιά φοβάται. 
: Κι’ έσεϊς τοΰ παλατιοΰ γυναίκες, νά σταθήτε 

εδώ κι’ έκεϊ προσμένοντας τό μήνυμα.
Καί τώρα έμπρός! 'Η καθεμιά στό χρέος της. 

(Φεύγουν).
: Τήν ταραχή φοβάμαι, τούς πολέμους, 

πού νέες άμάχες ξεσηκώνουνε στόν τόπο.

'Ο δυνατός τόν γρόνθο σφίγγει μέ σκληρότητα, 
ό πλούσιος τσιγκουνεύεται 
καί παραδέρνουν οί φτωχοί κι’ άγωνιοΰν. 
Καί μιά στιγμή ξεσπάζει τό κακό.
Τοΰ ξεσηκώματος ή άντάρα σπέρνει 
γύρα στήν πόλη πυρκαγιές καί φόνους, 
πάει πιά τό σέβας, πάει κι’ ό νόμος, 
δέν ξέρει ό συγγενής τόν συγγενή του, 
δέν ξέρει ό φίλος πιά τό φίλο 
καί μήτε ό λεύτερος πιά νοιώθει λεύτερος, 
μήτε κι’ ό σκλάβος νοιώθει σκλάβος 
ή νοιώθει λεύτερος.

Ά ξ ι ο θ έ α

Τροφός 
Ά ξ ι ο θ έ α
Τροφός 
Ά ξ ι ο θ έ α

’Αρσινόη 
Ά ξ ι ο θ έ α

ΧΟΡΙΚΟ

Φαίδρα : Π ροχώρα, Κυμοθόη. Μή τρέμεις καί τούς ίσκιους. 
Χορός : 'Η Φαίδρα μέ τή σκλάβα της.
Φαίδρα : Δέν εϊν’ έδώ ή τροφός, φυλάχτρα 

μ’ άγρυπνο μάτι. Τή μισώ 
γιατί παντοΰ τή μύτη χώνει 
κι’ άκούει καί καταδόνει κι’ ορμηνεύει 
καί φοβερίζει κι’ έρεθίζει.

Κυμοθόη : Κυρά, φοβάμαι. Ό νόμος λέει 
νά μέ κρεμάσουν άν τό σκάσω 
άπό τοΰ άφέντη μου τό σπίτι.

Φαίδρα : ’Άν σέ συλλάβουνε. Μά έγώ κανόνισα 
νά φύγουμε άνενόχλητες στή χώρα μου. 
"Ωρα τήν ώρα, έξάλλου, θά χυμήξουν στό παλάτι, 
θά σφάξουν καί θά κάψουν καί θά κλέψουν 
κι’ όλες έσάς άνδράποδα θά πάρουν 
στίς γυναικαγορές μακρυά στά ξένα.

Χορός : Ό δοΰλος δοΰλος όπου πάει.

Κυμοθόη : Μά νά ξεφύγουμε δέν είναι δυνατό 
γαιτί πολύς στρατός παντοΰ γυρνάει. 
Ακόυσα άπ’ έξω νά τό λένε οί δοΰλοι.

Χορός : Ό πόλεμος δέν ξέρει λεύτερον ή δοΰλο.

Φαίδρα : Μά έσύ δέν είπες πώς γνωρίζεις
άνθρώπους έμπιστους πού σίγουρα έξω 
άπό τά τείχη θά μάς οδηγήσουν;
Είπες πώς τό χρυσάφι μου εύκολα 
θά ξαγοράση τούς άνθρώπους.
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Χορός 
Κ υ μ ο θ ό η

Φαίδρα

Χορός

Φαίδρα

Κ υ μ ο θ ό η

Χορός

Φαίδρα

Τροφός

Φαίδρα

Τροφός

Φαίδρα

: Θεούς κι’ άνθρώπους το χρυσάφι έξαγοράζει.
: Κυρά, φοβάμαι. Ξεσηκώθηκε δ λαός. 

Έγώ γνωρίζω έχτρούς τής πόλης.
: Τί είπες; Έχτρούς γνωρίζεις;

Έχτρούς θά πλήρωνες νά μάς συνδράμουν στο φευγιό;
Τούτο είναι πιο καλό! Σέ τέτοιες ώρες 
πιο τίμιος φέρνεται δ εχτρός 
γιατί συμφέρον έχει πιο πολύ 
καί τήν άνωμαλία πληθαίνει.

: Δέν είναι κίνδυνος πιό κίνδυνος 
άπό τήν έπικίνδυνη γυναίκα.

: Λοιπόν, έσύ θά πάρης τά παιδιά μου, Κυμοθόη, 
καί πρώτη θάβγης άπ’ τήν πίσω πόρτα 
πού πάει δλόϊσια στό περβόλι.
Στήν καλυμένη μέ κισσό σπηλιά θά περιμένης.
Ξέρω τή μυστική έξοδο άπ’ τά τείχη.

: Κι’ άν μές τό περιβόλι τριγυρίζουνε φρουρές 
καί καταδότες ή χυμήξανε οί εχτροί 
πώς θά φυλάξω τά παιδιά, ποιά ξήγηση θά δώσω;

: 'Η γλώσσα κόβει μά κι’ δ νους.
Διπλό κακό.

: Τούς τολμηρούς βοηθούν οί περιστάσεις. 
Κάτι θά βρής ή θάβρω νά ξεφύγουμε. 
Μάς πνίγουν τώρα οί τοίχοι έδώ.
Πόσο περίμενα μιά τέτοια ταραχή 
νά δώ τήν εύκαιρία μου νά μού γνέφη! 
Νά φύγουμε, νά φύγουμε!

: Πού πάτε; Τόπος δλωνών μονάχα τό παλάτι. 
Πατρίδα τής γυναίκας ειν’ τό σπίτι τοΰ άντρα της.

: Έκεϊ πού δέ σέ σπέρνουν τί φυτρώνεις, παραμάνα;
Νά γνοιάζεσαι γιά τήν κυρά σου κι’ οχι 
γι’ άλλων δουλειές πού δέ ζητάνε 
μήτε τή γνώμη σου, μηδέ τή δούλεψή σου.

: Φύλακα μάτι καί φρουρό τών γυναικών 
μέ ώρισε ή Άξιοθέα, κυρά μου Φαίδρα. 
Κι’ οφείλω τήν εστία της νά κοιτάζω 
νά προστατεύω άπ’ τις έπιβουλές ή τά τυχαία παραστρατήματα.

: Πάρε σπαθί καί στάσου ν’ άντικόψης

τόν ξενικό στρατό μιά κι’ έχεις μές τά στήθη 
τοΰ λιονταριού καρδιά.

Τροφός : Δέν πολεμάνε μόνο μέ σπαθί καί μέ κοντάρι. 
Κι’ δ νοΰς κι’ ή φρόνηση κι’ ή πρόβλεψη 
σπαθί ’ναι τοΰ πολέμου καί κοντάρι. 
Δέ νοιώθεις πώς αν φύγης σπέρνεις 
μές στό παλάτι μαΰρο πανικό;
Κι’ άν σέ συλλάβη δ ξένος τότε 
κίνδυνος είναι κάθε τι νά μολογήσης 
άθέλητα γιά Οελητά σου. Ξέρουν μύριους τρόπους 
νά κυνηγοΰν καί νά ψαρεύουν τήν πληροφορία.
Κι’ δ άντρας σου πού στέκει δίπλα 
στό βασιλιά άδερφός κι’ ύπεύθυνος μοιράζοντας 
μαζί του κίνδυνο καί βάσανα
τί ταραχή θά νοιώση, τί ντροπή μέ τό φευγιό σου;

Φαίδρα : ’Άντρας δέν ειν*  αύτδς πού σά γυναίκα του 
δέ νοιώθει τή γυναίκα του.

Τροφός : Φρόνιμα λόγια αύτά δέν είναι 
κι’ ούτε ταιριάζουν σέ γυναίκα 
μηδέ στούς ήρεμους καιρούς.

Φαίδρα : Μιά σκλάβα σάν έσέ κι’ άς σ’ έχουνε σέ ύπόληψη 
γιατί τούς παραστέκεις στήν άνάθρεψη, δέν έχει 
δικαίωμα νά έλέγχη τό τί λέγω.

Τροφός : Τή γλώσσα δάγκωσε. Ζυγώνει ή Άξιοθέα, 
πού δέ χωνεύει άντίλογα στις κρίσιμες στιγμές.

Άξ ι ο θ έ α : Τί είδους μαλλώματα εΐν’ αύτά;
Αύτό μαντεύω άπό τή στάση σας κι’ άπό τήν έξαψή σας. 
Φαίδρα, γιατί δέν είσαι άπάνω δίπλα στά παιδιά σου; 
Καί σκλάβα έσύ, στις αίθουσες τί τριγυρνάς;
Κι’ ώ παραμάνα, έσένα άλλοΰ σέ πρόσταξα νά στέκης.

Τροφός : Λόγος σ’ εμέ δέν πέφτει τώρα.
'Η Φαίδρα ας δώση έξήγηση γιά τά καμώματά της. 
Έγώ στήν προσταγή ύπακούω κι’ έκεϊ επιστρέφω 
πού μ’ έταξες βιγλάτορα καί παρατηρητή.

Άξιοθέα : ‘Η Φαίδρα πρώτη πρέπει νά μιλά 
κι’ έξήγηση προσμένω.

Φαίδρα : Θά σοΰ μιλήσω καθαρά, γιατί πιά δέ φοβάμαι, 
μήτε κατακραυγές καί μήτε τιμωρίες.
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Ά ξ ι ο θ έ α 
Χορός 
Φαίδρα

Ά ξ ι ο θ έ α

Χορός

Άξιοθέα

Φαίδρα

Βαρέθηκα τά σπίτια αύτά πού κρέμονται 
καθώς φοβέρες πάνω στο κεφάλι μου.

: Μέτρα τό λόγο μέ τη φρόνηση.
: Δέν έχει φρόνηση τό ξέσπασμα.
: Άφέντρα σέ δικό μου σπίτι, ώ Άξιοθέα, δέν είμαι. 

Γυναίκα τοΰ άντρα μου τοΰ νόμιμου δέν είμαι. 
Γιατί νά κατοικώ σ’ αύτά τά δώματα; 
Μιά στάλα αν έμεινε φιλότιμο στά στήθη μου 
θά πρέπει πιά τά μάτια μου νά πάρω καί νά φύγω 
κι’ ας γύρω μας παραμονεύουν οί άπειλές.

: Πολύ παράξενα μιλάς καί προπαντός 
σέ τέτοια ταραγμένην ώρα 
πού πρέπει ή σύνεση τά πάντα νά όδηγή.

: Οί ταραγμένες ώρες δίνουν θάρρος.

: Θάθελα ξήγηση τών λόγων σου. 
'Ομολογώ πώς μέ στενοχωρεϊς διπλά.

: "Οταν παντρεύεται ή γυναίκα θέλει, Άξιοθέα, 
νά διαφεντεύη σά βασίλισσα τό σπίτι της. 
Εκείνη νά φροντίζη γιά τον δείπνο, 
έκείνη νά φροντίζη τί θά ύφάνουν, 
έκείνη νά φροντίζη το κελλάρι 
καί νά προστάζη καί νά τιμωρή. 
Έδώ ’μαι δεύτερη καί τρίτη 
κι’ ό λόγος μου παράξενα αντηχεί 
κι’ ίσως νά τό λογίζουν γιά άνταρσία 
κι’ έλλειψη σεβασμοΰ κι’ άδιαντροπιά.

: Σωστά ’ναι τά όσα λές μά καί άδικα. 
Εξάλλου μές τό σπίτι δυό κεφάλια 
νά διαφεντεύουν δέν μποροΰν. 'Η άρχή ’ναι μιά. 
Θαρρώ έπικίνδυνο σέ ξέχωρο παλάτι 
νά κατοικής σέ τέτοιο δύσκολο καιρό πού ό σεβασμός 
δέν έχει νόημα γιά κανένα.
Τώρα μέ τό παραμικρό οί άγύρτες κι’ οί έπιτήδειοι 
τόν οχλο ξεσηκώνουν γιά ύποπτα συμφέροντα, 
ένώ στήν ένωση πολλών πληθαίνει ή δύναμη 
κι’ ή προστασία τών άνηλίκων πετυχαίνει.

: ’Έχεις σκληρές άπόψεις γιά τον οχλο 
καί ταπεινωτικές, βασίλισσα.

Άξιοθέα : Άλλο ’ναι ό λαός κι’ άλλο ’ναι ό όχλος.
Φαίδρα : Γιά τό δεσμό τοΰ σύνευνου δέν είμαι σίγουρη 

κι’ αύτό στά μάτια ήρεμο ύπνο δέν μοΰ φέρνει 
ξεκουραστή.
Άνάμεσά σας κι’ αν ύπάρχω έδώ δέν είμαι.
Τίς ύποψίες άκολουθώ κι’ άπ’ τό θυμό μου πέφτω στή ντροπή 
καί τήν άπελπισία.

Άξιοθέα : Νοιώθω τη θέση σου. Δέ σέ κατηγορώ.
Άλλ’ αν τό λοξοδρόμημα τοΰ ενός 
γιά έκδίκηση άκολουθή τό λοξοδρόμημα άλλου, 
τότε τά πάντα πάνε άπ’ τό κακό στό χείριστο 
χωρίς κανένα κέρδος.
Ψηλά τό μέτωπο κι’ ορθώσου, Φαίδρα, 
στάσου πιστή κι’ ύπάκουη κι’ άναμάρτητη 
γιά νάχης πάντα παρρησία 
καί νά σέ σέβονται θεοί κι’ άνθρώποι. 
'Η έκδίκηση το κρίμα δέν ξεπλένει. 
'Η έκδίκηση στοιβάζει κρίμα νέο.

Ά ξ t ο θ έ α

Φαίδρα

Χορός : Μπαίνει ή τροφός άνήσυχη κρατώντας τήν άσπίδα 
άδέξια.

Τροφός : Μήνυμα μαΰρο μές τά μαύρα 
καθημερνά συμβάντα, πιό μαυριδερό, 
κομίζω άσήκωτο!

Άξιοθέα : Τί σκούζεις έτσι; Τί κρατάς; Τό λόγο στρογγυλό 
καί καθαρό προστάζει ή λογική κι’ οί περιστάσεις.

Τροφός : Φορτίον άσήκωτο γιά μιά ψυχή προχωρημένη 
σέ χρόνια καί νυχτέρια σάν έμέ, βασίλισσά μου.

Χορός : Τρομάζω νά μαντέψω μάντεμα κακό.
Τροφός : Καί δέν τήν πρόδωσε ορμηνεύει ό βασιλιάς

κοιτώντας ψηλομέτωπος.
Άξιοθέα : Μά μίλησε έπιτέλους, παραμάνα.
Χορός : Σκοτώνουν τ’ άξεδιάλυτα καί δίβουλα.
Τροφός : Ετούτη ’ναι τοΰ Πασικράτη ή άσπίδα ή τιμημένη. 

Σ’ αύτή τόν φέρανε νεκρό άπο δόρυ ξενικό 
κατάστηθά του καρφωμένο.

(Φεύγει ή Κυμοθόη)
Άξιοθέα : Καί λέγαμε μέ τούς δεσμούς τοΰ γάμου 

νά συγγενέψουμε.
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Τροφός

Χορός

Άξιοθέα

Φαίδρα

Άξιοθέα

Αρσινόη 
Τροφός 
Ά ξ ι ο θ έ α

Τροφός 
Άξιοθέα

Φαίδρα
Τροφός

Αντρείος κι*  ωραίος κι’ άπό σπίτι, 
καλόκαρδος κι’ εύγενικός.
Πόσο θά ταίριαζε στην Αρσινόη 
φεγγάρι κι’ ήλιος!

: Τή δύστυχη, τή δύστυχη πού χάνει τό γαμπρό 
πριν τή χαρά γνωρίση τοΰ παντρέματος!

: Δύστυχη δυό φορές γιατί πετοΰσε 
ψηλά σέ σύννεφα χαράς πριν λίγο.

: Παρακαλώ, γυναίκες, νά φυλάξετε κρυφό 
έτοΰτο τό χαμό μή μάθη τον ή Αρσινόη. 
"Ωρα δέν είναι γιά στηθοδαρμούς.
Ή πόλη κινδυνεύει κι’ όλοι πρέπει 
τή σωτηρία τής πόλης νά σκεφτόμαστε.
Δεύτερον έ'ρχεται τό σπίτι καθενός.

: Πολύ μάς κοροϊδεύει ή μοίρα.
Άλλα έτοιμάζεις κι’ άλλα σοΰ έτοιμάζει 
ζηλόφθονα.
Εύτυχισμένος όποιος τά πού ’ίδιος έτοιμάζει 
μ’ όσα ετοιμάζει ή μοίρα συμφωνούνε.

: Κρύψε σέ μέρος σίγουρο τ’ άπομεινάρι 
τοΰτο τής νιότης καί τής λεβεντιάς του, παραμάνα, 
τή στραφτερή του άσπίδα.
Θάρθη ό καιρός, άν έχουμε καιρό γραμμένο, 
νά τόν τιμήσουμε διπλά.
Καί τώρα στά έργα μας νά σώσουμε 
τοΰ σπιτικοΰ μας τό ρυθμό.

: (Άπό μέσα). Αλλοίμονο ! πικρό μαντάτο.
: 'Η Αρσινόη, βασίλισσα.
: 'Η Αρσινόη. Ποιος πήρε τό μαντάτο 

στ’ άνυποψίαστο της τ’ αύτί χωρίς νά λυπηθή 
πώς μεταδίνει σπαραγμό ;

: 'Η Κυμοθόη θαρρώ πού δέν τή βλέπω έδώ !...
: Φαίδρα, στήν κόρη παραστάσου.

Κι’ έσύ, γρηά, πού τή μεγάλωσες, ξοδεύοντας ζωή, 
πάρε γλυκά στ’ άχείλι λόγια 
νά μαλακώση ό πόνος τής παρθένας.
Ξέρεις τί σκέψεις ύποπτες γεννοΰν 
τέτοια παθήματα στ’ άσκεφτα νιάτα.

: Πού είναι στήν άσκεψία τά πιό σοφά.
: Νά την μέ ξέπλεκα μαλλιά καί ματωμένα μάγουλα

καί ξεσκισμένα ροΰχα νά σιμώνη....
Πικρή, κορούλα, πώς μέ σφάζεις!

Αρσινόη : Μάνα, τόν Πασικράτη δόρυ
πολέμιο πήρε μακρυά άπ’ τό φώς, μακρυά μου.
Μάνα, ποΰ νάβρω στύλο ν’ άκουμπήσω, 
ποΰ νάβρω φώς νά δοΰν τά μάτια μου, 
ποΰ νάβρω τό νερό νά δροσιστώ.!

Άξιοθέα : Υπομονή. Καί συγκρατήσου, κόρη μου.
Δέν κάνει κόρη βασιλιά μπροστά 
σέ φιλικά καί ξένα μάτια νά ολοφύρεται. 
Μέ ολοφυρμούς δέ λιγοστεύει ό πόνος.

Χορός : Ό θρήνος ξαλαφρώνει τήν καρδιά.
Αρσινόη : Ή Κυμοθόη τά πάντα μοΰ μολόγησε.

Τήν τιμημένη άσπίδα δόσε μου 
νά τήν σφιχταγκαλιάσω 
κι’ ας ήμουν μόνο στήν ψυχή δική του 
καί στ’ όνειρό μου.

Φαίδρα : Κλάψε. Τό δάκρυ ξαλαφρώνει τήν καρδιά 
γυναίκας κι’ άντρα.
Ντροπή ’ναι οί ντροπιασμένες πράξεις.

Χορός : Κι’ οί ντροπιασμένες σκέψεις.
Φαίδρα : Μά τήν άγάπη οποίος θρηνεί τήν τίμια

τίμιος λογιέται καί τό δείχνει κι’ είναι, 
ένώ ξαλάφρωση κερδίζη 
κι άναπαμό.

Αρσινόη : Ώ παραμάνα, δός μου τήν άσπίδα του.
έδώ άγγιζε ό άγκώνας...........
Αίμα! τ’ άντρείου το αίμα καί τοΰ ωραίου.

Χορός : Τοΰ τίμιου ωραίου κι’ εύσεβοΰς. . . .
Αρσινόη : Διπλή χαρά στό κάθε μάτι.
Τροφός : ’Έλα, κορούλα μου, στούς ίσκιους τ’ άνωγιοΰ, 

έκεί πού διαμονή τών γυναικών τήν έταξαν 
ό νόμος κι’ ή συνήθεια, 
έλα νά πάμε νά θρηνήσης λεύτερα.

Άξιοθέα : Πήγαινε έσύ, ώ γρηά, στό πρώτο σου καθήκον 
κι’ άσε τήν κόρη στά δικά μου χέρια ώς μάνα 
νά τής παρασταθώ στό δίκαιο πόνο της.

Αρσινόη : Άφίλητη κι’ άνύπαντρη καί δίχως τέκνα θ’ άπομείνω. 
Άξιοθέα : Μή κακομελετάς. Καί τό κακομελέτημα 

ντροπή γεννά καί σύγχυση.
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’Αρσινόη

Ά ξ ι ο θ έ α 
’Αρσινόη

Ά ξ ι ο θ έ α

ΧΟΡΙΚΟ

Τ ρ ο φ ό ς

Χορός 
Τροφός
Χορός

Τ ρ ο φ ό ς 
Χορός
Τ ρ ο φ ό ς 
Χορός
Ά ξ ι ο θ έ α

Τ ρ ο φ ό ς

: Που πας, καλέ μου; (Κομδς)
σέ ποιά γωνιά τοΰ Κάτω Κόσμου 
τόν ’ίσκιο σου ν’ άναζητήσω;
Γιατί πικρή τη βλέπω τή ζωή.

: Πικρή δέν είναι μά πικρή τήν κάνουμε.
: Ποιές νύχτες θά περάσω μοναχή 

χωρίς τή θύμησή σου;
Ποιά σκέψη νά κοιτάξω ποιό 
γλυκόνειρο παλιό χωρίς έσέ;

: Έλα, κορούλα. Φαίδρα, παραστάσου.
'Η παρηγοριά δέ γιατρεύει 
μά άπασχολεϊ τήν σκέψη.... (φεύγουν)

: Στά νιάτα ό πόνος εΐν’ βαρύς, 
γιατί είναι ή φαντασία φλογάτη 
κι’ ή πείρα μόλις πού γεννιέται. 
Κι άπάνω στή φωτιά τοΰ πόνου 
δ λογισμός δέν έχει μέτρο 
καί τ’ άνομα τολμά.
Κι’ δμως τοΰ νέου δ πόνος γρήγορα 
σά μπόρα ξαλαφρώνει 
καί μένει μόνο στήν καρδιά 
μιά θύμηση γλυκόπικρη.

: ’Αδύνατο. 'Η άρρώστια σκόρπισε στό σπίτι. 
Κάτι τό σάπιο βρίσκεται στής Πάφου τό βασίλειο. 
Βασίλισσα, κυρά μου.......

: Τρομάζω. Τρόμος μές στό λόγο σου καί τή θωριά σου. 
: Δέν έχω συνηθίσει τέτοια νά θωρώ.
: Κι’ δμως λαχτάρες έχουν τά παιδιά 

κάθε στιγμή μές τήν άνάθρεψή τους.
: Μές τά γυναικεία έργα πάντα ζή ή ζωή.
: Καί στών άντρων τά έργα;
: ‘Ο πόλεμος, πού παίρνει τή ζωή.
: Στητή σάμπως άτάραχη ή βασίλισσα πλησιάζει.
: Τί ταραχή καί τί τρομάρα, παραμάνα;

Ποιά θύελλα κι’ άντάρα ποιά; 
Βροντοφωνάς καί σειέται τό παλάτι.

: Βασίλισσα, μονάχα έσύ μπορείς 
τ’ άδέρφια νά χωρίσης άπό άμάχη

θανατηφόρα.
Ά ξ ι ο θ έ α : Διχόνοια ορθώθηκε στή μέση 

τών άδερφών;
Τ ρ ο φ ό ς : '0 Νικοκλής τόν Ετεοκλή κατηγορεί 

πώς πρόδωσε σέ άδύναμες στιγμές 
τή συμμαχία μέ τόν ’Αντίγονο.

Ά ξ ι ο θ έ α : Ό σύνευνος τής Φαίδρας χάνεται 
μές τήν κακόφημη τή φήμη.

Τροφός : Σέ γλεντοκόπι μέ περαστικούς 
έμπορους ’Αλεξανδρινούς 
μολόγησε πώς σύντομα τό κράτος 
τοΰ Πτολεμαίου στήν Αίγυπτο θά πέση 
τή δύναμή του χάνοντας καί τήν έπιρροή. 
'0 καταδότης πάντα πρόχειρος 
τήν εύκαιρία δέ χάνει.

Ά ξ ι ο θ έ α : Ειν’ τό κρασί στήν εύτυχία μιά στάλα 
περίσσιας εύτυχίας.
"Ομως σάν ξεπεράσης τό πρεπούμενο 
πέφτεις χαμαί καί δυστυχείς, 
γιατί τή σκέψη παραλύει
καί σφάλματα τδνα ξοπίσω τοΰ άλλου κάνεις.

Τροφός : Μά τό κακό πιό πέρα προχωρεί.
Τήν κατηγορία άρνιέται δ Ετεοκλής.
Σέ μιά παράφορη στιγμή τραβάει τό ξίφος.

Ά ξ ι ο θ έ α : Αύτό ’ναι πιά άνταρσία.
'Η Φαίδρα προσπαθεί κρυφά νά φύγη
κι’ δ Ετεοκλής μπροστά στούς στρατηγούς 
τραβάει τό ξίφος. . . .!

Τ ρ ο φ ό ς 
Ά ξ ι ο θ έ α

: Δυό στρατηγοί τό βασιλιά προστάτεψαν.
: ’Αρχή κακών. '0 μέσα κόσμος 

θάρθη τοΰ έχτροΰ μας συνεργός.
Τροφός
Φαίδρα

: 'Η Φαίδρα κατά δώ έρχεται.
: Βασίλισσα. Ποιά ταραχή καινούρια 

στις ταραχές τίς άλλες κάθεται 
καί χλόμιασες;

Ά ξ ι ο θ έ α 
Φαίδρα 
Ά ξ ι ο θ έ α

: Μπήκε ή οχιά ή διχόνοια στό παλάτι.
: Γιά μέ άν μιλάς νομίζω μέ άδικεϊς.
: Ό άντρας σου σήκωσε σπαθί άνταρσίας.
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Φαίδρα

Ά ξ ι ο θ έ α 
Φαίδρα
Ά ξ ι ο θ έ α

Φαίδρα

Ά ξ ι ο θ έ α

Φαίδρα 
Ά ξ ι ο θ έ α

Φαίδρα

Ά ξ ι ο θ έ α

Φαίδρα

Ά ξ ι ο θ έ α 

Φαίδρα

Ά ξ ι ο θ έ α

’Αδύνατο, γιατί τοΰ λείπει ή δύναμη 
γιά πράξεις άγαθές.
Πράξη άγαθή τήν άνταρσία θαρρείς;
’Άν είναι γιά νά σώσης τδ λαό.
Πολλοί γιά πρόσχημα τοΰ πάθους των 
σύνθημα βάζουν τοΰ λαοΰ τή σωτηρία 
έλπίζοντας στή συνδρομή.

: Άλλά τον άντρα μου κατηγορείς 
μέ ποιά κατηγορία;
Νά λες πώς σήκωσε άνταρσία 
κουβέντα είναι. Μπορεί 
διάφορη γνώμη νάχη 
καί νάναι ή γνώμη του ή σωστή.

: Τράβηξε τδ σπαθί του ένάντια 
στδ Νικοκλή.

: Γιατί;
: Φανέρωσε στούς ξένους δ άντρας σου 

τή μυστική τοΰ κράτους συμμαχία 
μέ τδν ’Αντίγονο.
Τδ άποκαλύπτει δ βασιλιάς στή σύναξη 
κι’ άντί συγγνώμη τδ σπαθί προτείνει 
στήν έξαψή του δ άντρας σου.

: ’Άν τοΰτο πόλη καί λαδ ώφελή 
δέ βλέπω λόγο νά τδν ψέξω.

: 'Όποιος στδ νόμο καί τήν τάξη πάει ενάντια 
καί δίκαιο νάχη δίκαιο χάνει.

: Κι’ ή Αρσινόη πού χύμηξε νά πέση 
άπ’ τδν έξώστη κάτω στδ πλακόστρωτο 
τέλος νά δώση στή ζωή της 
είχε τδ δίκιο καί τδ δίκιο τώχασε;

: Τί λές, γυναίκα; Ποΰ τήν άφησες;

: Στήν Εύρυνόη κοντά πού μέ γλυκάδα 
τήν δρμηνεύει κι’ έτρεξα σ’ έσένα 
τδ μήνυμα νά φέρω.

: Νάρθή μπροστά μου. Έσύ, γρηά, 
πήγαινε δές κι’ ή τύχη ας τδ θέληση 
δμόνοια νάρθη άναμεσό τους, 
ψύχραιμα νά σκεφτοΰν τή σωτηρία μας.

Τροφός

Ά ξ ι ο θ έ α 
Τροφός 
Ά ξ ι ο θ έ α

Τροφός

Ά ξ ι ο θ έ α

Τροφός

Χορός

Ά ξ ι ο θ έ α

Τροφός

Ά ξ ι ο θ έ α

Αρσινόη 

Ά ξ ι ο θ έ α

Αρσινόη

: ’Εκλιπαρώ έπιείκεια γιά τδ φύτρο σου 
τή δύστυχη Αρσινόη.
Ξέρεις τί φλόγα κλειοΰνε 
οί πρωτοξύπνητες καρδιές.

: 'Π καλωσύνη σου πολλά κακά θά φέρη.
: 'Η καλωσύνη πάντοτε είναι καλωσύνη.
: Γιά κείνο πού τή δίνει.

Γιά κείνο πού τήν παίρνει;
: ’Άν είσαι μάνα, πού τή γέννησες, 

είμαι καί μάνα έγώ πού τή μεγάλωσα.
Γι’ αύτδ ζητώ έπιείκεια γιά τδ βλαστάρι σου 
κι’ έμέ βλαστάρι τής ψυχής μου.

: Στήν ώρα ή αύστηρότητα 
στήν ώρα ή καλωσύνη.

: Κι’ όμως στή δύσκολη περίσταση τοΰ νιοΰ 
μονάχα τδ γλυκόλογο περνά 
κι’ ή καλωσύνη.

: Σωστά μιλούν κι’ οί δυό τους 
καί μένει δ νοΰς τδ ποΰ θά κλίνη.

: Πήγαινε έκεϊ στή θέση σου 
νά μέ πληροφορής, τά μέτρα μου νά παίρνω 
καί νά γνωρίζω.

: Πηγαίνω. Ά! νά τήν Αρσινόη. 
Βασίλισσα τδ λόγο μου άκουσε.......

: Πράξη κακόφημη δέν πρόσμενα 
στδ πρώτο φύτρο μου, Αρσινόη. 
Πώς τόλμησες νά καταστρέψης τή ζωή σου 
καί μαΰρο πένθος άδοξο σ’ έμάς 
νά φέρης καί στήν πόλη;
Δίνει δ Θεδς μέ τδν πατέρα τή ζωή. 
Δικαίωμα τδ παιδί νά τήν ξεγράψη, 
νά τήν πατήση, νά τή χάση τή ζωή δέν έχει.

: Μάνα, δέν έχει νόημα ή ζωή γιά μένα.

: Στήν ήλικία σου πιδ μεγάλο νόημα 
βλέπω ή ζωή πώς έχει.

: Ό ξαφνικός χαμός τοΰ Πασικράτη, πού έπρεπε 
νυμφίος στδ πλάϊ μου νάταν, 
μοΰ δείχνει πιά τδ χρέος μου.
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Στον Κάτω Κόσμο πρέπει 
τον ’ίσκιο του ν’ άκολουθήσω.

Ά ξ ι ο 0 έ α : Ή τελετή τοϋ γάμου δέ σάς ένωσε.
'Ο πόθος τής καρδιάς δεσμός κι’ άν είναι, 
δεσμός δέν είναι αν δέ δώση 
τή συγκατάθεσή του ό νόμος 
κι’ ή τελετή νά τό σφράγιση.

’Αρσινόη : Τό μυστικό άρραβώνα τής ψυχής 
κανένας νόμος δέν ξεγράφει.

Ά ξ ι ο θ έ α : Θάταν τιμή γιά σένα άσύγκριτη
τόν πόνο σου άν τόν σφράγιζες στά στήθη 
και μέ ψηλά τό μέτωπο άν δεχόσουν 
τό χτύπημα τής μοίρας.

’Αρσινόη : Τή λογική βαρέθηκα. Πολλά, 
πάρα πολλά κακά στοιβάζει έτούτη.

Ά ξ ι ο θ έ α : ’Αντιμιλάς, ύψώνοντας φωνή, πού λίγο 
πιό πέρα θάταν άνταρσία.

’Αρσινόη : Καθένας έχει τό δικαίωμα νά μιλά, μητέρα.

Χορός : Ξεπήδησε ή διχόνοια παντού, παντού.

Ά ξ ι ο θ έ α : Αύτό σημαίνει πώς σέ πήρε τό κατήφορο.
'Η συμβουλή γονιού δέν είναι προσταγή 
σ’ αιχμάλωτο ή σέ δούλο.
Κι’ ή προσταγή γονιού γιά τό παιδί 
πάντοτε συμβουλή λογίζεται.

’Αρσινόη : Μάνα, τό δρόμο πού άρχισα άφησε 
ν’ άποτελειώσω.

Ά ξ ι ο θ έ α : Έγώ προστάζω μέσα στά παλάτια 
γιά τά γυναικεία έργα.
Στά σκοτεινά κελλιά θά σέ σφαλίσω 
γιά άσφάλεια κι’ όχι τιμωρία.
Έκεϊ μές το σκοτάδι καί τή μοναξιά 
τή λογική θά ξαναβρής.
Γυναίκες, πάρτε την.

Φαίδρα : Βασίλισσα, τί κάνεις; Προσβολή 
στο μέσα πόνο έξακοντίζεις;

’Α ξ ι ο θ έ α : ’Άν είναι γιά νά σώσω τό παιδί, 
παιδί δικό μου, δέ δειλιάζω

Φαίδρα

Ά ξ ι ο θ έ α

’Αρσινόη

Ά ξ ι ο θ έ α 
Χορός 
Τροφός

Ά ξ ι ο 0 έ α 
Φαίδρα 
Χορός 
Τροφός

Ά ξ ι ο θ έ α 
Τροφός

Φαίδρα

Τροφός

Ά ξ ι ο θ έ α

’Αρσινόη

μπροστά στό κάθε μέσο.
: Ή έξουσία κι’ ή δύναμη σκληρή σέ κάνει.

Μά ή εύτυχία φωλιάζει 
μές τή γλυκάδα τής καρδιάς.
Βασίλισσα, σ’ έκλιπαρώ. Θά παραστέκω της.
Στό σκοτεινό κελλί μήν τή σφαλίσης.
Εξάλλου ό βασιλιάς τό λόγο τό στερνό 
πρέπει νά πή σά βασιλιάς.

: ’Άλλες φουρτούνες κείνο δέρνουν.
Τοΰ σπιτικού τήν τάξη έγώ κρατώ 
ύπεύθυνα καί σταθερά.
Γυναίκες, πάρτε την.

: Μάνα, τό σκοτεινό κελλί δέν τρέμω.
Μές τό σκοτάδι θάχω σίγουρο καιρό 
τή μνήμη του νά ζώ.
Μέρα τή μέρα θ’ άποχάνομαι, θά ρέβω 
ώσπου νά πάω στόν Άδη νά τόν βρω.

: Γυναίκες, πάρτε την.
: Άπ’ τό κακό στό χείριστο.
: Σαλέψετε, παλάτια, καί σαλέψετε.

ΤΩ! λογικά σα?^έψετε, κι’ έσεϊς καρδιές 
ξεριζωθήτε ! Χάθηκεν ή πόλη.

: Φριχτά δεινά μάς προφητεύεις, παραμάνα;
: ’Οργή Θεοΰ χτυπά τις κεφαλές μας.
: Ανοίγει ή γή καί χάνεται ό λαός.
: Τά μάγουλα ματώστε, ξεριζώστε τά μαλλιά. 

Χαθήτε!
: Μίλισε πιά.
: Μάτια, τό φώς μή βλέπετε. 

Μάτια μου, τυφλωθήτε.

: Μάς έζωσεν ό τρόμος 
κι’ ό,τι θωροΰμε μαΰρο τό θαρρούμε.

: Δέν είναι θέαμα πιό τρομακτικό, 
πού νά μήν τώβλεπα.... !

: Γρηά τρελλή, πιά θά μιλήσης;
Μά τούς θεούς δέν ξέρω τί νά πώ!

: Μαΰρο κελλί κι’ ύγρό
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καί μοναξιά πιο μαύρη 
κι’ όνειρό σκοτεινό, τρομακτικό 
σας παραδίνομαι.

Ά ξ ι ο θ έ α : Μίλησε πιά. Μά τί κομπιάζεις;
Φαίδρα : Μίλησε πιά, γρηά.
Τροφός : "Ενας άπάνω τ’ άλλου στοιβαγμένοι, 

χεροπιαστά δετοί σάν άδερφοί, 
τό δρόμο πήραν τοϋ θανάτου 
μέ τό δικό τους χέρι.

Ά ξ ι ο θ έ α : Μά ποιοι, καλέ; Μάς έπνιξες.

’Αρσινόη : 'Ωραίο νά παίρνεις μόνος σου 
τό δρόμο τοϋ θανάτου.

Τροφός : Οί άπεσταλμένοι ξαναγύρισαν.
Ό βασιλιάς τούς δέχτηκε ψυχρά. 
Μά είχε μιά ματιά ξαστραφτερή 
πού δήλωνε τή μέσα ταραχή του. 
«Ό ’Αργείος» τοΰ λένε «δέν πιστεύει 
στό λόγο σου. Μά σέβεται τό στέμμα σου 
καί τήν παλιά φιλία.
Σοΰ στέλνει τοΰτο τό σπαθί καί πράξε 
κατά πού θέλεις».
Τά είπαν κοφτά, χαιρέτισαν καί φύγαν.
Σέ δυό στιγμές σιωπής ξηγήθηκαν 
μέ τή ματιά τ’ αδέρφια.
Τραβάνε τά σπαθιά τους, τά φιλούν 
κι’ ένας ξοπίσω τ’ άλλου μπήγουν τα 
στό στήθος.
Προτίμησαν τό θάνατον άπ’ τήν παράδοση, 
τόν έξευτελισμό.

Φαίδρα : ’Αντρείε μου σύνευνε, δέν πρόσβαλες 
τό μέτωπό σου κι’ άς τό σφράγισαν 
μ’ ένα σημάδι, τήν άκριτομύθεια. 
Βασίλισσα, κρατήσου έδώ στόν ώμο μου.

Τροφός : Νά σέ κρατήσω, δύστυχη βασίλισσά μου. 

’Αρσινόη : Μάνα μου, μάνα, σοΰ προσπέφτω, 
ζητώ συγχώρηση π’ άθέλητά μου 
σέ στεναχώρησα βαρειά.
Πατέρα μου, πατέρα μου...........

Ά ξ ι ο θ έ α : Τό βήμα μου άκολούθησε, ’Αρσινόη....
(φεύγουν)

ΧΟΡΙΚΟ : Βαρύ το χτύπημα σκοτώνει 
κάθε ζωοδότρα άντίδραση. 
Τίς σιωπηλές αντάρες νά φοβάσαι, 
γιατί είναι τούτες πού ρημάζουν! 
Ό πόνος ό ξετσίπωτος, πού ούρλιάζει 
καί στηθοδέρνεται κι’ άγκομαχά, 
σέ λίγο ξεθυμαίνει σάν άτμός 
πού βρίσκει τρύπα καί ξεφεύγει, 
χωρίς νά σπάζη τό δοχείο. 
Εύτυχισμένο λέω τόν άνθρωπο 
πού τίς χαρές τίς πιό μεγάλες δέ γνωρίζει 
μηδέ τίς λύπες τίς βαρειές, 
μά ζή στό λίγο καί στό μέτρο.

’Αρσινόη : Θά πάω νά πέσω στοΰ πατέρα 
τό ματωμένο σώμα.

Τροφός : Στάσου, παιδί μου, καί δέν κάνει 
ανύπαντρη κοπέλα νά μοιρολογά 
μπροστά σέ κόσμο.

’Αρσινόη : Τόν στύλο τού σπιτιού μας τόν πατέρα 
τό πιό μεγάλο σέβας, πάω νά κλάψω.

Τροφός : Μονάχα ό γυιός μπορεί στό πτώμα δίπλα 
σάν άντρας νά σταθή.
Τών γυναικών ή μοίρα λέγει 
κρυφά νά κλαίμε ό,τι άγαπάμε. 
Κοίταξε ή βασίλισσα ή μητέρα σου 
τόν πόνο κράτησε περήφανα 
κι’ άς έπεσαν στούς ώμους της φροντίδες 
δυσβάσταχτες καί γιά άντρα άκόμα.

’Αρσινόη .’ ΤΙ μάνα χάνει σύνευνο.
Μά εγώ τον κύρη χάνω, δεύτερο θεό, 
τόν πλάστη μου.

Χορός : Μοίρα κακή νά χάνης σέ μιά μέρα 
πατέρα κι’ έρωτα.

’Αρσινόη : Γιατί στά πόδια του νά μή κυλήσω, 
νά τά φιλήσω καί νά κ>νάψω, 
τά μάγουλα νά γδάρω, νά ματώσω,
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Τροφός
νά στηθοκοπηθώ;
Τ’ δ,τι δέν έκανεν ή μάνα, 
πώχει τό πρώτο χρέος καί τήν εύθύνη, 
δέν πρέπει έμεΐς.
Κρατήσου, κόρη μου, κι’ ή μάνα πλησιάζει.

Ά ξ ι ο θ έ α Μήν κλαΐς, παιδί μου. Φώτιση γιά μάς 
Οά στείλουνε οί θεοί.
Τούς άντρες άφησε πρεπούμενα 
τούς ύψηλούς νεκρούς μας νά έτοιμάσουν. 
Ό δρόμος τής καρδιάς εΐν’ εύκολος. 
Μά ή λογική άλλα μάς προστάζει, 
τά δύσκολα.

Ε ύ ρ υ ν ό η 
Φαίδρα 
Ά ξ ι ο θ έ α

’Αρσινόη
Ά ξ ι ο 0 έ α

Ε ύ ρ υ ν ό η

Ά ξ ι ο θ έ α

Ε ύ ρ υ ν ό η 

Ά ξ ι ο θ έ α

Τροφός 
Ά ξ ι ο θ έ α

: Μέ κάλεσες, βασίλισσα;
: Μέ κάλεσες, βασίλισσα;
: Στ’ άνώϊ, ’Αρσινόη, μέ τά παιδιά 

καί τις γυναίκες μείνε καί περίμενε.
: Μάνα, ύπακούω.
: Έσύ, γρηά, πού παραστάθηκες 

σ’ όλες τις γέννες μου κι’ άνάθρεψες 
τά φύτρα μου ώς παιδιά δικά σου, 
πάρε τις δούλες στήν αύλή καί μάζεψε τά ξύλα. 
'Όταν προστάζω, βάλε τή φωτιά, 
οί φλόγες τό παλάτι νά εξαγνίσουν.

: Μά τί βαρύ στο νού σου κλώθεις 
άσυνήθιστο;

: Θαρθή κι’ ή ώρα τής έξήγησης.
Μά πρώτα μάζεψε στ’ άνώϊ 
τά φύτρα μας ντυμένα γιορτινά, 
καθαρισμένα, χτενισμένα 
σάν πού ταιριάζει στις έπίσημες στιγμές 
κι’ ας εΐν’ θανατερές.

: Οί προσταγές σου μέ τρομάζουν.

: Ξάστερα θά μιλήσω. 'Όταν στ’ άνώι 
σημάδι θά σου δώσω βάλε τή φωτιά 
κι’ άνέβα, παραμάνα.

: ’Ακούω τήν προσταγή σου.
: Φαίδρα, ό Ετεοκλής, άνάξιος σύνευνος 

ώς τον καλοΰσες, πέθανε έντιμα

μέ το δικό του χέρι.
Κι’ εσένα, Εύρυνόη, ό σύνευνος 
τόν ϊδιο θάνατο προτίμησε 
παρά νά πέση δούλος στον εχτρό 
καί νά έξευτελιστή.
Έμεΐς άδύναμες γυναίκες, τό παράδειγμα 
στών όμοκρέβατων τήν πράξη βλέπω.

Ε ύ ρ υ ν ό η : Νά δώσουμε τό θάνατο μέ τό δικό μας χέρι 
στά φύτρα μας καί στά κορμιά μας;
Μά ύπάρχει έλπίδα νά ξεφύγουμε μέ τά παιδιά.
Οί κρύπτες στά τειχιά εΐν’ άγνωστες.
Οί φιλικές μας ποιλιτεΐες κι’ οί σύμμαχες 
θά μάς δεχτούνε δείχνοντας στόν κόσμο 
ψυχή καί πνεύμα άνώτερο.

Ά ξ ι ο θ έ α : Εΐν’ άγνωστες οί κρύπτες τώρα.
'Όταν θά μπή ό έχτρος στήν πόλη οί τωρινοί σου φίλοι 
θά δείξουν πρόσωπο στον ξένο
αράδα μολογώντας κάθε τι.

Φαίδρα : Θαρρώ θεωρείς πράξη κακή 
ν’ άποτελειώσης μόνη τή ζωή σου 
πού ό Δίας πατέρας έδωσε 
κι’ ό κύρης μας.

Ε ύ ρ υ ν ό η : Φοβάμαι τήν κατακραυγή 
καί τών θεών τήν τιμωρία.

Ά ξ ι ο θ έ α : Είσαι φιλόζωη, χωρίς μιά αρχή, Εύρυνόη.
Κι’ έσύ διπλά φιλόζωη, Φαίδρα.
Δέν είναι πιό μεγάλη προσβολή 
νά πέφτη σκλάβα ή λεύτερη.
Εξευτελίζει τής ζωής το νόημα ή σκλαβιά.
Έσύ, Εύρυνόη, θά κουβαλάς τά ξύλα.
Φαίδρα, στόν άργαλειό θά ύφαίνεις ή θά πλένης στό ποτάμι. 
Έγώ θά μαγειρεύω ή θά χτενίζω 
ξένα παιδιά..........

Ε ύ ρ υ ν ό η : Μά είναι ή ζωή Θεών το δώρο. 
Εξάλλου τά παιδιά. . ..

Φαίδρα : Ζήτησα ξήγηση, γιατί θ’ άποτελειώσω τή ζωή 
μέ πράξη πώχει φήμη άμφίβολη.

Ά ξ ι ο θ έ α : ’Άν ή ζωή δέν εΐν’ ζωή 
γιατί νά ζοΰμε τή ζωή;
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Ζωή χωρίς νά διαφεντεύης τό κορμί σου, 
τή σκέψη σου καί τήν καρδιά, 
σκλάβα ζωή, ταπεινωμένη, 
ζωή έτερόφωτη κι’ άνεύθυνη, 
δέν είν’ ζωή.

Εύρυνόη : Γιά μέ ή ζωή μ’ όποια μορφήν 
είναι ζωή.

Ά ξ ι ο θ έ α : Συχαίνουμαι τά λόγια πού άδικα 
πηγαίνουνε τ’ άνέμου.
Έγώ προστάζω. ’Άν θέλετε 
τήν πράξη άκολουθήστε τή δική μου. 
Άλλοιώς τοΰ παλατιού οί πυλώνες 
όλάνοιχτοι κι’ άφρούρητοι είναι. 
Πάρτε τά φύτρα σας καί φύγετε.

Φαίδρα : ’Ακολουθώ τήν πράξη σου, βασίλισσα. 
Ό σύνευνός μου τίμια πέθανε 
παράδειγμα παντοτινό.
Κατώτερή του δέν σκοπεύω νά είμαι.

Ά ξ ι ο θ έ α 
Εύρυνόη

: Φαίδρα, διπλή κερδίζεις φήμη.
: Τήν πράξη τρέμω καί διστάζω 

νά τή δεχτώ ώς ορθή.
Λυπάμαι τά παιδιά πού χάνουν τό δικαίωμα 
νά ζήσουν τή ζωή.

Ά ξ ι ο θ έ α 
Εύρυνόη

: 'Υπολογίζεις τό κορμί, Εύρυνόη.
: Στ’ ορκίζομαι στή μνήμη τοΰ άντρα μου 

δειλιάζω δίχα ύπολογισμούς καλοζωής.
Ά ξ ι ο θ έ α : 'Η μοίρα δείχνει μας το δρόμο.

Άνάφτε τίς φωτιές.... (φο)νή: τίς φωτιές.. .. )
Χορός
Φαίδρα

: Βλέπω τίς πρώτες σπίθες.
: Τό δρόμο τής τιμής μάς δείχνει ή Άξιοθέα 

καθώς στ’ άνώϊ ψηλόκορμη άνεβαίνει, 
άλύγιστη σά λεύκα.

Εύρυνόη : Τό δρόμο τοΰ "Αδη δείχνει, Φαίδρα. 
Παιδάκια μου λαχταριστά 
ξενύχτια μου, άγαποϋλες μου....

Φαίδρα : Μή μοΰ λυγίζεις τήν καρδιά μέ θρήνους 
άνατολίτισσας μοιρολογίστρας.

Εύρυνόη : Στή γέννα μου γιά σάς τό θάνατο

φαίδρα

Ε ύ ρ υ ν ό η

Φαίδρα

Ε ύ ρ υ ν ό η

Φαίδρα

Ε ύ ρ υ ν ό η

Φαίδρα

Ε ύ ρ υ ν ό η

Φαίδρα 
Ε ύ ρ υ ν ό η 
Φαίδρα 
Ε ύ ρ υ ν ό η 
Φαίδρα

Ε ύ ρ υ ν ό η 
Χορός

Ά ξ ι ο θ έ α

Ε ύ ρ υ ν ό η 
Φαίδρα 
Ε ύ ρ υ ν ό η

Ά ξ ι ο θ έ α

άντίκρυσα άφοβα, άγαποϋλες μου, παιδά μου. . ..
: 'Η μοίρα τής γυναίκας νά γεννά 

άντίμαχη στο θάνατο.
: Σάς έδωσα τό γάλα 

κόβοντας τή ζωή μου, 
παιδιά άγαποϋλες μου....

: 'Όταν θηλάζης τό παιδί 
λογιέσαι μάνα.

: Ξενύχτια στό προσκέφαλός σας 
στόν πυρετό και στήν άρρούστια....

: Νά παραστέκη στά παιδιά 
τό μέγα χρέος τής μάνας.

: Κι*  έλεγα νά μεστώσετε, νά μπήτε 
μέ πάθος στή ζωή.

: "Αγια κι’ ωραία τά όνειρα 
τής κάθε μάνας.

: Καί τώρα ν’ άπαρνιέμαι τή ζωή 
καί νά σάς φεύγω....

: Μονάχες δέ θά πάμε.
: Θά πάρουμε μαζί μας τά παιδιά;
: Στήν άγκαλιά μας.
: ’Όχι! τό χέρι δέν άπλώνω στά παιδιά.
: Τιμή δέν είναι νά τά στέλλης 

σκλάβοι νά γίνουν.
: ’Όχι!
: Φουντώσαν οί φωτιές, πλημμύρισεν ό τόπος 

λάμψη καί καπνό.
: Τετέλεσται. Τά φύτρα μου άναχώρησαν 

μέσα στίς λάμψεις τυλιγμένα 
ήλιοι στή γή μας διάπυροι, 
λεύτεροι.

: ’Όχι!
: Σειρά μας, Εύρυνόη.
: Τήν εξορία στά ξένα έδάφη 

τήν προτιμώ.
Τί τό κρατάς τό ξίφος;

: Είναι άνοιχτοί τοϋ παλατιού οί πυλώνες.
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Παραμονεύουνε οί έχτροί ν’ αρπάξουν 
χρυσάφι, ρουχικά, γυναίκες.

(φωνές)
’Άκου! στήν πόλη πια άρχισε ή λεηλασία.

Τροφός : Απλώσανε καλά οί φωτιές, βασίλισσα.
Καί τρώνε στύλους καί δοκάρια.

Ά ξ ι ο Θ έ α : Μάς έξαγνίζουνε οί φωτιές.
Μέ τό δικό μας χέρι άς άποκόψουμε 
τό νήμα της ζωής μας λεύτερες. 
Μές τά καμένα τοϋτα δώματα 
στάχτη νά γίνουμε.
Ό έχτρός μήτε νεκρό ν’ άγγίξη 
τό τιμημένο μας κορμί.

'Όλες : Άκολουθάμε.
Ά ξ ι ο θ έ α : Πρώτη θά πέσω στη φωτιά.
'Όλες : 'Όλες μαζί.
Ά ξ ι ο θ έ α : ’Άς συγχωρέσουνε οί Θεοί την πράξη μας.

Είναι ντροπή φιλόζωες νά φανούμε 
γιά τής σκλαβιάς τήν ταπεινή ζωή 
έστω κι’ άν δώσανε οί Θεοί 
τήν κάθε μιά ζωή.

"Ολες : Παιδιά μας............
(Φωτιές, κρότοι, κλάματα)

Φωνή : Τετέλεσται.
(Παύση)

Χορός : (έξοδος)
Γιά τήν τιμή όποιος χάνει τή ζωή 
μέ ξένο χέρι, τόν τιμούμε.
Μά όταν τή χάνει άπ’ τό δικό του 
γιά τήν τιμή καί γιά τό χρέος 
άναρωτιόμαστε 
μά τόν τιμούμε.

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Α. ΟΝΟΤΦΡΙΟΤ

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ ΑΠ’ Τ’ ΑΣΠΡΑ ΚΑΘΑΡΟΠΛΥΜΜΕΝΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ό μικρούλ- 
λης Άλέξης δέν άφηνε νά τόν πάρη ό ύπνος. Μέσα στό σκοτεινό δωμάτιο, δίπλα 
στήν άνάσα τής μητέρας του, τά μάτια του στράφτανε γεμάτα άπορία. Τό μικρό 
κορμάκι στριφογύριζε μιά άπό δώ καί μιά άπό κεϊ, ή καρδιά του δέν έλεγε νά άφήση 
τήν έγνοια πού τήν τυραννοΰσε.

Τούτη ή καλοκαιριάτικη μέρα δέν πέρασε άφήνοντας πίσω της τήν έγνοια γιά 
τό παιγνίδι κι άς είχε έρθη πρώτος στό τρέξιμο τό γειτονόπουλο, του. 'Η μέρα 
τούτη έφυγε άφήνοντας πίσω της κάτι τό πρωτογνώριστο, κάτι σάν άνησυχία καί 
φόβο μαζί.

Τήν ώρα πού πετοΰσε τίς ρόγες άπο το σταφίλι πού κρατούσε στά περιστέρια 
τους ποΰχανε μαζωχτή στά πόδια του, πήρε τό μάτι του τή μητέρα του νά κλαίη. 
Τό άγαπημένο της πρόσωπο τό ποτισμένο μέ τήν πικράδα καί τά βάσανα της ζωής, 
είχε ριτιδώσει άπό μιά κρυφή αιτία κι έκλαιγε. Άπόμεινε νά τήν κυττάζη σάν 
παλαβωμένος. Πρώτη φορά έβλεπε τή μητέρα του νά κλαίη. Κάθε φορά τήν 
έβλεπε μέ τό τραγούδι στά χείλη νά ξεκινά στό χάραμα γιά τό χωράφι ή τ’ άμπέλι 
νά γυρνά, όταν ό ήλιος κουρασμένος πήγαινε νά κοιμηθή, πάλιν μέ τό τραγούδι καί 
τό χαμόγελός της μ’ όλο τον μόχθο τής ήμέρας καί αύτός μεγάλωνε δίπλα της μέσα 
σέ τούτη τή θέρμη της. Τήν νύχτα τόν νανούριζε τό παραμύθι της, τό γέλιο της, κι 
όμως σήμερα τήν είδε νά κλαίη! Τσιμπήθηκε ή μικρή του καρδιά, δάγκωσε τά χείλη. 
"Εμεινε νά τήν παρατηρή καί ξέχασε νά ρίξη τίς ρόγες στά περιστέρια πού άπόμειναν 
νά τόν κυττάζουν περιμένοντάς τον ύπομονετικά...........

Καθισμένη στό κατώφλι μιλούσε ή μητέρα του μέ τή γειτόνισσα. Μιλούσανε 
ώρα πολλή μά αύτος έχοντας στό νοΰ τά περιστέρια, ούτε πού τίς άκουγε. Μόνο 
κάπου κάπου έπαιρνε τ’ αύτί του τ’ όνομα τ’ άδελφοΰ του, τοΰ Σταύρου, πού ήτανε 
στρατιώτης καιρό τώρα. Μιά άλλη στιγμή άκουσε νά μιλάνε γιά τούς Τούρκους καί 
τούς "Ε)νληνες. ή γειτόνισσα είπε τότες κάτι γιά σκοτωμούς καί υστέρα είπε «πό
λεμος», κι εύτύς πήραν τά κλάματα τή μητέρα.

Αύτός λοιπόν ό πόλεμος έκανε τή μητέρα του νά κλάψη, νά πονέση τόσο ώστε 
νά τρέξουνε τά μάτια της, νά ξεχάση τό τραγούδι της, νά ξεχάση άκόμα νά τοΰ 
πή άπόψε τό παραμύθι μέ τήν πεντάμορφη καί τον πρίγκιπα. Ό πόλεμος! Τί νάναι 
τάχα αύτός ό πόλεμος καί τί νά κάνη; Τί νά σημαίνη αύτή ή λέξη πού κάνει τούς 
μεγάλους νά πονάνε καί νά κλαίνε;...............
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Παλαίβοντας μ’ αύτές τις έγνοιες τον πήρε μιά στιγμή ό ύπνος τον Άλέξη 
Μά μέσα στήν ψυχή του δέν ξεχάστηκε τούτη ή έγνοια............

Α
ΣΑΝ ΞΥΠΝΗΣΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗ μέρα, βρήκε τή μητέρα στήν αύλή ν’ άρμέγη 

τήν προβατίνα. Πήγε κοντά της, κι αύτή έτσι γονατιστή καθώς ήτανε καί κρατούσε 
τομαστό, τον φίλησε στο μάγουλο. Μά τονοιωσε ό μικρούλης μέσα του τήν ’ίδια τήν 
στιγμή πώς τούτο το φιλί δέν ήτανε σάν τάλλα. Κάτι είχε κάτι τό κάνε ν’ άλλάζη 
μά δέν ήξερε τί νάταν. ’Έκανε τότες νά τή ρωτήση γιατί έκλαιγε χθές, μά ύστερα 
μετάνοιωσε. Καλύτερα νά ρώταγε τήν Φωτούλα πού παίζανε όλη μέρα άντάμα. 
Μπορεί έκείνη νά τού ξηγοΰσε καλύτερα άπ’ τούς άλλους.

’Ήταν ή πιό καλή του φίλη ή Φωτούλα’ είχε τήν ’ίδια μ’ αύτόν ήλικία κι άγα- 
ποΰσε κι αύτή τά πουλιά όσο κι αύτός. Πάνω σέ μιά χαρουπιά ε’ίχανε βρή μιά φω
λιά μέ τόσο δά μικρά πουλάκια μέσα. Κάθε μέρα σκαρφαλώνανε οί δυό τους στό 
δένδρο καί καμάρωναν τά πουλάκια νά τιτιβίζουν, νά κουνάνε τις μικρούτσικες 
φτεροΰγες τους. Κάποτε φέρνανε μαζί τους ψύχουλα ή λίγο στάρι καί τούς τά 
ρίχνανε νά φαν νά μεγαλώσουν νά πετάξουνε κι αύτά όπως τά άλλα.

"Οταν κουραζόντουσαν καθισμένοι πάνω στά κλαδιά, ζαρωμένοι μές τις φυλλω
σιές, πιάνανε τήν τρεχάλα μέσα στ’ άμπέλια, κατρακυλούσανε άπ’ τό βουνό, ή 
κόβανε κεράσια άπ’ τό περιβόλι τοΰ θειοΰ του τ’ ’Αποστόλη. Κάποτες πάλιν πηγαί
νανε ώς τήν κορφή τού βουνού, έκεϊ όπου άτενίζανε πέρα μακρυά σάν φαντασία τήν 
θάλασσα καί βάζανε τις φωνές κάνοντας γούστο μέ τόν άντίλαλο τής φωνής τους 
πάντηχούσε άμέτρητες φορές κάτω στόν γκρεμό............

Κείνη τήν ήμέρα βρεθήκανε οί δυό τους νά ταΐζουν τά πουλάκια στή φωλιά. 
Κουρνιασμένοι μές τά φυλλώματα τοΰ δέντρου έβλεπαν τά πουλιά νά τιτιβίζουν. 
Γελοΰσε ή Φωτούλα καί ολο τούς έριχνε ψωμί. 'Ο Ά><έξης σώπαινε μέ δεμένα 
τά φρύδια πάνω άπ’ τήν μύτη του.

—Πάμε νά τρέξουμε στ’ άμπέλι τής Μαρίας; τόν ρώτησε σέ μιά στιγμή ή 
Φωτούλα.

—Καλύτερα νά μείνουμε έδώ!
—Νά δής κάτι σταφύλια!
—’Όχι, βαρυέμαι!
—’Άς ποΰμε τότες μιά ιστορία!...........
Τό παιδί σήκωσε τούς ώμους.
Μές τό κεφάλι του στριφογύριζαν ένα σωρό έρωτήματα. "Επρεπε κάποιος νά 

τοΰ τά ξηγήση.
—Καλύτερα νά σέ ρωτήσω κάτι Φωτεινή. Μπορεί έσύ νά ξέρης νά μοΰ πής. 

Τί έχουνε οί Τοΰρκοι μαζί μας;
Το κοριτσάκι άνοιξε τά μάτια, έβαλε τά χέρια στή ποδιά της, έκανε μέ ύφος 

σοβαρό, σάν μιά μεγάλη κυρία.

76

—Μάς μισάνε!
—Τό ξέρω μά γιατί;
—Ξέρω καί γώ. Επειδή είμαστε Έλληνες! Ό κύρης μου φυλάει τή νύχτα 

μέ τούς άλλους μέ τουφέκια γιατί μπορεί λέει, νά ρθοΰνε καμιά νύχτα οί Τούρκοι 
καί νά μας σκοτώσουνε άπό τό άλλο χωριό..........

—Καί μένα φυλάει ό δικός μου!. . . .’Αλλά,,,
Δίστασε λίγο, τό πρόσωπό του σοβαρεύτηκε κι ύστερα ρώτηξε μέ κάποιο τρε

μούλιασμα στή φωνή.
—Ξέρεις Φωτούλα τί κάνει ό πόλεμος, τί σημαίνει αύτό τό πράγμα;
Ή μικρή του συντρόφισσα τόν κύταξε μ’ άπορία, έσιαξε τά μαλλιά της μέ τά 

χέρια της, σήκωσε τούς ώμους.
—Πόλεμος;.... Δέν ξέρω!.... Κάτι κακό....
Ό Άλέξης δέν μίλησε. ’Έσκυψε τό χρυσαφένιο κεφαλάκι του, κύτταξε τά 

πουλιά μές τή φωλιά τους. Θυμήθηκε τή μητέρα του νά κλαίη, άναστέναξε πού 
δέν έμαθε τό μυστικό αύτό πού τόν τυραννούσε! Πήδηξε κάτω άπ’ τό δέντρο.

—Πάμε τρεχάλα στή κορφή, έκεί πούναι οί μηλιές!
Φτάσανε άγκομαχώντας. Ό ήλιος πάνω ψηλά, έκαιγε τις πέτρες, ό ιδρώτας 

πάνω στό κορμί έμοιαζε κομπολόι άπό μικρές μικρές διαμαντόπετρες. Ό άέρας 
κουβαλούσε τή ζέστα τοΰ καλοκαιριού ζυμωμένη μέ τό μόσκο τοΰ βουνοΰ, άπ’ άκρου 
σ’ άκρου. Στάθηκε κάτω άπ’ ένα δέντρο τά δυό παιδιά νά βροΰνε τήν άνάσά τους. 
Στά πόδια τους κάτω, έχασκε ή κοιλάδα, τό χωριό μέ τά μικρά πλιθόκτιστα σπίτια 
του λουζόταν στόν Αύγουστιάτικο ήλιο.

—Άαααα! φώναξε πρώτος ό Άλέξης κι ό άντίλαλος πήρε τή φωνή του πέρα 
στήν άλλη άκρη στό άντικρινό βουνό, τήν ξανάφερε πίσω, τήν ξαναπήρε...........

—"Εεεεε!...........
Βάλανε τά γέλια, γέλασε μαζί τους καί τό βουνό.
—Έ, έσύ έκεί πέρα, άμα μεγαλώσω θά γίνω. ... ό τρανότερος άεροπόρος 

τής Κύπρου! φώναξε μέ ξαναμένο μοΰτρο τό άγόρι καί ή εύχή του διαλαλήθηκε σ’ 
ολο τό βουνό.

—Καί γώ θά γίνω δασκάλα! φώναξε ή Φωτούλα καί χτύπησε τά χέρια δυνατά.
"Υστερα γυρέψανε νά πάνε στίς μηλιές σ’ ένα χωράφι πιό πάνω, στή στροφή. 

Μά καθώς τραγανούσανε τόν γλυκό καρπό τούς μυρίστηκε ή γυναίκα πού τις είχε 
καί τούς πήρε ξωπίσω καί κόντεψαν νά κατουρηθοΰνε άπ’ τήν τρομάρα τους καί 
τήν τρεχάλα. 'Ωστόσο σάν φτάσανε έξω άπό τήν μάντρα τοΰ σπιτιού τους, κυτ- 
τάξανε ό ένας τόν άλλον καί σκάσανε στά γέλια.

Σάν είχε βγή άπό τό σπίτι κείνη τήν ήμέρα, ή μητέρα ζύμωνε μέ τήν άδελφή 
του το ψωμί. Τώρα, καθώς άποσταμένος γύριζε άπό τά παιγνίδια καί τις έγνοιες 
του, ή μητέρα έβγαζε τό ψωμί ζεστό καί φρέσκο άπό τό φούρνο, ή μυρωδιά τοΰ 
χτύπησε άμέσως στά ρουθούνια, λαχτάρισε ένα κομμάτι. Ή μητέρα σκυφτή, έμπη
γε τό φουρνόφτιαρο στό στόμα τοΰ φούρνου, τραβούσε έξω τό ψωμί, τ’ άπωθοΰσε 
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μέ προσοχή πάνω στο μεγάλο τραπέζι. Τοϋ έριξε μιά ματιά, τον ρώτησε ποΰ 
ήτανε δλη τούτη την ώρα, έκεϊνος τής ζήτησε ένα κομμάτι νά τ’ άλείψη μέ το μέλι 
νά φάη πού τοΰ άρεσε. Μέσα του σκέφτηκε πώς άλλες φορές τραγουδούσε ή μάνα 
του σάν έ'φτιαχνε το ψωμί καί τίς κουλούρες...........

Τήν ώρα πού ό ήλιος μάζευε τίς αχτίδες του νά φύγη γεμίζοντας φανταχτερά 
ύπέροχα χρώματα τον ούρανο πίσω άπ’ το βουνό, ό Άλέξης είδε τον πατέρα να ρχε- 
ται σπίτι μέ το κεφάλι σκυφτό, σημάδι πώς κάτι τον τυραννούσε. Ό άέρας κουβα
λούσε τήν άπογευματινή δροσιά παρηγοριά στά ήλιοκαμένα κορμιά, μαζί μέ τή 
μυρωδιά τοΰ βουνού. Τά δέντρα χαλαρώνανε θαρρείς τά κλοονάρια τους νά βρούνε 
τή δροσιά άπο το παίδεμα τοΰ ήλιου καί τήν κάψα τής ήμέρας. Ό πατέρας είχε 
άνοίξη το πουκάμισό του νά δροσίση το στήθος του. 'Όταν μπήκε στήν αύλή, ο 
σκύλλος ήρθε νά τριφτή στά πόδια του μά έκεϊνος δέν τον χάδεψε σάν πρώτα. Έτρε- 
ξε κοντά στή γυναίκα του, έσκυψε στ’ αύτί της. Ό Άλέξης γυρτός πάνω στο 
παραθύρι έβλεπε τούτη τή σκηνή καί μέσα άπ’ τήν καρδιά του τονοιωσε πώς κάτι 
κάτι σοβαρό συνέβαιννε, τό πρόσωπο τής μητέρας ρυτιδώθηκε ξαφνικά, τά μάτια 
της σκοτείνιασαν.

Ό πατέρας έφυγε γρήγορα γρήγορα, ή μητέρα καί ή άδερφή κουβάλησαν τά 
ψωμιά μέσα, τάϊσαν υστέρα τά ζωντανά, κλείσανε τίς κότες στο κοτέτσι, μπήκανε 
μέσα. Το παιδί έφερε το δάκτυλο στο στόμα, μιά φωνή μέσα του τοΰ τόλεγε. ό 
πατέρας έφυγε νά πάη νά φυλάξη μέ τούς άλλους μήν έρθουνε οί Τοΰρκοι. Κάτι 
κακό συνέβαινε στά σίγουρα κι αν μπόραγε ίσως νά μυριζόταν τήν άγωνία καί τον 
φόβο πού βάραινε μές τίς καρδιές τών άλλων. Μ’ αύτος πέρα άπ’ αύτο το άνήσυχο 
το άκαθόριστο συναίσθημα δέν ένοιωθε τίποτα άλλο. ’Αναζήτησε μέ το βλέμμα 
του τό δέντρο μέ τήν φωλιά, σκέφτηκε τή Φωτούλα, χαιρέτησε το πρώτο άστέρι 
πούχε κιόλας ξεπηδήσει στόν ούρανο καί τραβήχτηκε μέσα.

ΤΟ ΒΡΑΔΤ, ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ TOT, έφερνε στο νοΰ του 
άκαθόριστες εικόνες.

Σκεφτόαν ένα σωρό πράγματα, χωρίς άκρη. ’Αναρωτήθηκε ποΰ κρύβονται τήν 
μέρα τ’ άστέρια, σκέφτηκε πού θά γίνη άεροπόρος σάν θά μεγαλώση καί θά πηγαί- 
νη σέ μέρη άγνωστα καί πρωτοφανέρωτα. ’Έφερε τή Φωτούλα στο μυαλό του και 
τά πουλάκια στή φωλιά. . . . Καί μιά μιά οί σκέψεις τον έφεραν έκεϊ πού δέν είχε 
καταφέρει νά μάθη. Γιά τόν πόλεμο. . . .Σίγουρα κάτι κακό είναι ό πόλεμος, κάτι 
κακό καθώς τοΰπε σήμερα κι ή φίλη του μά τί νά κάνη τάχα, πώς γεννιέται αυτός 
ό πόλεμος..........

'Η άδελφή του έπεσε τελευταία σβύνοντας τή λάμπα πάνω στό τραπέζι. Καί 
τότες μές τό σκοτάδι, πήρε τήν άπόφασή του.

—Μάνα, πές μου τί κάνει ό πόλεμος. . . .Μίλησε μου μητέρα γιά τόν πόλεμο.

'Η μητέρα άναταράχτηκε μές τά σεντόνια, τοΰ χάδεψε το κεφάλι καί τ’ άπο- 
κρίθηκε μέ ζεστή φωνή.

—Κοιμήσου άγόρι μου. 'Άμα μεγαλώσης θά μάθης μοναχός σου καί θά κατα- 
λάβης.

Αύτή ή άγαπημένη σίγουρη φωνή τον έκανε νά ήσυχάση, έκλεισε τά μάτια. 
'Άμα μεγαλώση!. . . . Σωστά, άμα μεγαλώση. . . .Μόνο οί μεγάλοι ξέρουνε γιά τόν 
πόλεμο. Τά μωρά παιδιά δέν κάνει νά ξέρουν τέτοια πράγματα. . . .Άμα μεγα
λώση.

Άρχισε νά τόν παίρνη ό ύπνος, τό μικρό κορμάκι άνάσαινε σιγά, σιγά. . . . 
Ξάφνου, μές τό σκοτάδι μέσα σ’ αύτή τή βαρειά καλοκαιριάτικη σιωπή, άκούστηκαν 
πυροβολισμοί. 'Η καρδιά του έτσι καθώς είχε νανουριστή, καθώς τά βλέφαρά του 
έκλειναν σιγά, σιγά, τινάχτηκε μέσα στό στήθος του. 'Η μητέρα πετάχτηκε πάνω, 
άναψε τήν λάμπα, ή άδελφή άνασηκώθηκε μές τό στρώμα. Ό μικρός Άλέξης τίς 
κύτταξε μέ μάτια ορθάνοιχτα, δέν ήξερε καλά καλά τί γινόταν μά κάτι τούλεγε 
μέσα του πώς έπρεπε νά φοβάται!..........

—Θεέ μου, βάλε τό χέρι σου! άκουσε τή μητέρα νά προσεύχεται. Άρχισαν 
πάλιν οί βρωμότουρκοι!.... Θεέ μου!....

—Ήρθαν νά μάς σφάξουνε οί Τοΰρκοι; ρώτηξε τό παιδί μέ τρεμάμενη τή φωνή.
—’Όχι, άγάπη μου, δχι άγγελέ μου. Τά παιδιά μας πάνω στά βουνά, ό πατέρας, 

ό άδελφός σου δέν θά τούς άφήσουν!.... Κοιμήσου έσύ!.... Κοιμήσου...............
Οί τουφεκιές δλο καί δυνάμωναν, τό βουνό άρχισε νά βογγά σάν νά πονοΰσε. 

Μές τήν νύχτα οί καρδιές τρέμανε σά τρέμει τό φύλλο πού τό δέρνει επίμονα ό άγέρας. 
Τό παιδί τρομαγμένο άφέθηκε στήν άγκαλιά τής μητέρας του. Κουρνιασμένο έκεϊ 
στό ζεστό στήθος σάν περιστέρι, άφησε γιά ένα λεπτό τό μυαλό του νά τρέξη στή 
φωλιά μέ τά πουλάκια, άναρωτήθηκε πόσο θά τρόμαζαν μ’ αύτό τό κακό καί ύστερα 
άποκαμωμένο τό πήρε ό ύπνος.......................

Λ
ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ, μ’ δλο πού ύπήρχε ένας χαρούμενος Αύγουστιάτικος 

ήλιος στόν πεντακάθαρο γαλάζιο ούρανό, κάτω στή γωνιά έτούτη τής Κυπριώτικης 
γής, ή μάχη είχε φουντώσει, ή γής χόρταινε αιμα καί σάρκα. Τό βουνό μούγκριζε 
άπ’ τή χλαπαταγή, τό πανδαιμόνιο τών έκρήξεων, δ άγέρας κουβαλούσε τή μυρουδιά 
τοΰ σιδέρου καί τής στάχτης, τό τραγούδι τής ζωής πνίγηκε μές τή φωτιά, στό 
βουϊτό τών σφαιρών, μέσα στό βόγγο τοΰ θανάτου!. . . .Πολέμαγαν οί Έλληνες τούς 
Τούρκους πού πάσκιζαν νά μολύνουν τούτη τήν άγια γής πού γέννησε τούς ήρωες 
πού έπλασε τό ιδανικό τής ><ευτεριάς πού βύζαξε καί έδωσε ζωή στήν 'Ιστορία!....

Στό μικρό χωριό, οί άνθρωποι κλεισμένοι στά φτωχόσπιτά τους κράταγαν 
την ψυχή στό στόμα μέ τό πετσί χλωμό προσμένοντας τό τέλος τούτης τής μάχης, 
καρτερώντας τόν πολεμιστή τους νά γυρίση πίσω μέ τό χαμόγελο τής νίκης νά τόν 
σφίξουν στό στήθος καί νά τραγουδήσουν ξανά τό τραγούδι, τό γλυκό τραγούδι 
τής ζωής καί τής άγάπης...........

78 79

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Μέσα στο σπίτι ό Μικρός Άλέξης ή μητέρα και ή άδελφή του, προσμένουνε 
κι αύτοί τούς δικούς τους, τρέμοντας άπ’ τήν άγωνία. Άπό το πρωί είχαν έρθει 
νά μείνουν κοντά τους ή γειτόνισσα πού ό άντρας της είχε άπο χρόνια πεθάνει, ή 
Φωτούλα καί ή μητέρα της. Μήτε παιγνίδια μήτε χαρές είχε κείνη τήν ήμέρα. 
’Έξω γινόταν χαλασμός...........

Οί μεγάλοι, γονατισμένοι μπρος στήν εικόνα τής Παναγιάς προσεύχονται 
μέ δάκρυα καί κάνανε τάματα νά σκέπη ό Θεός τά παλληκάρια, τούς δικούς καί 
τούς φίλους πού παλέβουν μέ το θάνατο μές το βουνό νά διώξουνε τούς άπιστους 
μή σφάξουνε τον κόσμο. Το δάκρυ κυλά κόμπο τον κόμπο καί σμίγει μέ τήν θέρμη 
της ψυχής π’ άνεβαίνει σάν μοσχολίβανο, ίσια κατά το θρόνο τοΰ Θεοΰ.

Κουρνιασμένα σέ μιά γωνιά τά δυο παιδιά σωπαίνουνε καί μές το μπέρδεμα 
τής άθώας ψυχής τους πασκίζουνε νά έξηγήσουνε αύτά πού γίνονται έξω, τον σκοτω
μό καί τή φωτιά καί δέν μποροΰνε. Το μόνο πού ξέρουνε αύτά, το μόνο πού τούς 
κάνει νά πονάνε είναι:

—Θά πεινάσουν σήμερα τά πουλιά μόνα τους μές τή φωλιά Άλέξη!
—"Οταν μάς άφήσουν νά βγοΰμε έξω, θά τούς πάρουμε ψωμί καί σπόρους!....
Ξαφνικά, σταμάτησαν οί ψίθυροι, οί άνάσες παγώσανε. Πάνω άπο τον χαλασμό 

καί τόν όλεθρο πού γινότανε έξω, ξεχώριζε τώρα ένα μουγκριτο πού όλο καί δυ
νάμωνε, όλο καί ζύγωνε ώσπου πέρασε θαρρείς πάνω άπ’ τά κεφάλια τους κι έκανε 
τή γή νά τρέμη.

—Είναι άεροπλάνο!.... Χριστέ μου, άεροπλάνα!. . . ., φώναξε τρομαγμένη 
μιά άπο τις γυναίκες!

Πριν νά προλάβουνε νά νοιώσουν τό τί γινότανε καλά, καλά, άκούστηκε μιά 
τρομαχτική έκρηξη, τό σπίτι σείστηκε σάν νάτανε καράβι στά μανιασμένα κύματα, 
ή γής βόγγηξε σάν νά τής τρύπησαν τά σπλάχνα καί δ ούρανος έξω άπ’ το παρά
θυρο μαύρισε. Τά παιδιά τρομαγμένα ζήτησαν τόν κόρφο τής μάνας του. Οί γυ
ναίκες στεκόντουσαν μέ μάτια πελώρια καί πρόσωπο μελανιασμένο άπο τόν φόβο 
καί κυττοΰσε ή μιά τήν άλλη χωρίς νά ξέρουν τί νά κάνουν.

—Μάς ρίχνουνε μπόμπες!. . . .Μάς ρίχνουν μπόμπες!.. . .Θεέ μου!.. . .
Ό πανικός είναι σάν τή φωτιά στά άχυρα πού φουντώνει στή στιγμή καί άδύ- 

νατον νά σβύση. Είναι ή ώρα πού δ χρόνος σταματά, καί τό μυαλό βουλιάζει μές 
τήν δμίχλη.

—Θά μάς άφανίσουν οί άντίχριστοι! βόγγηξε μιά άπ’ όλες.
—Γρήγορα, έξω νά πάμε στή σπηλιά πίσω άπό τήν αύλή!.... Γρήγορα γιά 

τ’ όνομα τοΰ Θεοΰ!...........
Σάν μιά άγέλη άπό ζώα ξετρελλαμένα άπό τόν φόβο, χυμήξανε πρός τήν πόρτα 

σέρνοντας τά παιδιά μαζί τους πουχανε καταπιή τήν γλώσσα τους. Τήν ίδια στιγμή 
τό άεροπλάνο πέρασε πάλιν πάνω άπό τό σπίτι, ξανακούστηκε μιά φοβερή έκρηξη 
καί τό σπίτι άρχισε νά πέφτη σάν άπό χαρτί, γέμισε καπνό καί σκόνη, έξω καιγόταν 
θαρρείς δ ούρανός.

'Ο Άλέξης μέσα στήν άγκαλιά τής μητέρας του ούτε πού κατάλαβε πώς βρέθη
καν έξω στήν αύλή. Οί γυναίκες ούρλιάζανε, κλαίγανε καταριόντουσαν τούς άπι
στους πού ρημάζανε τόν κόσμο καί σπέρνανε τόν θάνατο. Μόλις προλάβανε νά βγοΰνε 
στήν αύλή, τό σπίτι γκρεμίστηκε, οί φλόγες τό ζώσανε άδηφάγες, δ ήλιος κρύφτηκε 
πίσω άπό τά μαΰρα σύνεφα τοΰ καπνοΰ, οί άνάσες πνιγήκανε...........

Μισοπεθαμένοι άπό τόν πανικό χωθήκανε μές τήν σπηλιά πίσω άπό τήν μάντρα 
τοΰ σπιτιού. Τά ζώα είχανε σκορπιστή έδώ καί κεΐ καί τά θερίζανε οί σφαίρες 
πού πέφτανε σάν τή βροχή τήν ώρα τής καταιγίδας! Μέσα στό καταφύγιο βρήκανε 
ένα λεπτό τήν καρδιά τους, κυττακτήκανε σάν νά μήν πίστευαν πώς ζούσανε άκόμη 
καί τήν ίδια στιγμή ή μητέρα τής Φωτούλας άφησε ένα βογγητό σάν νάχε χωθή ένα 
πυρωμένο σίδερο μέσα στά σπλάχνα της, τά μάτια της πετάχτηκαν έξω άπό τις 
κώχες τους.

—'Η κόρη μου!.... Πού είναι ή κόρη μου!. . . .Χριστέ μου!. . . .Χάθηκε μέσα 
στό σπίτι ή κόρη μου.... τήν έχασα!...........

Άφησε ένα ούρλιαχτό, έκανε ένα σάλτο πήδηξε έ'ξω άπ’ τήν σπηλιά πριν νά 
προλάβουνε νά τήν άρπάξουν οί άλλες. "Ορμισε πρός τά χαλάσματα μέσα στίς φλό
γες άλαφιασμένη. "Ενα άεροπλάνο πού πέρασε άπό πάνω της, τής έστειλε μιά ριπή 
άπό σφαίρες, ή γυναίκα άφησε ένα βογγητό, ταλαντεύτηκε σάν τό κυπαρίσσι πού 
τό κόβουνε καί έπεσε μέσα στή φωτιά καί χάθηκε...............

Τ’ άεροπλάνα μέ τις βόμβες πού σπέρνανε φωτιά, πλήθαιναν πάν’ άπ’τδν ούρανό. 
Τό χωριό καιγότανε σάν άπό άχυρο, τά σπίτια σκορπίστηκαν, χαλάστηκαν οί δρόμοι, 
τά δέντρα μοιάζανε σάν τεράστιες άναμένες λαμπάδες, ή γής σκάφτηκε σάν ένα 
μεγάλο μνήμα!. . . .Ό καρπός στά χωράφια δ ποτισμένος μέ τόν ιδρώτα καί τόν 
μόχθο τής τίμιας δουλειάς, έγινε μιά άγκαλιά άπό στάχτη. Καβάλλα πάνω στό 
πύρινο του άλογο δ θάνατος χόρταινε τή ξεραμένη άπ’ τόν Αύγουστιάτικο ήλιο γής 
μέ αίμα καί καμένη σάρκα! Τό τραγούδι τής ζωής πνίγηκε μές τήν καταχνιά, 
τό όνειρό έγινε έφιάλτης,....................................

Μέσα στό καταφύγιό τους ή μητέρα τοΰ Άλέξη καί οί άλλες, μετρούσανε 
τόν χρόνο πού περνούσε, μέ τούς χτύπους τής καρδιάς τους. Μήτε κατάλαβαν 
τό πότε νύχτωσε, τό πότε πέρασε ή ώρα!... .'Ο τρόμος έδεσε κόμπο τήν γλώσσα 
καί δέν μπόραγαν νά άρθρώσουν λέξη, μήτε άκόμη νά κλάψουνε δέν μπόραγαν! Ό 
άέρας μύρισε μολύβι καί καμένη σάρκα! Τούς έφερνε ζάλη καί ξερατό!..........

"Οταν έπεσε τό σκοτάδι μέσα στή σπηλιά καί γύρω απλώθηκε μιά βαρειά 
σιωπή, πιό βαρειά καί άπ’ τόν θάνατο άκόμα, αύτοί δέν σάλεψαν άπό τις θέσεις 
τους. Άπόμειναν έκεϊ μαρμαρωμένοι, ριζωμένοι, θαρρείς, μές τή γή καί κυττού- 
σανε μέ άδειανό βλέμμα δ ένας τόν άλλον! Δέν μιλούσανε! Μόνο τά μάτια φανερώ
νανε τόν πόνο, τόν καϋμό πού έτρωγε τά σωθικά, τήν βαρειά κατάρα πού άνέβαινε 
μέσα άπ’ τά κατάβαθα τής ψυχής!.... Δέν κουνήθηκαν καθόλου! Γιά ποΰ θά πήγαι
ναν τάχα; Δέν είχαν σπίτι, δέν είχαν ψωμί, δέν εϊχαν τίποτα έξω άπό τούτη τή
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τρύπα στή γή! Οί άντρες πολεμούσανε στο βουνό, μόνο τήν έλπίδα είχανε καί 
τίποτ’ άλλο!. . . .’Έξω δέν ύπήρχε παρά μονάχα στάχτη...........φωτιά και κομματια
σμένα κορμιά!...........

Ξεθάρεψε ένα λεπτό ό Άλέξης, ξεπρόβαλε στ’ άνοιγμα τής σπηλιάς, έ'βγαλε 
τό χρυσό τό κεφαλάκι του εξω! Καμένα χαλάσματα μισογκρεμισμένα σπίτια καί 
φωτιά άντίκρισε τό άθώο του βλέμμα!.... Μέσα στά μάτια του σπίθιζε κάτι σάν 
λαχτάρα!. . ..Έψαξε νά δή τό δέντρο μέ τά πουλιά, μά δέν τό βρήκε! Κάρβουνο 
μονάχα ύπήρχε έκεϊ στή θέση τοϋ δέντρου μέ τή φωλιά!. . . .Τό μουτράκι σούρωσε, 
τά μάτια τοΰ παιδιού γεμίσανε παράπονο! Θυμήθηκε τή Φωτούλα ξάφνου, σκέφτηκε 
τά πουλιά πού θάγιναν στάχτη, άρχισε νά κλαίη!...........

"Ολες τούτες τίς μέρες ρωτούσε νά ξεκαθαρίση καί νά τού πούνε τί κάνει τάχα 
ό πόλεμος, γιατί σάν τόν μιλάνε οί μεγάλοι, κλαΐνε! Μά τό κρατούσαν μυστικό 
αύτό οί άλλοι, δέν κάνει λέει, νά τό μάθουν τά μικρά παιδιά! "Αμα θά μεγαλώσης, 
τουχε πή ή μητέρα!.... Μά δέν καρτέραγε ό μικρούλης Άλέξης νά μεγαλώση! 
Σήμερα, τούτη τή στιγμή, έ'μαθε τό μυστικό άπ’ τή φωτιά πού χύθηκε άπ’ τόν 
ούρανό καί ρήμαξε τό σπίτι του! "Εμαθε!. . . .Τώρα τό κατέχει κι αύτός!. . . .Τού 
τό φωνάζει ή στάχτη κι ή φωτιά, τού τό φωνάζει τό καμένο σπίτι, τό καρβουνιασμένο 
δέντρο, ή σκοτωμένη Φωτούλα, ή χαλασμένη φωλιά!.... Είναι κατάρα καί άνάθεμα 
ό πόλεμος!.... Είναι πόνος βαθύς σάν τή θάλασσα π’ άγναντεύουν άπό τό βουνό 
πέρα μακρυά. Είναι ό σκοτωμός τών φίλων ό πόλεμος, είναι ό τάφος τής άγάπης, 
είναι αίμα καί καμένα άνθρώπινα μέλη ό πόλεμος!. . . .Τίποτα δέν άφήνει ό πόλεμος! 
. . . .Τίποτα!. . . .Ούτε άκόμα καί μιά μικρή άθώα φωλιά!....

Κλαίει άπαρηγόρητα τό άθώο παιδάκι πού ξάφνου γένηκε άντρας άπό τή μιά 
στιγμή στήν άλλη. Τόν άντρωσε καί τόν μέστωσε τό μεγάλο μυστικό πού έ'μαθε 
σ’ αύτήν έδώ τήν Κυπριώτικη γής. Αύριο θ’ άνέβη ψηλά στό βουνό, έκεϊ πού 
πήγαινε μέ τήν μικρή του συντρόφισσα καί θά φωνάξη τοΰτο τό φοβερό μυστικό 
στόν άντίλαλο, νά τό μάθουνε δλοι δσοι δέν τό μάθανε άκόμα, νά τό μάθουνε δλοι 
οί άνθρωποι τής γής!............................

ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΤΦΡΙΟΤ

Π. ΚΡΙΝΑΙΟΤ

ΤΟ ΧΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ

’Εδώ κάτου στόν θαλάσσιον τύμβο 
μέ την στάμνα πού ιδρώνει ανθόνερο 
μέ τήν καμπάνα πού ήχοποντει ψυχοσάββατο ....

Θαλασσοπούλια περιγράφουν στό διάφανο κρύσταλλο 
τήν άγια Γραφή τής ’Ελευθερίας’ 
Κανονάκια βομβαρδίζουν γαρύφαλλα ....
Δεκάξη προσκυνητές οδοιπόροι 
— δεκάξη καπεταναιοι άνεμοι — 
καπνίζουν τσιμπούκι στήν ’Επιτάφια πλάκα 
στήν επιτύμβια μνήμη, τοϋ τελευταίου ναυάρχου της.

'Η Παναγιά Μπουμπουλίνα, ή Παναγιά Θαλασσίτρα 
μετράει στήν κουβέρτα ζωμένη μέ άσημοκέντητα άρματα 
τά θεριά, τίς καρδιές, τις γοργόνες πυρογραμμένα στοιχειά 
στά μπράτσα τοϋ τσούρμου’

Μοιράζει στούς γεμιτζήδες άντίδωρο 
προσκυνάει τά κατάρτια λαμπάδες 
τίς φιγούρες λειτουργημένα εικονίσματα ....

Στόν μοσχομύριστο κόρφο της ξεχειλίζουνε 
τάγιασμένα θαλασσινά μπαρουτόβολα ....

Άλέστα τόν παπαφίγκο στόν άνεμο ....

Οί βουλιαγμένες ψυχές 
οι ποντισμένες ψυχές 
ανεβαίνουν σάν μαύρα πουλιά 
μοιρολογάνε τό πικρό ριζικό, 
Ικετεύουνε κερί καί λιβάνι 
γαντζώνουν στάνοιχτά παραθύρια 
τρυπώνουν στά δροσερά λιακωτά ....
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Κυρά Μαριγώ, κυρά Κριεζίνα, κνρά Κουντουριώτ ισσα 
κεράστε τούς μουσαφιραίους τοΰ "Αδη 
κεράστε τις λυπημένες σκιές μένα ποτήρι άπό φως 
κεράστε τήν μνήμη μένα κλωνί δενδρολίβανο.

Διηγηθήτε στις λυπημένες σκιές 
γιά τό χρυσό Κυκλαδικό καλοκαίρι 
μέ τό ραζακί, τό καρπούζι, τάφρο μήλο 
μέ τήν μαΐστρα σάν κρίνο 
στό χέρι τοΰ ’Αρχαγγέλου ζέφυρου

Κρεμαστά μπαλκονάκια καλημερίζουν τήν Θάλασσα 
δυοσμαρίνια στις γλάστρες μοσχομυρίζουν τό κΰμα ....

Άλέστα τόν κόντρα φλόκο στόν άνεμο ....

Οί Χοηφόρες τών μελτεμιών 
οι Μυροφόρες τών μελτεμιών 
Οι Έρινύες τής ’Όστριας 
καλοναρχούνε τάπόδειπνο

Ψαλμωδούν μέ ψιχαλιστό άναβαΘμό 
τήν Παναγιά Μεγαλόχαρη Θάλασσα 
τήν Παναγιά Θεοσκέπαστη "Υδρα.

Οί χοηφόρες τών μελτεμιών 
χορεύουν Κυκλαδικό πεντοζάλη 
διακοσμούν τά ξεπλεγμένα μαλλιά 
μέ κοχύλια και πράσινα φύκια 
συργιανοΰν στάνοιχτά μέ τά βραδυνά τους μπουρλότα 
καραβίζουν μέ τά θαλάσσια ξύλα τοΰ Λαλεχού 
τραγουδάνε μέ τά θαλάσσια ξύλα τοΰ Κάλβου’ 
Ταξιδεύουν τήν 'Ύδρα μέ τόν βορριά και τά κύματα ....

— Άλέστα τόν κόντρα φλόκο στόν άνεμο ....

Π. ΚΡΙΝΑΙΟΣ

Δρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΠΑΤΤΙΧΗ

Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

Στή σύντομη αύτή μελέτη μας θελήσαμε νά δούμε ποιες άναφορές κάμνουν 
στήν Κύπρο οί άρχαϊοι άττικοί κωμικοί καί νά έρμηνεύσουμε ή καί νά σχολιάσουμε 
τήν ιδιαίτερη σημασία πού έχουν οί άναφορές αύτές πάνω στήν ιστορία, τά ήθη καί 
τά έθιμα, γενικά στον πολιτισμό, της Κύπρου. Δυστυχώς οί παραπομπές αύτές δέν 
είναι πλούσιες καί προέρχονται δλες, έκτος άπό τήν πρώτη, άπό άποσπασματικά 
έργα έτσι πού νά μειώνεται ίσως κατά κάποιο τρόπο ή σημασία τους. Είναι έπίσης 
κρίμα πού τά άρχαία σχόλια τοΰ ’Αριστοφάνη δέν έχουν παρά μόνο τρεις άσήμαντες, 
καί χωρίς κανένα άνδιαφέρο, άναφορές στήν Κύπρο.

Παραλείψαμε άπό τή μελέτη μας αύτή τις παραπομπές οπού άναφέρεται ή 
’Αφροδίτη γενικά σάν θεά ή ιδιαίτερα σάν θεά της Κύπρου καί τής Πάφου μέ τά 
έπίθετα «Κύπρις» (στις διάφορες πτώσεις του), «Κυπρογένεια» καί «Παφία». 
Έπίσης παραλείψαμε δλες τις άναφορές στόν ’Άδωνι καί τά Άδώνια, γιατί δέν 
έχουν ξεχωριστό ένδιαφέρο γιά τόν σκοπό της μελέτης μας αύτής.

1. ’Αριστοφάνης, Θεσμοφοριάζουσαι, στ. 446-48.

Έμοι γάρ άνήρ άπέθανε μέν έν Κύπρω, 
παιδάρια πέντε καταλιπών, άγω μόλις 
στεφανηπλοκοΰσ’ έβοσκον έν ταϊς μυρρίναις

Μετάφρασις : ’Εμένα ό άντρας μου πέθανε στήν Κύπρο 
άφίνοντάς μου πέντε μικρά παιδιά, πού έγώ 
μέ κόπο άνάθρεψα πουλώντας στεφάνια άπό μυρτιά

Σχόλια: Μεταξύ τών έτών 412-411 π.Χ. ό Εύαγόρας πού ζουσε στούς Σόλους 
τής Κιλικίας έπιστρέφει στήν Κύπρο μέ λίγους έθελοντές καί παίρνει τόν θρόνο τής 
Σαλαμίνας, συνεχίζοντας έτσι τήν κυριαρχία τών Τευκριδών, άπόγονος τών οποίων 
ήταν καί ό ίδιος. Μεταξύ τών έθελοντών πού βοήθησαν τόν Εύαγόραν ήσαν καί 
πολλοί ’Αθηναίοι (βλ. G. Hill, History of Cyprus, 1, σελ. 127, Κ. Σπυρι- 
δάκι, Εύαγόρας, σελ. 46). Στό ίδιο γεγονός, κατά τήν γνώμη μας, άναφέρον- 
ται καί οί στ. 146-150 τής «Ελένης» τοϋ Εύριπίδη, δπου ό Τεΰκρος λέγει:

σύ προξένησαν, ώς τύχω μαντευμάτων 
οπη νεώς στείλαιμ’ αν οΰριον πτερόν
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ές γην έναλίαν Κύπρον, ον μ’ έθέσπισεν 
οίκεϊν Απόλλων, όνομα νησιωτικόν 
Σαλαμίνα θέμενον της εκεί χάριν πάτρας

Η «Ελένη» γράφεται την έποχήν άκριβώς πού ό Εύαγόρας κατέρχεται στην 
Κύπρο, κι’ ό Σαλαμίνιος Εύριπίδης θέλει νά μάς ύπενθυμίση την συμβολή της πατρί
δας του στον έποικισμο τής Κύπρου.

2. Αύτοΰ, άβέβαια, άπόσπ. 95 (Meineke) ή άπόσπ. 611 (Edmonds)

Τό παραπέτασμα τό Κύπριον τό ποικίλον

Σχόλια: Γό άπόσπασμα τούτο σώζει ό Πολυδεύκης (10. 32) μέ τήν παρατήρηση: 
προ μέν ούν τοΰ κοιτώνος επί ταϊς θύραις παραπετασμάτων σοι δει είτε........... 
ε’ίτε πολύχρουν, έφ’ ου ’Αριστοφάνης αν εϊποι...........

Φαίνεται λοιπόν ότι τά Κυπριακά ύφαντά, κουρτίνες κ.λ.π., ήσαν όνομαστά καί 
στήν άρχαιότητα, όπως άκριβώς καί τά περσικά, γιά τά όποια μάς μιλάνε ό ’Αριστο
φάνης (Βάτρ. 938) καί ό 'Ηρόδοτος (9. 82).

3. Φερεκράτους, Πετάλη, άπόσπ. 2 (Meineke 2h σελ. 322, Edmonds 1, 256).

άλλ’ ώ περιστέρων όμοιον Κλεισθένει, 
πέτου, κόμισον δέ μ’ ε’ις Κύθηρα και Κύπρον

Μετάφρασις : Μικρό μου περιστέρι, τρυφερό σαν τόν Κλεισθένη, 
πέταξε καί φέρε με στό. Κύθηρα καί στην Κύπρο

Σχόλια: Το άπόσπασμα τούτο σώζει ό γνωστός δειπνοσοφιστής συγγραφέας 
’Αθηναίος (9. 395c) μιλώντας γιά τά περιστέρια.

—'Ο Κλεισθένης ήταν θηλυπρεπής τύπος, πού διακωμωδεί ό ’Αριστοφάνης σέ 
δυό του έργα, στούς «Βατράχους» (στ. 48, 57) καί στούς «Άχαρνής» (στ. 118). 
'Ο δέ σχολιαστής τοΰ ’Αριστοφάνη γράφει γι’ αύτόν: Κλεισθένης ό Σιβυρτίου έπ’ 
αίσχρότητι κωμωδειται. ήν λείος τό γένειον. διό καί εύνούχω εικάζει αύτόν (σχολ. 
είς Βατρ. 48, πρβλ. σχόλ. είς Άχ. 118).

—Είς Κύθηρα καί Κύπρον, δηλαδή εκεί όπου λατρεύεται ή ’Αφροδίτη. ’Ησαν 
δέ τά περιστέρια ιερά στή λατρεία της ’Αφροδίτης, πρβλ. Άλέξιδος, Οί Συντρέχοντες, 
λευκός ’Αφροδίτης είμί περίστερος (Meineke 3, 480, Edmonds 2, 476).

4. Πλάτωνος, ’Άδωνις, άπόσπ. 1 (Meineke 22, 615, Edmonds 1, 490, κ.έ.).

ΤΩ Κινύρα, βασιλεύ Κυπρίων άνδρών δασυπρώκτων, 
παϊς σοι κόλλιστος μέν έφυ θαυμαστότατός τε 
πάντων ανθρώπων, δύο δ9 αύτόν δαίμον όλεϊτον, 
η μέν έλαυνομένη λαθρίοις έρετμοΐς ό ό’ έλαύνανν

Μετάφρασις : Κινύρα, πού ανάμεσα στούς δασύπρωκτους Κυπρίους βασιλεύεις, 
ό γιός σου εϊν δ πιό όμορφος κι δ πιό έξοχος
άπό όλους τούς ανθρώπους. Αυτόν όμως δυό θεοί θά τόν αφανίσουν, 
Μια θεά κι ένας θεός πού τόν έρωτα στό. κρυφά χαίρονται.

Σχόλια: —Το άπόσπασμα τούτο σώζεται πάλιν άπό τον Άθήναιο (10. 456α) 
μέ τήν παρατήρηση πώς ήταν χρησμός πού δόθηκε κάποτε στόν Κινύρα.

—Οί δυο θεοί πού άναφέρονται έδώ είναι ή ’Αφροδίτη καί ό Διόνυσος, γιατί καί 
οί δυο άγαποΰσαν τόν Άδωνι. 'Ο’Άδωνις ήταν θεότης «άνδρόγυνος» καί ώς τέτοιος 
«τά μέν άνδρεϊα πρός Άφροδίτην πράσσειν έλέγετο, τά δέ θηλυκά πρός ’Απόλλωνα» 
(Πτολ. Χένν. στή Βιβλ. τοΰ Φωτίου, 151b).

—Ό τελευταίος στίχος άποδόθηκε μόνο στό νόημά του λόγω τοΰ άσέμνου 
περιεχομένου του. Έρετμόν είναι κατά τόν 'Ησύχιον, τό «άνδρεΐον αίδοΐον».

5. Άντιφάνους Κορινθία (Meineke 3, 68, Edmonds 2, 220).

Δεσπότης: έπειτα κάκροκώλιον
ύειον ’Αφροδίτη' γελοϊον

ΟΙκέτης : αγνοείς;
έν τη Κύπρω γ’ οϋτω φιληδεϊ ταϊς ύσίν, 
ώ δέσποθ’ ώστε σκατοφαγειν άπείθικε 
τό ζώον ζαύτοϊς') — τούς δέ βούς ηνάγκακεν.

Μετάφρασις:

Δεσπότης: Τότε τά άκρα τοΰ γουρουνιού
θυσιάζουν στην ’Αφροδίτη ; μά είναι αστείο!

ΟΙκέτης : Δέν τό ξέρεις;
Στην Κύπρο, αφέντη μου, ή θεά τόσο χαίρεται 
μέ τίς θυσίες τών γουρουνιών, πού δέν τ’ άφίνει 
νά τρώνε την κόπρο τους. ’Ανάγκασε όμως τά βόδια νά τό κάνουν.

Σχόλια: —Τό άπόσπασμα μάς σώζεται άπό τόν Άθήναιο (3. 95F) μέ τήν 
παρατήρηση ότι πραγματικά οί Κύπριοι θυσίαζαν γουρούνια στήν ’Αφροδίτη, όπως 
μαρτυρεί ό Καλλίμαχος ή ό Ζηνόδοτος, στά 'ιστορικά ύπομνήματά του (πρβλ. σχόλια 
Άριστοφ. Άχ. 792).

—Άπό τήν παράδοση οτι τά βόδια της Κύπρου έτρωγαν τήν κόπρο τους, προ
ήλθε καί ή παροιμία: Βοΰς Κύπριος εΐ. ήτοι κοπροφάγος (Διογεν. 3. 49 στό Corpus 
Paroemiographorum Graeco rum, τόμ. 1, πρβλ. αύτοΰ 5. 80: Κύπριος βοΰς. επί 
τών κοπροφάγων καί είκαίων, πρβλ. 'Ησύχ. λ. Κύπριος βοΰς: κοπροφάγος, είκαϊος, 
άκάθαρτος. σημαίνει δέ άτοπίαν τών Κυπρίων, καί Εύδοξος άφηγεΐται ότι κοπρο- 
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φαγοΰσι πρβλ. Πλιν. Ν.Η. 28. 20. 81 dicit, Boves in Cypro contra tormina 
hominum excrementis sibi mederi. 'Η παράδοση αύτή άναφέρεται καί γιά τά 
βόδια τής Βοιωτίας (σχόλ. Άριστοφ. Πλ. 706).

6. Αύτοΰ, 'Ομοπάτριος (Meineke 3. 96, Edmonds 2, 248).

’Εν 'Ηλιου μεν φασι γίνεσθαι πόλει 
φοίνικας, έν Άθήναις δέ γλαύκας" ή Κύπρος 
έχει πελέας διαφόρους, η ό’ έν Σάμω 
"Ηρα τό χρυσούν, φασιν, ορνίθων γένος, 
τους καλλιμόρφους και περιβλέπτους ταώς

Μετάφρασις : Λένε πώς στην 'Ηλιούπολη ζή
ό Φοίνικας κι ή γλαύκα στην Αθήνα. 'Η Κύπρος
έχει περιστέρια πού άλλου δεν βρίσκονται. Κι’ ή "Ηρα 
στη Σάμο, λένε, πώς έχει τό χρυσό τών πουλιών γένος, 
τά όμορφα και θαυμαστά παγώνια.

Σχόλια: —Τό άπόσπασμα τούτο βρίσκεται στόν ’Αθηναίο (14. 655b). Άπό 
αύτόν θά τό πήρε και ό Εύστάθιος στά σχόλιά του στήν Ίλιάδα (1035. 44).

—'Ο φοίνικας είναι τό ιερό πουλί, σύμβολο τοΰ άνατέλλοντος ήλιου καί τής έκ 
νεκρών άνάστασης. Γιά τούς φοίνικες στήν 'Ηλιούπολη έχομε τήν άκόλουθη παρα
τήρηση τοΰ 'Ηροδότου (2. 73): ύπάρχει άκόμα ένα πουλί ιερό, πού ονομάζεται 
φοϊνιξ. Έγώ πάντως δέν το είδα παρά μόνο ζωγραφιστό, γιατί τό πουλί τοΰτο 
πολύ σπάνια, κάθε πεντακόσια χρόνια, έρχεται στήν πόλη, δπως λένε οί 'Ηλιου- 
πολΐτες. Λένε δέ πώς έρχεται όταν πεθάνη ό πατέρας του.

—Γιά τά διάφορα ε’ίδη τών περιστεριών μάς μιλά ό ’Αθηναίος (9, 394-395c).
—'Ότι τά παγώνια ήσαν ιερά στή Σάμο τό μαθαίνομεν άπο τόν Μηνόδοτον τον 

Σάμιον (βλ. Άθήν. 14, 655a): τά παγώνια είναι ιερά πουλιά τής "Ηρας. "Ισως 
μάλιστα νά γεννήθηκαν κι’ άνατράφηκαν γιά πρώτη φορά στή Σάμο, κι’ άπό δώ νά 
διεθόθησαν στά άλλα μέρη, δπως άκριβώς τά κοκόρια στήν Περσία καί οί μελεα- 
γρίδες (είδος Νουμιδικής δρνιθας) στήν Αιτωλία.

7. Αύτοΰ, Στρατιώτης, άπόσπ. 2 (Meineke 3, 116-117, Edmonds 2, 266).

A. : (σύ δ") έν Κύπρω φής, είπέ μοι, διήγετε
πολύν χρόνον;

Στρατιώτης : τόν πάνθ" έως ήν ό πόλεμος
Α. : έν τίνι τόπω μάλιστ; λέγε γάρ
Στρατιώτης : έν Πάφω

ου πράγμα τρυφερόν διαφερόντως ήν Ιδεΐν 
άλλως (άπιστον.

Α. : ποιον;
Στρατιώτης : έρριπίζετο

υπό τών περιστερών, ύπ άλλου δ*  ούδενός, 
δειπνών ό βασιλεύς.

Α. : πώς; έάσας τάλλα γάρ
έρησομαί τε τούτο, πώς;

Στρατιώτης : ήλείφετο
έκ της Συρίας ηκοντι τοιούτου μύρω 
καρπού σύχν οιόν φασι τάς περιστεράς 
τρώγειν" διά την οσμήν δέ τούτο πετόμεναι 
παρησαν, οΐαί τ ήσαν έπικαθιζάνειν 
έπι τήν κεφαλήν παϊδες δέ παρακαθήμενοι 
έσόβουν. έπαίρουσαι δέ μικρόν, ου πολύ, 
τό δέ μήτ’ έκεΐσε μήτε δεύρο παντελώς 
ούτως άνερρίπιζον, ώστε σύμμετρον 
αύτώ τό πνεύμα μή περίσκληρον ποιειν

Μετάφρασις:

Α. : Διηγείσαι πώς έζησες στήν Κύπρο. Δέν μού λές,
πόσο χρόνο έμεινες αυτού;

Στρατιώτης : όσο καιρό κράτησε ό πόλεμος
Α. : Σέ ποιά πόλη έμεινες κυρίως; Πές μου
Στρατιώτης : Στή Πάφο

όπου μπορούσες νά βρής μιά συνήθεια γεμάτη πολυτέλεια 
πού δέν θά τό πίστευες.

Α. : Τί άκριβώς ήταν αύτό;
Στρατιώτης : Τά περιστέρια 

κάνανε άέρα στόν βασιλιά, τήν ώρα 
πού αυτός δειπνούσε.

Α. : Μά πώς γινόταν αύτό;
Άφίνω τάλλα όλα. Τούτο θέλω νά μάθω. Πώς;

Στρατιώτης : ’Αλειφόταν
μέ μύρο άπό τή Συρία, φτειαγμένο άπό ενα 
φυτό πού τά περιστέρια λαίμαργα τρώγανε.
'Η μυρουδιά λοιπόν τά τραβούσε και τάκανε νά πετούνε 
ολόγυρα, σάν νά θέλανε νά κάτσουν
στό κεφάλι του. Οί υπηρέτες όμως πού ήσαν δίπλα 
τάδιωχναν. Κι έκεϊνα σηκωνόντουσαν λίγο, πολύ λίγο, 
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έτσι πού ούτε άπο τή μιά μεριά όλότελα νά φύγουν ούτε άπό τήν 
άλλη, 

κάνοντας έτσι αέρα κανονικό κι όχι δυνατό.

Σχόλια: —Το άπόσπασμα μας το διασώζει ό ’Αθηναίος (6. 257d) μέ τήν παρα
τήρηση πώς είναι τοϋτο ένδεικτικό της τρυφηλής ζωής τών βασιλέων της Κύπρου. 
—Ό πόλεμος πού άναφέρεται έδώ είναι ό πόλεμος έναντίον τών Περσών, στά 351 π.Χ. 
Στόν πόλεμον αύτον ό Εύαγόρας ό 2ος ήταν μέ τό μέρος τών Περσών. Μέ τήν 
βοήθεια λοιπόν τοΰ σατράπη τής Καρίας Ίδριέως καί οκτώ χιλιάδων Ελλήνων 
μισθοφόρων ύπό τόν στρατηγόν Φωκίωνα, ένίκησε τούς άλλους Κυπρίους. 'Η Πάφος 
ήταν μιά άπό τις έννιά πόλεις πού ξεσηκώθηκαν κατά τών Περσών (βλ. Hill, έ.ά. 
1 σελ. 146, πρβλ. Διόδ. Σικ. 16. 42).

—Γιά τήν πολυτέλεια στήν Πάφον, έχουμε τις μαρτυρίες τοΰ ’Αθηναίου (6. 
255e κ.έ.) πού άντλεΐ μέ τή σειρά του άπό τόν ιστορικό Κλέαρχο τόν Σολέα, πού 
έγραφε έργο μέ τόν τίτλο «Γεργίθιος» (βλ. F.H.G. 2. 310): Στήν Πάφο ένας νεαρός 
πρίγκιπας (δέν άναφέρει τό όνομά του) συνήθιζε νά ξαπλώνη, γιατί τοΰ άρεσε πολύ 
ή καλοπέραση, σέ άνάκλιντρο μέ άσημένια πόδια καί στρωμένο μέ λεπτό χαλί, άπό 
τά πιό άκριβά πού φτιαγνόντουσαν στίς Σάρδεις. Σκεπαζόταν δέ μέ σκέπασμα μέ 
μαλλιά στίς άκρες του, βαλμένο μέσα σέ πολυτελέστατο κάλυμμα. Χρησιμοποιούσε 
δέ τρία μαξιλάρια, φτιαγμένα άπό λεπτό άσπρο ύφασμα μέ πορφύρα γύρο-γύρο, 
γιά νά άποφεύγη τόν καύσωνα (φαίνεται δηλαδή πώς δταν τό ένα μαξιλάρι ζεσται
νόταν χρησιμοποιούσε τό άλλο κ.ο.κ.). Είχε δέ γιά τά πόδια του δυο σκαμνιά βαμ
μένα σέ άνοικτό κόκκινο, άπ’ αύτά πού )^έγονται δωρικά. 'Ο ’ίδιος ξάπ)<ωσε φορών
τας όλόασπρη χλανίδα.

Στή συνέχεια ό ’Αθηναίος μας περιγράφει τούς τρεις ύπηρέτες — κόλακες πού 
ήσαν γύρο άπό τόν νεαρό πρίγκιπα, πού είχαν ό καθένας τό παρατσούκλι του. Ό 
Παράβυστος, ό Σικύας, καί ό Θήρ. Ό τελευταίος ήταν ό «πρωταγωνιστής τής 
παράστασης». Μέ τό άριστερό του χέρι έφτιαγνε τά στολίδια στά μαλλιά τοϋ 
νεαρού άφεντικοϋ του, ενώ μέ τό δεξί του κρατούσε μιά βεντάλια τής Φωκίδας, 
κάνοντας άέρα καί συγχρόνως διώχνοντας τις μυίγες. Παρ’ δλες όμως τις προσπά- 
θειές του μιά μυϊγα δάγκωσε τόν νεαρό πρίγκιπα καί ό Θήρ βάλθηκε νά διώξη δλες 
τις άλλες άπό τό δωμάτιο.

Μαθαίνουμε δέ πώς στήν ’Αθήνα ύπήρχαν δάσκαλοι τοΰ τρυφηλοΰ αύτοΰ τρόπου 
τής ζωής, πού λεγόταν «ύγρός βίος». Ό ’Αθηναίος, συγκεκριμένα, μάς διασώζει 
ένα άπόσπασμα τοΰ Άλέξιδος, πού λέει:

πείραν έπεΟύμουν θατέρου βίου λαβεΐν, 
δν πάντες εΐώθασιν όνομάζειν υγρόν, 
τρεις έν Κεραμικω περιπατήσας ημέρας 
διδασκάλους έξηΰρον ου λέγω βίου 
ίσως τριάκοντ άφ’ ενός εργαστηρίου
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(Άθήν. 6. 258c πρβλ. Meineke 3, 476, Edmonds 2, 476).

’Επίσης ένα άπόσπασμα τοΰ Κρωβύλου (Άπολιποΰσα 1, Meineke 4, 566, 
Edmonds 3, 578), μάς πληροφορεί πώς ό «ύγρός βίος» ήταν άσωτία.

πάλιν ή τοϋ βίου 
ύγρότης με τοΰ σοΰ τέθαφε' τήν άσωτίαν 
υγρότητα γάρ νΰν προσαγορεύουσί τινες.

8. Κατά τόν Άθήναιον (1.28d) ό Άντιφάνης σ’ένα του έργο (Meineke 3, 141) 
μιλάει γιά τό Κυπριακό σίνναπι (νάπυ Κύπριον). Δυστυχώς δέν σώζεται ούτε 
τό έργο ούτε κανένας του στίχος (βλ. καί κατ. άπόσπ. άρ. 10).

9. Άναξανδρίδου, Σώσιππος (Meineke 3,191). Είναι μιά πληροφορία τοΰ σχο
λιαστή τής Ίλιάδας (Ψ, 1) δτι οί κάτοικοι τής Κυπριακής Σαλαμίνας, κατά 
τόν Άναξανδρίδη, έλεγαν πτόλις άντί πόλις: πτόλιν: πόλιν. Κυπρίων τών έν 
Σαλαμίνι ή λέξις κείται δέ παρά τώ κωμικώ Άναξανδρίδη έν Σωσίππω.

10. Εύβούλου, Γλαΰκος άπόσπ. 1 (Meineke 3, 214, Edmonds 2, 90)

και νάπυ Κύπριον

Σχόλια: Πηγή μας είναι ό Πολυδεύκης (6. 67) πού μάς πληροφορεί δτι μερικά 
άπό τά ήδύσματα (καρυκεύματα) πήραν τό ονομά τους άπό τόν τόπο τής παραγωγής 
τους: ένια δέ τών ήδυσμάτων έπηνεΐτο έκ χωρίων, ώς Εύβουλος έν Γλαύκω φησί: 
καί νάπυ Κύπριον. Γιά τό κυπριακό σίνναπι μάς μιλάει καί ό Εύστάθιος (είς Ίλ. 
867. 45). Ό Άθήναιος δμως (βλ. άνωτ. άπόσπ. άρ. 8) άποδίδει τό χωρίο τούτο 
στόν Άντιφάνη.

11. Αύτοΰ, Όρθάνης, άπόσπ. 2 (Meineke 3, 243, Edmonds 2, 116).

Λε/νόν μεν Ιδόντα παριππεϋσαι 
Κυπρίους άρτους' μαγνήτις γάρ 
λίθος ως έλκει τούς πεινώντας

Μετάφρασις : Είναι πολύ δύσκολο σάν δής
Κυπριακά ψωμιά νά προσπεράσης. Γιατί 
σάν μαγνήτης τραβάνε τούς πεινασμένους.

Σχόλια: Καί τό άπόσπασμα τοΰτο έχει τήν άρχή του στόν Άθήναιον (3. 1121) 
πού μάς μιλάει γιά τά διάφορα είδη άρτων (3. 109b κ.έ.).

12. Κρατίνου τού νεωτέρου. Θηραμένης (Meineke 3, 375, Edmonds 2, 5).

Είναι μιά πληροφορία τοΰ Αθηναίου (4. 177α) δτι οί Κύπριοι, κατά τόν Κρα- 
τίνο, χρησιμοποιούσαν τούς έλυμους αύλούς: τών δ’ έλύμων αύλών μνημονεύει
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καί Καλλίας έν Πεδήταις. Ίόβας δέ τούτους Φρυγών μέν είναι εύρημα. Χρή- 
σθαι δ’ αύτοις καί Κυπρίους φησί Κρατϊνος ό νεώτερος έν Θηραμένει.
—'Ο έλυμος αύλος είναι «είδος Φρυγίου αύλοϋ πεποιημένου έκ πύξου μετ’ 
έπιστομίου έκ κέρατος» (Liddell—Scott). Άπαντα δέ καί στον Σοφοκλή, 
άπόσπ. 398. Πάνω στο θέμα της μουσικής βλ. το βιβλίο, The Greek Aulos 
Kathleen Schlesinger, Λονδΐνον 1939.

13. Άλέξιδος, Κύπριος, άπόσπ. 1 (Meineke 3, 436, Edmonds 2, 468).

A. : 'Έπειτα πώς ήλθες;
Β. : Μόλις 

οπτωμένους κατέλαβαν
Α. : έξόλοιο' άτάρ 

πόσους φέρεις;
Β. : έκκαίδεκ'.
Α. : οισε δεϋρό μοι.
Β. : λευκούς μέν οκτώ, τών δε φαιών τούς ίσους

Μετάφρασις:
Α. : Τότε πώς έφθασες εδώ;
Β. : Μόλις και μετά βίας 

πέτυχα μερικά ψωμιά, πού τά πήρα ενώ ακόμα ψηνόντουσαν.
Α. : 'Ά, νά χαθής! Γιά πές μου όμως 

πόσα ψωμιά φέρνεις;
Β. : δεκάξι
Α. : Γιά, φέρε μου τα 'δώ
Β. : οκτώ άσπρα κι' άλλα τόσα φαιά.

Σχόλια: —Το άπόσπασμα τοΰτο σώζει ό ’Αθηναίος (3. 114d) μέ τήν παρα
τήρηση πώς φαιός άρτος είναι ό ρυπαρός.

—Γιά κυπριακά ψωμιά μιλάει καί ό Εύβουλος (βλ. άνωτ. άρ. 11, βλ. καί κατ. 
άρ. 14).

14. Αύτοΰ, Κύπριος, άπόσπ. 2 (Meineke 3, 436, Edmonds 2, 430).

Τόν δ’ αύτόπυρον άρτον άρτίως φαγών

Σχόλια: —Τόν στίχον σώζει πάλιν ό ’Αθηναίος (3. 110e).
—Αύτόπυρος άρτος είναι ό φτιαγμένος άπό άκοσκίνιστο σταρένιο άλεύρι. 

Τόν ορισμόν του μάς τόν δίνει ό Γαληνός (π. Γλαΰκ.): ό μέσος τοΰ τε καθαροΰ καί 
τοΰ πιτυρίτου καλουμένου, δν έ'νιοι αύτόπυρον όνομάζουσι.

—Τό ίδιο ψωμί δ Φρύνιχος ονομάζει «αύτοπυρίτη».

15. Αύτοΰ, Κύπριος, άπόσπ. 3 (Meineke έ.ά., Edmonds έ.ά.).
Είναι μιά μαρτυρία ότι στήν Κύπρο λέγεται διπλάζω άντί διπλασιάζω, βλ. 
Bekk. ’Ανέκδοτα 89. 6: διπλάσαι, τό διπλασιάσαι Άλεξις έν Κύπριδι (διάβασε, 
Κυπρίω).

16. Αύτοΰ, άβέβαια 30 (Meineke 3, 517, Edmonds 2, 506).

Τών έπτά νήσων, ας δέδειχεν ή φύσις 
θνητό ϊς μεγίστας Σικελία μέν, ώς λόγος, 
έστίν μεγίστη, δευτέρα Σαρδώ, τρίτη 
Κύρνος, τετάρτη δ' ή Αιός Κρήτη τροφός 
Εύβοια πέμπτη στενοφυής, έκτη Κύπρος, 
Λέσβος δέ τάξιν έβδόμην λαχοΰσ' έχει

Μετάφρασις : άπό τά εφτά μεγαλύτερα νησιά πού ή φύση 
έκαμε γιά τούς ανθρώπους, ή Σικελία, όπως λένε, 
είναι ή πιό μεγάλη. Δεύτερη είναι ή Σαρδηνία, τρίτη δέ 
ή Κορσική. Τετάρτη στή σειρά ή Κρήτη, πού άνάθρεψε τόν Δία. 
Πέμπτη είναι ή στενόμακρη Εύβοια κι έκτη ή Κύπρος.
Ή Λέσβος τέλος κρατάει τήν έβδομη θέση

Σχόλια: —Πηγή τοΰ άποσπάσματος είναι ό Σχολ. στόν «Μενέξενο» τοΰ 
Πλάτωνος (242ε). πρβλ. Κωνστ. Πορφυρ. Θεμ. 2.10, σχόλ. Εύσταθ. είς Διονόσ. 568.

-—Τό δτι ύπήρχε κάποιος κατάλογος τών εφτά αύτών νησιών φαίνεται και απο 
τά σχόλια στούς «Άχαρνής» τοΰ ’Αριστοφάνη (στ. 115): Σαρδώ νήσος έστι τών 
έπτά, σταδίους εξήκοντα Κόρνου διέχουσα.

—Φυσικά ή άντίληψη δτι ή Κύπρος είναι έκτη στή σειρά είναι λανθασμένη, 
γιατί στήν ούσία κατέχει τήν τρίτη θέση.

17. Έρίφου, Μελίβοια, άπόσπ. 1, στ. 10-13 (Meineke 3. 557, Edmonds 2, 590).

A. : αύται δέ ρόαι
Β. : ώς εύγενεις
Α. : Τήν γάρ Άφροδίτην έν Κύπρο) 

δένδρον φυτεϋσαι τοΰτό φασιν έν μόνον 
Β. : Βέρβεια πολυτίμητε.

Μετάφρασις: Α. : Νά και τά ρόδια!
Β. : Τί όμορφα πού είναι!
Α. : Ναί, γιατί λένε πώς ή 'Αφροδίτη στή Κύπρο 

φύτευσε μονάχα τοΰτο τό δένδρο.
Β. : Πανσεβάσμια Βέρβεια!
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Σχόλια: —Το άπόσπασμα σώζεται άπό τόν ’ Αθηναίου (3. 84c).
—Τά ρόδια ήσαν σύμβολο τής γονιμότητας καί ιερά στήν ’Αφροδίτη.
—Βέρβεια, είναι ίσως έπίθετο τής ’Αφροδίτης, παρ’ ολο πού δέν έχουμε άλλες 

μαρτυρίες (βλ. Pauly—Wissowa 1, 2759).

18. Ποσειδίππου, Μεταφερόμενοι (Meineke 4, 519).
Εϊναι άπλώς μιά μαρτυρία δτι ένα είδος παστού ψαριού λεγόταν Κύπριος.
βλ. Άντιαττικ. 102. 32 Κύπριον, το τάριχον. Ποσείδιππος έν Μεταφερομένοις

19. Μενάνδρου, Κόλαξ, άπόσπ. 2 (Meineke 4. 153, Kock άπόσπ. 297, Allinson 
LL 394)

Γέλωτι πρός τόν Κύπριον εννοούμενος

Μετάφρασις: Γελώ όταν άναφέρομαι στόν Κύπριο

Σχόλια: Κύπριος έδώ πρέπει νά είναι τό έργο τοΰ Άλέξιδος μέ τόν τίτλον αύτό 
(βλ. άνωτ. άρ. 13).

20. Αύτοΰ, Μισούμενος, άπόσπ. 2 (Meineke 4, 169, Kock άπόσπ. 340, Allinson, 
LL 412).

πρώην έπανηλθον εκ Κύπρου λαμπρώς πάνυ 
πράττων’ εκεί γάρ ύπό τιν ήν τών βασιλέων

Μετάφρασις: Μόλις γύρισα άπό την Κύπρο’ και τά κατάφερα 
λαμπρά, γιατί έκεϊ ήμουνα στην υπηρεσία κάποιου βασιλιά

Σχόλια: —Τό άπόσπασμα βασίζεται στά σχόλια στην ’Οδύσσεια (ρ 442): 
πολλούς ειχεν ή Κύπρος βασιλείς. Έν ταύτω φησι καί ό Μένανδρος έν Μισουμένω 
ώς έν παραβάσει έκ Κύπρου λαμπρώς πάνυ λαμπρά πράττων, έκεϊ γάρ ύπό τιν’ ήν 
τών βασιλέων.

21. 'Η λέξη «Παφίους» άναφέρεται στον’Έφιππον (Γκρυόνης άπόσπ. 1, Meineke 
3. 323). Πιστεύεται δμως πώς ή σωστή γραφή είναι «Παρίους».

22. Επίσης σ’ ένα άβέβαιο άπόσπασμα τοΰ Τιμοθέου (Meineke 3, 589) ό έρως 
ονομάζεται «ό Κύπριος κυνηγός». Κι’ έδώ όμως ύπάρχει διόρθωση «ό Κύ- 
πριδος κυνηγός».

ΠΑΝ. Λ. ΠΑΤΤΙΧΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΑΛΟΤ

ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΟΙΊ ΑΣ

Εξακόσια χρόνια συμπληρώνονται εφέτος άπό μια λησμονημένη σήμερα 
μά ένδοξη yià τήν εποχή της εκστρατεία πού έφερε τούς ιππότες καί τις γα- 
λέρες τού βασιλιά Πέτρου Α' του Αουζινιανοΰ στή Μικρά ’Ασία γιά νά αποσο
βήσουν τόν κίνδυνο στόν όποιον έξετέθη ή Κώρυκος, καί μαζύ μ’ αύτή ή Μικρά 
’Αρμενία άπό τήν πολιορκία πού έπεχείρησε ό «Μεγάλος Καραμάνος», ό 
Τούρκος Σουλτάνος του Κράτους τής Καραμανιάς στή Μικρά Άσία.1

Τά γεγονότα τής εκστρατείας αύτής μάς τά έχει παραδώσει στίς λεπτο- 
μέρειές των ό περίφημος γιά τά άλλα ιστορικά καί λογοτεχνικά έργα του, 
μά καί γιά τά μουσικά του επιτεύγματα,2 Γουλιέλμος ντε Μασώ (Guillaume 
de Machaut),3 σ’ ένα έμμετρο χρονικό γραμμένο σέ γαλλική γλώσσα του

1. Τό όνομά του δέν άναφέρεται άπό τούς γνωστούς χρονογράφους, Μασώ, Μαχαιρά, 
Άμάδι, Φλώριο Βουστρώνιο. "Ολοι άναφέρονται στόν «Μεγάλο Καραμάνο». Πρόκειται 
γιά τό Σουλτάνο τής δυναστείας τών Καραμάνογλου πού ώργάνωσε νέο κράτος, τής Καρα- 
μανιάς, πάνω στά ερείπια τοϋ κράτους τών Σελτζουκιδών. 'Η διαδοχή τής δυναστείας τών 
Καραμάνων δέν εϊναι πάντοτε σαφής. Πιθανόν ό «Μεγάλος Καραμάνος» κατά τό 1367 νά εϊναι 
ό Άλά άλ—Ντίν. Βλ.τό γενεαλογικό πίνακα τής δυναστείας στήν Encyclopaedia 
of Islam, Α' έκδοση, στή λέξη Karaman — Oghlu.

2. Ό Μασώ εϊναι ό συνθέτης τής περίφημης λειτουργίας γιά τή στέψη τοΰ βασιλιά Καρό
λου τοΰ Ε', που έτελέσθη στόν καθεδρικό ναό τής Reims τό έτος 1364 καί στήν όποια παρευρί- 
σκετο ό βασιλιάς Πέτρος. 'Η σύνθεση αύτή, πού εκφράζει τό γοτθικό πνεύμα σ’ όλη του τή 
μυστικοπάθεια κι  ύποβλητικότητα, έχει παραδοθή στά μουσικολογικά χρονικά ώς Messe 
Notre Dame. Γιά τή ζωή καί τό μουσικό έργο τοϋ Μασώ ύπάρχει τώρα μιά έκτενής μονο
γραφία, A. Machabey, Guillaume de Machaut, 1 307 — 137 7. Lavie 
et l’oeuvre musical, τόμ. I — II, Paris, 1956.

*

3. Δέ θά ύπεισέλθουμε έδώ σέ βιογραφικές λεπτομέρειες σχετικές μέ τόν Μασώ, γιά τόν 
όποιον έχουν άσχοληθή πολλοί Γάλλοι έρευνηταί. Θά άναφέρουμε μόνο ότι, ένώ οΐ βιογράφοι 
του συμφωνούν περίπου στήν ήμερομηνία τοϋ θανάτου του (1377), ύφίστανται διαφωνίες 
ώς πρός τό έτος τής γεννήσεώς του, πού άλλοι τοποθετούν στά 1282, άλλοι στά 1284, 1295, 
1315 κ.τ.λ. Ό Mas Latrie τήν χρονολογεί πρό τού 1295, βασιζόμενος πάνω σ’ ένα έγγραφο 
τού 1308, έκχωρητικό στόν Μασώ μιας φεουδαρχικής Ιδιοκτησίας (βλ. σελ. ix τής ΕΙσαγωγής 
στήν πιό κάτω βιβλιογραφούμενη έκδοση τοϋ χρονικού). ’Εν τούτοις νεώτεροι βιογράφοι 
τού Μασώ παραδέχονται σάν έτος γεννήσεώς του τό 1307 (βλ. Machabey, στήν προηγούμενη 
σημείωση), πράγμα πού θά έσήμαινε ότι τό έγγραφο πού άναφέρει ό Mas Latrie πρέπει 
νά άφορά ένα άλλο μέλος τής Ιδίας οικογένειας, άν όχι ένα διαφορετικό πρόσωπο.
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14ου αίώνος, από 8887 στίχους, πού είναι ίσως ή πιό έκτενής χρονογραφική 
πηγή πού κατέχουμε γιά τήν Κυπριακή μεσαιωνική ίστορία έν σχέσει μέ τή 
χρονική περίοδο πού καλύπτει, τά χρόνια τής βασιλείας του Πέτρου Α' του 
Λουζινιανοΰ (1358—1369).4 Έν τούτοις ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στήν τολμη
ρή έκστρατεία τοΰ ήγεμόνος αύτού στήν Αίγυπτο καί στήν κατάληψη τής 
’Αλεξάνδρειάς. Αύτός είναι ό λόγος πού τό χρονικό είναι παραδεδομένο μέ 
τόν τίτλο, «Ή κατάληψις τής ’Αλεξανδρείας».5 ’Αν καί τό μεγαλύτερο μέρος 
τού χρονικού είναι αφιερωμένο στα γεγονότα πού αφορούν αύτή τήν έκστρα
τεία καί τίς ακόλουθες διαπραγματεύσεις μέ τούς Μαμελούκους ήγεμόνες τής 
Αίγύπτου, όμως καί τά άλλα γεγονότα καί περιστατικά τής βασιλείας τού 
Πέτρου Α' δέν αγνοούνται καί γίνονται αντικείμενο λεπτομερούς διηγήσεως. 
Ό λεπτομερειακός χαρακτήρ τής διηγήσεως τού Μασώ μας κάνει νά ένδια- 
φερθούμε γιά τήν άξιοπιστία καί πρωτοτυπία τής χρονογραφίας του.

4. Τό χρονικό άναφέρεται καί στά πρό τής στέψεως τοϋ Πέτρου Α' χρόνια, μά άπλώς 
έν είδει εισαγωγής, γιά νά έξιστορήση τή γέννηση καί τό μεγάλωμα τοϋ βασιλιά αύτοϋ.

5. Κατ’ άκρίβεια τά περισσότερα χειρόγραφα αρχίζουν μέ τή φράση : ‘Ci commence 
le livre de la Prise d’ Alixandre’.

6. La prise D’ Alexandrie, ou chronique du roi Pierre 1er 
de Lusignan par Guillaume de Machaut, publiée pour la pre
mière fois pour la Société de l’Orient latin par M. L. deMas 
La trie. Genève, 1877.

7. Στήν πιό πάνω έκδοση, σελ. νϋ — xxxvii.

Ό πρώτος πού άξιοποίησε τό χρονικό τού Μασώ σάν ιστορική πηγή 
τής μεσαιωνικής Κυπριακής Ιστορίας είναι ό Louis de Mas Latrie, πού έδωσε 
τήν πρώτη καί κριτική έκδοση τού κειμένου στή σειρά τών δημοσιεύσεων 
τής Société de Γ Orient Latin.6 Ό Mas Latrie έλαβε ύπ’ οψει γιά τήν 
έκδοση αύτή πέντε χειρόγραφα, τέσσερα στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη τών Παρι- 
σίων κι’ ένα σέ ιδιωτική συλλογή. "Οπως παρατηρεί ό έκδοτης σέ μιά έμπε- 
ρισπατωμένη είσαγωγή,7 ή χρονογραφία τού Μασώ δέν ύπήρξε γνωστή 
στούς μεσαιωνικούς συγγραφείς, ούτε φαίνεται νά ήντλησαν άπ’ αύτή μετα
γενέστεροι χρονογράφοι, όπως ό Μαχαιρας, ό Στραμπάλδι κ. ά. Μιά σύμπτω
ση στήν περιγραφή τών γαλερών πού έλαβαν μέρος στήν έκστρατεία τής 
Κωρύκου, πού ύφίσταται στόν Μασώ καί στόν Μαχαιρά, δέν άποτελεϊ ένδειξη 
έξαρτήσεως τού τελευταίου άπό τόν πρώτο, γιατί κΓ οί δυό μπορούσαν κάλ- 
λιστα ν’ άντλήσουν τήν πληροφορία άπό γραπτή παράδοση τής έποχής.

Πρέπει νά σημειωθή πώς ό Μασώ δέν είναι αύτόπτης μάρτυς τών γεγονό
των πού περιγράφει, ούτε έπεσκέφθη τήν Κύπρο ή τήν ’Ανατολή. Τίθεται 
έπομένως τό έρώτημα σχετικά μέ τίς πηγές άπό τίς όποιες ήντλησε τίς πλη
ροφορίες του, κατά τά άλλα πολύ λεπτομερειακές καί, όπως άποδεικνύεται 
άπό παράλληλες πηγές, κατά τό πλεϊστον βάσιμες. Είναι έξηκριβωμένο 

ότι ό Μασώ είχε στενές σχέσεις κι’ έπαφές μέ πολλούς Κυπρίους εύχενεϊς. "Ενας 
άπ’ αύτούς ήταν ό Bermond (Bremond, στό χρονικό) de la Voulte, πού εΤχε 
τό άξίωμα τού θαλαμηπόλου (chambellan) τού βασιλιά Πέτρου, πού τόν 
άναφέρει σάν άγαπητό του καί δημοφιλή.8 "Ενας άλλος, έπίσης μέ τό ίδιο 
άξίωμα, ό Perceval de Cologne, τού ήταν έπίσης γνωστός κι’ είχε έπαφές 
μαζύ του κατά τή διάρκεια τών δυό παραμονών του στό Παρίσι στά 1364 
καί 1367, όταν είχε έπιφορτισθή μέ άποστολή9 καί όπου ήταν πολύ γνωστός, 
κατά τά λεγάμενα τού Μασώ.10

Μά έπίσης ό Μασώ είχε έπαφές μέ πολλούς άλλους άξιωματούχους τού 
βασιλείου τής Κύπρου, άπό τούς οποίους ήντλησε πληροφορίες σχετικές μέ 
τήν ίστορία πού συνέθεσε. Αύτό τό καθιστά γνωστό ό ίδιος στά λεγόμενό 
του διευκρινίζοντας μάλιστα, σέ μιά περίπτωση, πώς ό πληροφοριοδότης του 
ήταν αύτόπτης μάρτυς.11 Φαίνεται όμως ότι ό πιό σημαντικός πληροφο
ριοδότης του ύπήρξε ό Jean de Reims, ιππότης άξιωματοΰχος τού βασιλείου 
τής Κύπρου, πού έλαβε μέρος στήν έκστρατεία τής Κωρύκου καί στίς διαπραγ
ματεύσεις πού έγιναν στό Κάιρο στά 1367 γιά τή σύναψη συνθήκης μέ τούς 
Σαρακηνούς.12 Ή συμβολή τού Jean de Reims στή χρονογραφία τού Μασώ 
είναι θεμελιώδης κι’ άναγνωρίζεται άπό τό συγγραφέα μ’ αύτά τά λόγια :

Αύτός ό ’Ιωάννης για τόν όποιο σάς μιλώ
μοϋ τάκανε γνωστά και με πληροφόρησε και με κατετόπισε, 
και μοϋ προμηθέυσε τό υλικό μου.
Γιατί ήταν αύτόπτης σ’ όλα τά συμβάντα 
της Κωρύκου, τοΰ Κάιρου, καί της ’Αλεξάνδρειάς, 
καί της Τριπόλεως ...............

(Στ. 5938-5943)
Γενικά τήν άκρίβεια τών πληροφοριών τού Μασώ προσεπικυρούν έπίσημα 

έγγραφα τών χρόνων του, όπως π.χ. οί έπιστολές πού έστειλε ό βασιλιάς 
Πέτρος στόν Πάπα τό έτος 1368 γιά τό ζήτημα τών διαπραγματεύσεων μέ 
τούς Σαρακηνούς.13

8. Στ. 3669 — 3670.
9. Mas Latrie, στήν Είσαγωγή, σελ. xix.

10. ‘Tant fist qu’ à Paris est venus, 
Où il estoit bien congneüs.’

(Στ. 7612 — 7613.)
11. Στ. 2428 : ‘Et le me dist uns chevaliers’. Στ. 3229 — 3230 : ‘Si com dire oy 

l’ai celi qui y estoit,...’
12 Βλ. σχετικώς L. de Mas Latrie, ‘Relations politiques et commerciales de 1’ Asie 

Mineure avec île le de Chypre’, Bibliothèque de Γ Ecole des chartes, 
2ème série, I, 1844-5, σελ. 506 — 515.

13. Τό κείμενο τών έπιστολών περιλαμβάνει ό Mas Latrie στήν Histoire de l’île 
de Chypre, II, σελ. 291 — 308.
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Ό Mas Latrie τείνει νά παραδεχθή ότι, όσον αφορά τήν έξιστόρηση τών 
μακροχρονίων διαπραγματεύσεων μέ τούς Σαρακηνούς, ό Μασώ είχε ύπ’όψει 
του καί έγγραφες μαρτυρίες.14

14. Είσαγωγή, σελ. xxi.
15. Δέν έννοούμε μ’ αύτό τό μυθολογικό πρόλογο (στ. 1 — 126) πού προτάσσεται στή 

γέννηση τοΰ βασιλιά, όπου ό στιχουργός χρονογράφος άναφέρεται στις αρχαίες θεότητες, 
καί πού άποτελεϊ είδος ποιητικής είσαγωγής στό θέμα, συνηθισμένο σέ παρόμοιες στιχουργη- 
μένες συνθέσεις.

16. Στ. 5160.
17. Πράγματι τό χρονικό τοΰ Μασώ είναι τό τελευταίο του έργο, πού δέν μπορεί νά συμ

πληρώθηκε πρό τοϋ έτους 1373, σύμφωνα μέ τή γνώμη του Mas Latrie. Ό Μασώ πέθανε
στά 1377.

Παρά τήν άνεγνωρισμένη αξία τής χρονογραφίας του Μασώ σαν Ιστορικής 
ττηΤήζ, τθ έργο παρουσιάζει ώρισμένα μειονεκτήματα πού άλλωστε προσι
διάζουν στό γραμματολογικό αυτό είδος. Ό Μασώ συμβαίνει νά είναι ευφάν
ταστος καί, όπως οί περισσότεροι χριστιανοί χρονογράφοι τών Σταυροφο
ριών, μεροληπτεί υπέρ τών ομοθρήσκων του. Τό πρώτο μειονέκτημα είναι 
εμφανές στήν εισαγωγή του έργου, όπου ό συγγραφεύς προσπαθεί νά έξιδα- 
νικεύση τήν καταγωγή καί τό χαρακτήρα τοΰ βασιλιά Πέτρου,15 στόν όποϊον 
αποδίδει μιά ενσυνείδητη άποστολή προμάχου τών ιδανικών τής χριστιανο
σύνης ενάντια στό Ίσλάμ. Τό δεύτερο μειονέκτημα παρουσιάζεται στις μερο
ληπτικές κι’ άναπόφευκτα ανακριβείς κρίσεις σχετικά μέ τά γεγονότα πού 
άφοροΰν τόν εχθρό. Οί ύπερβολές στις κρίσεις αύτές ζημιώνουν τήν άξιοπι- 
στία τοΰ χρονικού, όπως π.χ. όταν άναφέρεται ότι στή μάχη τής Κωρύκου 
τριάντα Σαρακηνοί άναλογοΰσαν σ’ ένα χριστιανό.16 Τό μειονέκτημα αύτό 
είναι εύκολοδιάκριτο καί μπορεί νά παρακαμφθή άπό τόν ιστορικό. Πιό σο
βαρό Θέμα τίθεται εξ αιτίας τής γενικής έντυπώσεως πού ό Μασώ άφήνει 
νά δημιουργηθή γιά τόν χαρακτήρα τοϋ Πέτρου Α' τοΰ Λουζινιανοΰ καί τών 
αιτίων τής δολοφονίας του.

Ό Μασώ είναι θαυμαστής τοΰ βασιλιά Πέτρου Α' τοΰ Λουζινιανοΰ, τις 
τολμηρές εκστρατείες καί άγώνες τοΰ όποιου μέ τούς Σαρακηνούς κρίνει μέ τό 
πρίσμα τοΰ σταυροφοριακοΰ ιδεαλισμού. Οί εντυπωσιακές νίκες τοΰ Πέτρου 
κατά τών εχθρών τής χριστιανοσύνης έδημιούργησαν στή Δύση θρύλο γύρω 
άπό τό όνομα τοΰ μονάρχη αύτού, θρύλο πού ό Μασώ υιοθετεί άνεπιφύλακτα 
άναγνωρίζοντας στό πρόσωπο τού Κυπρίου βασιλιά τόν πρόμαχο τής πάλης 
τού δυτικού μέ τόν ίσλαμικό κόσμο. Αύτό εξηγεί γιατί ό Μασώ άδυνατεϊ νά 
έννοήση τά αίτια τής δολοφονίας τού Πέτρου άπό τούς ίδιους τούς ιππότες 
τού βασιλείου του καί μέ τή συνέργεια, ή μάλλον τήν άνοχή, τών άδελφών 
του, τοΰ πρίγκηπος τής ’Αντιόχειας καί τοΰ ’Ιακώβου τοΰ Λουζινιανοΰ. ’Ίσως 
νά μήν πρόφθασε νά έλέγξη τις σχετικές πληροφορίες πού πήρε άπό τόν 
Κύπριο εύγενή Gautier de Conflans,17 * * πληροφορίες πού ό Mas Latrie έξή- 

λεγξε σάν άβάσιμες μέ πειστικά επιχειρήματα.1 8 ’Έτσι ό Μασώ, άγνοώντας 
τις εσωτερικές ύποθέσεις τού βασιλείου τής Κύπρου, βλέπει στή δολοφονία τοΰ 
Πέτρου τό άποτέλεσμα μιας σκευωρίας αύλικών γιά νά ύποσκελισθή ή εξουσία 
τοΰ βασιλιά καί νά έξοντωθή ό ίδιος. "Ομως ή πολιτεία τοΰ Πέτρου στά εσωτε
ρικά ζητήματα τού βασιλείου δέν μπορεί νά ίσοβαθμισθή μέ τή λαμπρότητα 
τών εξωτερικών επιτευγμάτων του. Ή πολιτεία αύτή, πού ύπήρξε σέ μεγάλο 
βαθμό καταδυναστευτική κι’ εξευτελιστική γιά τούς εύγενεϊς, μπορεί νά έρμη- 
νεύση ψυχολογικά τήν άπελπισμένη άπόφαση πού αύτοί πήραν, νά άπαλλα- 
γοΰν άπό τήν τυραννική πολιτική πού τούς επέβαλλε ή αυθαιρεσία τού Πέ
τρου. Ή σχεδόν ολοκληρωτική παραγνώριση τής εξουσίας τής Υψηλής 
Αύλής (Haute Cour), στήν όποια παρεσύρθη ό Πέτρος στις σχέσεις του μέ 
τούς εύγενεϊς, ήταν μιά αύθαιρεσία πού ή τάξις τών εύγενών δέν μποροΰσε 
ν’ άνεχθή γιατί ύπονόμευε αύτά τοΰτα τά θεμέλια τοΰ φεουδαρχικοΰ θεσμού. 
Έξ άλλου ή διαγωγή τοΰ Πέτρου άπέναντι στούς εύγενεϊς δέν ύπηγορεύετο 
άπό ύψηλούς σκοπούς ή μεταρρυθμιστικά σχέδια, πράγμα πού θά τόν έδικαίω- 
νε ήθικά, μά, όπως φαίνεται, άπό καθαρώς προσωπικά ελατήρια επηρεασμένα 
σέ μεγάλο βαθμό άπό τήν ερωτική ζωή τοΰ βασιλιά. Ό Μασώ άγνοεϊ ή παρα
βλέπει τά γεγονότα αύτά καί προσβλέπει άποκλειστικά στά εξωτερικά επι
τεύγματα τού Πέτρου, πού στ’ άλήθεια είναι τά πιό άξιόλογα άπό διεθνή 
άποψη, πράγμα πού εξηγεί τή συμπάθεια καί τό θαυμασμό τοΰ χρονογράφου 
γιά τόν Κύπριο μονάρχη.

* **
Τά άποσπάσματα πού παραθέτουμε σέ μετάφραση άπό τήν έμμετρη 

χρονογραφία τοΰ Μασώ καλύπτουν ένα επεισόδιο άπό τή στρατιωτικά πολυ
κύμαντη περίοδο τής βασιλείας τοΰ Πέτρου Α', τήν εκστρατευτική άποστολή 
στή Μικρά ’Αρμενία τό Μάρτιο τοΰ 1367, μέ σκοπό τή ματαίωση τής προ
σπάθειας τοΰ Μεγάλου Καραμάνου νά καταλάβη τήν Κώρυκο.

Στήν εκστρατεία αύτή ό βασιλιάς Πέτρος δέν έλαβε μέρος ό ίδιος, γιατί 
οί διαπραγματεύσεις μέ τούς άπεσταλμένους τού Σουλτάνου τής Αίγύπτου 
τόν κρατούσαν στήν Κύπρο.19 Τήν άρχηγία άνέθεσε στόν άδελφό του, τόν 
πρίγκηπα τής ’Αντιόχειας, ό όποιος καί διεκπεραίωσε τήν άποστολή του μέ 
επιτυχία σέ σύντομο χρονικό διάστημα, άφού διέλυσε, σέ μιά άποφασιστική 
μάχη, τήν πολιορκητική δύναμη τού Καραμάνου, τοΰ όποιου έκυρίευσε τό 
στρατόπεδο καθώς καί τις πολιορκητικές μηχανές πού είχε έγκαταστήσει 
έξω άπό τήν Κώρυκο.

Οί άψιμαχίες καί ή μάχη πού διεξήχθησαν έξω άπό τήν πόλη περιγρά-

18. Είσαγωγή, σελ. xiii — xxiv.
19. Βλ. στ. 4486 — 4491.
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φονται μέ αρκετή ζωντάνια, πού τή διαστρέφει όμως συχνά ή τυφλή προσή
λωση τοΰ συγγραφέων στις απαραίτητες, όπως φαίνεται νά πιστεύη, απαι
τήσεις τής ομοιοκαταληξίας. Στήν περιγραφή τών γεγονότων δίδεται συ
νεχώς έμφαση στήν ανδρεία τών χριστιανών καί στήν ανανδρία τών Τούρκων. 
Πάντως οί ενισχύσεις πού έζητήθησαν άπό τήν Κύπρο καί πού έστάλησαν 
χωρίς άναβολή δέν έχρησίμευσαν, γιατί, όταν είχαν φθάσει, ή πολιορκία είχε 
λυθή. ’Έτσι ό πρίγκηψ τής ’Αντιόχειας έπέστρεψε στήν Κύπρο μέ τίς γαλέρες 
τοϋ βασιλιά, άφοΰ άφησε φρουρά στήν Κώρυκο.

'Η εκστρατεία στή Μικρή ’Αρμενία, άν καί μικροτέρας έκτάσεως καί σημα
σίας σέ σύγκριση μέ τίς άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις τοϋ Πέτρου Α', προσ
θέτει μιά λαμπρή σελίδα στή μεσαιωνική ιστορία τής Νήσου καί ιδιαίτερα στή 
βασιλεία τοΰ μονάρχη αύτοϋ, πού ύπήρξε μιά άπό τίς πιό ένδοξες τής ιστο
ρίας αύτής.20

20. Στή μετάφραση προσπαθήσαμε ν’ αποδώσουμε τό νόημα χωρίς ν’ απομακρυνθούμε 
ουσιαστικά άπό τό κείμενο. Ή μετάφραση ένός τέτοιου κειμένου παρουσιάζει άναμφίλεκτες 
δυσχέρειες όφειλόμενες κυρίως στή σημασιολογική ρευστότητα πού παρουσιάζει τό λεξιλόγιο 
τής μεσαιωνικής γαλλικής. Μιά καί μόνη λέξη επιδέχεται πάμπολλες έρμηνεϊες, όπως φαίνεται 
άπό τό μεγάλο λεξικό τοϋ F. Godefroy (Dictionnaire de l’ancienne langue 
française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, I — X, 
1880-1902), πού παρ’ όλη τήν έκτασή του θεωρείται σήμερα πολύ άτελές καί πού άλλες 
λεξικογραφικές επιχειρήσεις, όπως τοϋ Wartburg καί τών Tobler — Lommatzsch, έπιχειροΰν 
νά συμπληρώσουν, ‘ΰΰρισμένα χωρία πού μοΰ φάνηκαν σκοτεινά ή δυσερμήνευτα τ’ άναφέρω 
στις υποσημειώσεις.

Τό κείμενο τοΰ πρωτοτύπου πού είχα ύπ’ όψει είναι εκείνο τής έκδόσεως τοΰ Mas Latrie, 
πού βιβλιογράφησα πιό πάνω. Υπάρχει άκόμη μιά έκδοση τών έργων τοΰ Μασώ, πού 
δυστυχώς δέν μπόρεσα νά συμβουλευθώ, γατί άντίτυπό της δέ βρήκα στήν Κύπρο. Είναι 
ή έκδοση στή σειρά τής Société des anciens textes français άπό τόν E. Hoepffner, Oeuvres 
de Guillaume de Machaut, I — III, 1908, 1911, 1921.

Οί λέξεις μέσα σέ παρένθεση συμπληρώνουν τήν έννοια τοΰ κειμένου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Στ. 4454 — 4471

*0 βασιλιάς Πέτρος παίρνει μήνυμα ότι οί Τούρκοι 
πολιορκούν το κάστρο τής Κωρύκου.

’ Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1367

Πάνω σ’ αύτά κατέφθασε ένας Άρμένης άπό τή (Μικρά) ’Αρμενία καί 
παρουσιάσθηκε μπροστά στό βασιλιά καί στή συνοδεία του τήν ώρα πού 
έσυζητεϊτο ή συνθήκη καί τοΰ είπε : «Καλέ βασιλιά, άκουσε, κανένα ψέμα 
δέ θά σοΰ πώ, ούτε αύτά πού θά σοΰ άναφέρω είναι γέννημα τής φαντασίας. 
Ό μεγάλος Καραμάνος τής Τουρκίας, ένας Τοΰρκος πού νάναι καταραμένος 
άπό τό Θεό, έστησε πολιορκία στό κάστρο τής Κωρύκου. "Οσους βρήκε 
μπροστά του τούς σκότωσε. ’Έχει σαρανταπέντε χιλιάδες Τούρκους. ’Έτσι 
πού ούτε πύλες ούτε τείχη παραμένουν (ελεύθερα) γιά νά μπορεί κανείς νά 
βγή ή νά κατέβη, εκτός άν θέλη νά βρή άμέσως τό θάνατό του. Οί άνθρωποί 
σου βρίσκονται μέσα πολιορκημένοι. Έτσι έσπευσα έδώ χωρίς νά πάρω 
άνάσα, γιατί τόσο μεγάλη άνάγκη έχουν τής βοήθειάς σου, ώστε χωρίς αύτή 
είναι καταδικασμένοι νά πεθάνουν».

Στ. 4472 - 4491

'Ο βασιλιάς Πέτρος επιφορτίζει τον αδελφό του, τόν 
πρίγκηπα τής Αντιόχειας, νά πάη στήν Κώρυκο γιά 

νά τήν ενίσχυση

Σάν άκουσε τό μαντατοφόρο, φάνηκε άπό τό πρόσωπό του κι’ άπό τό 
μορφασμό πού έκανε πώς ή πολιορκία τοϋ ήταν δυσάρεστη. ’Αμέσως κάλεσε 
τόν πρίγκηπα, ένα άδελφό του, πού παρευρίσκετο, καί τοϋ είπε : «’Αδελφέ, 
θά πάς, φρόντισε νά προετοιμασθής καλά. Έδώ δέν έχουν θέση οί άναστε- 
ναγμοί καί τά δάκρυα. Θά πάρης έξακόσιους άρματωμένους άνάμεσα στούς 
πιό καλούς*  δέ θάναι κανείς πού νά μήν τόν εξοπλίσω τόσο καλά, ώστε νά 
μήν τοΰ λείπη ούτε μιά λωρίδα.1 "Ολοι θά είστε κάτω άπό τή σημαία μου. 
Ξεκινήστε αύριο χωρίς άναβολή, γιατί έγώ πρέπει νά μείνω γιά νά κλείσω

1. Lanier, lasnier, lainier, κ.λ. στήν άρχαία γαλλική σημαίνει δειλός, μά έδώ τό laniere 
τοΰ στίχου 4484, έφ’ όσον άφορά τόν εξοπλισμό, φαίνεται νά συμπΐπτη μέ τή νεώτερη λέξη. 
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τή συνθήκη πού διαπραγματεύομαι και νά σχολάσω αυτούς τούς δυό άμι- 
ράδες.1

Στ. 4492 - 4519

Περιγραφή τον κάστρον της Κωρνκον.

Θέλω νά σάς μιλήσω καί νά σάς περιγράφω, όσο μοΰ είναι δυνατό νά 
ξέρω, πώς είναι τό κάστρο τής Κωρύκου, πού είναι μεγάλο κι’ ογκώδες, μέ 
πύργους καί πολεμίστρες καί τείχη πού είναι ψηλά, γερά κι’ άσφαλή.

Ή Κώρυκος βρίσκεται στή (Μικρά) ’Αρμενία κι’ είναι κτισμένη μέ τέτοια 
μαεστρία, ώστε ή θάλασσα τήν περιβάλλει μά όχι άπό όλες τις μεριές. Μπρο
στά άπό τήν πύλη ύπάρχει μιά πλατεία πού έχει έκταση δυό άποστάσεις 
βολής,1 2 3 κι’έπειτα άρχίζει ένα ψηλό βουνό πού είναι πολύ άπότομο καί πολύ 
άγριο. Κι’ ύπάρχουν μόνο τρεις δίοδοι πού οδηγούν στό κάστρο, πού είναι 
κακοφτιαγμένες καί τόσο λίγο φαρδειές, ώστε νά μή μπορεί νά περάση παρά 
ένας άνθρωπος, τό πολύ δυό.

1. ’Αναφέρεται στή συνθήκη μέ τό Σουλτάνο τής Αίγυπτου πάνω σέ διάφορα ζητήματα, 
κυρίως έμπορικής φύσεως, πού ήταν άντικείμενο διαπραγματεύσεως. Βλ. σχετικά Mas 
Latrie, Histoire de Chypre, II, σελ. 291.

2. archie : ή άπόσταση βολής ένός τόξου.
3. Κολχίς ; ό χρονογράφος συγχύζει τήν τοποθεσία αύτή μ’ εκείνη τής μυθολογίας.

’Άλλοτε ύπήρχε μιά πολιτεία πού ήκμαζε πολύ, μά έχει όλάκαιρη έρημωθή, 
καταστροφή ώς τά θεμέλια καί καταρρεύσει. Καί μπροστά άπό τήν Κώρυκο 
εΐν’ ένα νησί, όπου ύπήρχε άλλοτε μιά μικρή πόλη. Τό νησί ονομάζεται 
Κολκός, κι’ είν’ ό τόπος όπου στά παλιά χρόνια ό Ίάσων κατέκτησε τό χρυ
σόμαλλο δέρας.3

Στ. 4520 — 4544

Πληροφορίες γιά την πολιορκία. Χαρακτήρας τον 
πρίγκηπος τής ’Αντιόχειας.

Επανέρχομαι λοιπόν στό θέμα μου. Ό μεγάλος Καραμάνος κι’ ό στρατός 
του ήσαν στρατοπεδευμένοι πάνω στό βουνό. Δυό (πολιορκητικές) μηχανές 
είχαν στηθή πού συνεχώς, μέρα καί νύχτα, κτυποΰσαν τό κάστρο καί τοΰ 
προξενοΰσαν ζημιές. (Μέσα στό κάστρο) ήταν ένας καπετάνιος πού έξη φορές 
τήν εβδομάδα έστελνε μήνυμα στό βασιλιά, γιά νά τόν πληροφορήση γιά τή 
μεγάλη άναστάτωση, τήν ταπείνωση καί τή μεγάλη ζημιά πού τοΰ γινόταν 
στήν κληρονομιά του, κι’ ότι δέ θά μποροΰσε νά κρατήση άν δέν τουστελνε 

ενίσχυση. Ό βασιλιάς, πού τό εϊχε ήδη μάθει, είχε άναθέσει τήν άρχηγία 
στόν πρίγκηπα τής ’Αντιόχειας, πού είναι δυνατός όπως ένα κάστρο θεμελιω
μένο σέ βράχο, σταθερός στίς μάχες, μέ αύτοπεποίθηση, φρόνιμος, συνετός 
κι’ ώριμος, προσηνής στούς στρατιώτες καί μέ άνθρωπιά. Κι’ ήσαν οί άδελφοί 
(τοΰ βασιλιά) άπό ένα πατέρα καί μιά μητέρα. Κι’ ό άδελφός του, ό άφέντης1 
ό ’Ιάκωβος πήγε μαζύ του σ’ αύτή τήν επιχείρηση.

Στ. 4545 — 4805

(’Αναγραφή τών γαλερών πον άποπλέονν γιά τήν Κώρνκο, 
τών αρχηγών τής κάθε μιας και τών ιπποτών πον τονς 
σννοδενονν. Οί τέσσερεις πρώτες φθάνονν στήν Κώρνκο 

στις 28 Φεβροναρίον 1367.)

Στ. 4806 — 4829

’Άφιξη τον πρίγκηπος τής ’Αντιόχειας και πρώτη έξοδος.

28 Φεβροναρίον 1367.

’Ανάμεσα στό βουνό καί στήν πόλη βρισκόταν τό ύπουλο στράτευμα 
(τών Σαρακηνών). Οί δικοί μας, σέ παράταξη, άποβιβάσθηκαν άπό τό 
λιμάνι καί μπήκαν στήν Κώρυκο άπό τήν πύλη, πού ήταν καλή κι’ όμορφη 
καί γερή. Σάν όλοι άποβιβάσθηκαν δέν περίμεναν πολύ, μά ξεχύθηκαν άντάμα 
στήν πεδιάδα άπό τήν πύλη τής ξηράς. Ό πρίγκηψ καί τό στράτευμά του 
σταμάτησαν κοντά στό κάστρο καί παρατάχθηκαν όμορφα καί μέ τάξη καί 
μέ πολλή περίσκεψη, γιατί άντίκρυσαν τούς εχθρούς τοΰ Θεοΰ πού έριχναν 
άπ’ όλες τίς μεριές όσο μπορούσαν. Μά ό πρίγκηψ πήρε άπόφαση νά μήν 
τούς δώση μάχη, γιατί έβλεπε τίς ενισχύσεις πού είχαν, γι’ αύτό καί δέ θέλησε 
νά τούς έπιτεθή· καί περί με νε νά φθάσουν οί δυό γαλέρες πού είχαν μείνει 
πίσω, πού είχαν καλύτερο στρατό καί περισσότερο άπ’ όσο εϊχε μαζύ του.

Στ. 4830 - 4855

Παράτολμη ενέργεια τον ίππότον ντε Λεσπάρ.

Άνάμεσά του καί στούς εχθρούς πού εϊχαν παραταχθή στήν πεδιάδα 
δέν ύπήρχε ούτε χαντάκι ούτε εμπόδιο, έτσι πού ό κύρ ντε Λεσπάρ προχώρησε

1. Μεταχειρίζομαι τό «κύρ» γιά ν’ άποδώσω τό ‘messire’, καί τό «άφέντης» γιά τό 
\signeur’ (seigneur).
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κι’ έτρεξε πρός τόν εχθρό. Μά δέν ήταν ή κατάλληλη στιγμή, έτσι αύτός κΓ 
οί στρατιώτες του ύπέστησαν πλήγματα κι’ άπεκρούσθησαν άσχημα. 
(Ό ντε Λεσπάρ) πληγώθηκε άπό βλήμα στό χέρι, κι’ ό κύρ ’Ιωάννης Σοβαίν 
πληγώθηκε στό μέσο τοΰ ποδιού άπό τόξο ή άπό ξίφος. Ό Τιεμπώ ντυ Πόν 
παρ’ ολίγο νά συλληφθή, μά τόν υπεράσπισε γενναία ένας πολύ ανδρείος 
άκόλουθός του.1 Γρήγορα έσπευσε εκεί σέ βοήθεια ό κύρ ’Ιωάννης ντε Ροσφόρ, 
πού τοΰ έδωσε ένίσχυση καί τόν έβγαλε άπό τή δύσκολη θέση. Τό ίδιο κΓ ό 
καλός άφέντης ντε Μπενάζ καί πολλοί ξένοι σύντροφοι τόν έβοήθησαν ώς δτου 
νά γυρίση πίσω. Μά σκότωσε πάνω άπό είκοσι στή μάχη άπάνω πού συνήψε 
μαζύ τους. Κι’ άπεσύρθησαν στό κάστρο μιά χαρά, σά στράτευμα φρόνιμο 
καί μέ καλή τάξη. Περισσότερα δέ συνέβησαν τή μέρα αύτή.

1. Escuier(s), σημαίνει τόν υποψήφιο ιππότη πού δέν ολοκλήρωσε τόν τίτλο εύγενείας 
του κι’ έξακολουθεϊ νά διατελή στήν ακολουθία ενός άλλου Ιππότου.

2. Στους στίχους 4572 — 4697.

Στ. 4856 - 4865

’Άφιξη της γαλέρας τοΰ Μονστρύ.

Τήν Κυριακή στήν όποια άναφέρομαι, έτσι κατά τό βασίλεμα τοΰ ήλιου, 
έφτασε ό Μονστρύ μέ τούς άντρες του. Άνάμεσά τους ήταν ό καλός κύρ 
’Ιωάννης Παστέ, ό γενναίος κ ’ άτρόμητος, κι’ ό κύρ Γουιδος λε Μπαβέ, μέ καλή 
συνοδεία άπό ιππότες κι’ άκολούθους, άντρείους, λεβέντες καί διαλεχτούς, 
πού τούς άνέφερα ήδη.1 2

Στ. 4866 — 4895

'Ο πρίγκηψ της ’Αντιόχειας συγκαλεϊ συμβούλιο 
για ν’ άποφασίση κατά πόσο θά κτυπήση τόν εχθρό 

πάνο^ στό βουνό.

Σάν άπεσύρθησαν στό κάστρο καί μέ τάξη, κ’ οί Σαρακηνοί έπίσης τραβή
χτηκαν άπό τήν πεδιάδα στό ύψωμα — καί τούς ήρθε ντροπή καί κακία, γιατί 
είν’ άνθρωποι πού μάς μισούν πολύ καί πού έπιζητούν ολόψυχα νά μάς άφα- 
νίσουν — τότε ό πρίγκηψ κάλεσε όλους τούς ιππότες καί ζήτησε τή συμβουλή 
τους, τί πρέπει νά κάνη, γιατί έβλεπε τούς έχθρούς του νά στρατοπεδεύουν 
σέ ισχυρό μέρος. "Οπως είναι σωστό, μέ τή συμβουλή τους πρέπει νά ένεργή- 
ση αύτό πού όφείλει ενάντια στό στρατό μέ τήν κακή διαγωγή.

Ό κύρ Γκύ, άφοΰ άκουσέ τόν πρίγκηπα, άμέσως τοΰ άποκρίθηκε μέ σύ
νεση : «Αύθέντη, είναι άργά τώρα, δέν είναι ώρα γιά συμβούλιο, άλήθεια 
δέν μπορούμε άκόμη νά ξέρουμε τούς πηγαινοερχομούς των καί τις μετακινή
σεις των· ώς αύριο θά ξέρουμε καί πάνω σ’ αύτό θά δώσουμε γνώμη. Ίσως 
νά συμβή νά έχη φθάσει κι’ ό Μπρεμόν, οπότε θά είσαι πιό ένισχυμένος». "Ολοι 
άπήντησαν : «συμφωνούμε».

Στ. 4896 - 4933

(’Ακολουθεί συζήτηση και τελικά ό πρίγκηψ αποφασίζει 
ν’ άναβληθή ή άπόφαση γιά τήν άλλη μέρα.)

Στ. 4934 - 4947

Τήν επόμενη μέρα κατασκοπεύεται τό στρατόπεδο 
και μελετοϋνται οί κινήσεις τοϋ έχθροΰ.

1 Μαρτίου 1367

Τή Δευτέρα πρωί σηκώθηκαν καί πήγαν στήν πλατεία γιά νά μελετήσουν 
τις κινήσεις καί τούς πηγαινοερχομούς τών Σαρακηνών, γιατί, χωρίς άμφιβο- 
λία, είχαν πολύ μεγάλη δύναμη. ’Αφού έξέτασαν καλά κι’ άφού συλλογίστη
καν καί μελέτησαν μέ προσοχή τή συμπεριφορά καί τό στρατόπεδό τους 
καθώς καί τήν κατάστασή τους, δέ χρονοτρίβησαν, μόνο πήγαν πίσω στόν 
πρίγκηπα, γιά νά κάνουν συμβούλιο καί ν’ άποφασίσουν άν θάδιναν μάχη.

Στ. 4948 - 4978

Τά πληρώματα τής γαλέρας τοΰ Μονστρύ παρασύρονται 
σέ σύγκρουση μέ τόν εχθρό.

Κι’ έτσι σά συνεδρίαζαν σ’ ένα δωμάτιο μέσα, άκουσαν ένα μεγάλο θόρυβο. 
"Ολοι σίγησαν γιά ν’ άφουγκραστοΰν τί συνέβαινε. "Ανοιξαν ένα παράθυρο 
γιά νά δοΰν πιό καθαρά, άν ήταν κανείς στήν πεδιάδα. "Εστειλαν καί στόν 
πύργο γιά ν’ άγναντέψουν τόν τόπο γύρω. Τούς μετεδόθη άπό κάποιον, 
πού τούς άναγνώρισε καί τούς είδε νά προπορεύωνται στήν πλατεία, πώς 
οί ναύτες τού Μονστρύ έπεδίδοντο σέ άψιμαχία (μέ τόν εχθρό). ΚΓ ό Μονστρύ 
φωνάζει ένα ύπηρέτη του καί τόν στέλλει νά μάθη τά καθέκαστα γιά τήν άψι- 
μαχία. Καί σέ λίγο τοΰ έφερε νέα κΓ είπε πώς ήταν άλήθεια καί πώς όλοι 
βρίσκονται σέ μεγάλη άναστάτωση κι’ όλοι οπλίζονται, κι’ ήχοΰν οί τρομπέτες 
καί τά ταμπούρλα καί πάνω άπό δέκα ζεύγη όργανα. «Μπορείτε ν’ άκούσετε 
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τά ταμπούρλα των, όποιος δεν τ’ ακούει είναι πολύ κουφός. ’Ήδη προχώρη
σαν πρός τά κάτω, πολλοί πεζοί κΓ έφιπποι. Κι’ οί άλλοι φυλάνε τό πέρασμα, 
γιατί δέ θέλουν κανείς νά μπορεί νά στραφή πίσω».

Στ. 4979 - 5003

(Πολλοί Ιππότες, κι ό Μονστρύ μαζύ, παρασύρονται 
άπό ενθουσιασμό και τρέχουν νά πάρουν μέρος στη μάχη.)

Στ. 5004 — 5029

Μάχη Χριστιανών καί Σαρακηνών άνάμεσα στό 
κάστρο καί στό βουνό.

"Οταν είδαν τί γινόταν, σήκωσαν μιά σημαία καί παρατάχθηκαν σέ μάχη. 
Ό καθένας κρατούσε στό χέρι γυμνό τό κοφτερό σπαθί. Τότε δέν τηρήθηκε 
τάξη, γιατί άμέσως τούς έπετέθησαν μέ τόση ορμή, ώστε τό έδαφος πού είχαν 
χάσει ξανακερδήθηκε πέρα γιά πέρα καί τούς άπώθησαν, θέλοντας καί μή,1 
ώς τούς πρόποδες του βουνού. Καί τόσο πολύ τούς πλησίασαν, ώστε οί 
Σαρακηνοί πού βρίσκονταν τόσο κοντά τους μπορούσαν νά ρίχνουν πάνω 
τους άνετα χωρίς κανένα εμπόδιο. Πολλά κεφάλια έπεσαν έκεϊ, (άκούονταν) 
δυνατές κραυγές, πολύς θόρυβος καί μεγάλα ξεφωνητά. Έτσι πού εκείνοι 
(οί Σαρακηνοί) πού βρίσκονταν πάνω στό ύψωμα είδαν τούς δικούς των άνα- 
στατωμένους, σκοτωμένους καί πληγωμένους, καί πανικόβλητους, νά καταπα- 
τούνται άπό τούς χριστιανούς. Πετούσαν πέτρες, χαλίκια, (έριχναν) βολές 
άπό τούς καταπέλτες, τόξα, βλήματα, πιό πυκνά άπ’ τό χιόνι καί τό χαλάζι 
πού κάνει όταν χιονίζη καί πέφτη χαλάζι.

1. qui que s’en pleingne, κατ’ ακρίβεια : όποιος κι’ άν παραπονεθή.

Στ. 5030 - 5099

(Ζημίες που ύπέστησαν οί χριστιανοί σε πληγωμένους 
καί σκοτωμένους. Ή επίθεση σταματά στούς πρόποδες 
τοΰ βουνού γιατί τό ύψωμα πού κρατούν οί Σαρακηνοί 

είναι πολύ Ισχυρό.)

Στ. 5100 — 5147

Ανδραγαθήματα καί θάνατος τοΰ Φιλίππου ντ Ώμον 
κι άλλων ιπποτών.

’Εκεί άκριβώς στούς πρόποδες τού βουνού σκοτώθηκε ό κύρ Φίλιππος 

ντ’ ’θύμον, πού ήταν θλιβερό καί κρίμα, γιατί οί άρετές του ήσαν μεγάλες. 
Ήταν άνδρεϊος σά λιοντάρι, ποτέ δέ βρέθηκε ό άνθρωπος πού μιά μόνο φορά 
στή ζωή του τόν είδε νά διαπράττη άτιμία. Έκεϊ πληγώθηκε σοβαρά 
ένας εύγενής Νορμανδός, πού πέθανε τήν ίδια ώρα χωρίς νά γλυτώση. 
Έκεϊ άκριβώς στήν είσοδο τού περάσματος σκοτώθηκε ό Μπονώ ντε Μπόν 
καί μαζύ του πάνω άπό έξη άλλοι άρματωμένοι πού δέν μπορώ ν’ άναφέρω 
τά όνόματά τους, κι’ όμως πέθαναν άνελέητα όσο κι’ άντρειωμένα. "Ολο 
τό στράτευμα σταμάτησε, στούς νεκρούς κοντά έκανε στάση, γιατί είχαν σκοπό 
νά τούς σηκώσουν καί νά τούς μεταφέρουν στό κάστρο. Μά μάταια προσπα
θούσαν, ούτε μέ τή βία μπορούσαν νά τούς πάρουν, γιατί δέν είχαν τή δύναμη 
μέ τό μέρος τους, πράγμα πού τούς προξενούσε μεγάλη λύπη. Έκεϊ πολέμησε 
καλά κι’ άντρειωμένα ό κύρ ’Ιωάννης Ροσφόρ κι’ άνεδείχθη καλός ιππότης. 
Πολύ καλός άκόλουθος1 επίσης ύπήρξε ό Μενσώ, πού φέρει τό επώνυμο ντε 
Ρεζιγνύ, (πολεμώντας) όρθιος πάνω στό σώμα τού Μπόν, φίλου κ ’ έξαδέλφου 
του, γιατί ήσαν άγαπημένοι καί σύντροφοι στ’ άρματα.

Σάν οί άνθρωποί μας είδαν σέ ποιά περιπέτεια άδυσώπητη καί σκληρή 
έμπλεξαν, όλοι μαζύ άποσύρθηκαν καί παρατάχθηκαν στήν πλατεία, άκριβώς 
όπως τήν προηγούμενη φορά. Αύτή τήν ώρα δέ συνέβη τίποτε άλλο μά 
αύτό δέν είναι λόγος γιά νά παραλείψω (ν’ άναφέρω) ένα ιππότη άπό τή 
Νορμανδία πού ονομαζόταν Σακέ ντε Μπλαρύ. Αύτός έστησε τέτοια μάχη 
πάνω στό σώμα τού Φιλίππου ντ’ ’θύμον, ώστε σ’ όλο τόν κόσμο άνθρωπος 
δέ θά βρεθή πού, άν είχε κατορθώσει τόϊδιο, δέ θά τόν θεωρούσαν σάν ηρώα.

Στ. 5148 - 5179

"Ο πρίγκηψ της ’Αντιόχειας διατάσσει τούς μαχητές 
ν άποσυρθούν στό κάστρο.

"Ετσι οί δικοί μας άποσύρθηκαν άφού προχώρησαν περισσότερο άπό 
εκατό λεύγες. Δέν έλειπαν άνάμεσά τους οί άνδρεϊοι, μέ πληγές στό κεφάλι 
καί στό σώμα άπό πέτρες καί βλήματα πού τούς έριχναν οί Τούρκοι. 
"Εβλεπαν πολύ καλά ότι δέν μπορούσαν νά κερδίσουν τό στενό ούτε τή μάχη, 
δέν ύπήρχε κανείς ικανός πού νά μήν τό άντιληφθή, καί γι’ αύτό τό λόγο 
γύρισαν πίσω. Κι’ ήταν τριάντα Σαρακηνοί, πού νά τούς χάση ό Θεός, 
οπλίτες κι’ ελαφροί στρατιώτες ενάντια σ’ ένα (χριστιανό), πού διέθεταν 
βλήματα πού εκτοξεύονταν άπό μηχανές.2

1. escuier. Βλ. πιό πάνω, σημ. 1 στή σελ. 104.
2. De pierre d’ engine ou de fonde. 'H πρώτη λέξη σημαίνει, τεμάχιο, βλήμα (πέτρινο 

κατά πάσαν πιθανότητα), ή δεύτερη, (πολιορκητική) μηχανή, ή τρίτη, βάση μηχανική γιά 
εκτόξευση βλημάτων. ‘Η έννοια είναι ότι οί Τούρκοι διέθεταν πολιορκητικό έξοπλισμό.
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Οί εύγενεϊς μαζεύτηκαν στήν πλατεία, όπου βρήκαν δυό μαντατοφόρους του 
πρίγκηπος, πού τούς περίμεναν εκεί καί τούς ανακοίνωσαν τήν αύστηρή διαταγή 
του πρίγκηπος νά γυρίσουν στό κάστρο καί νά μήν παραμείνουν περισσότερο 
εξω, γιατί ό πρίγκηψ είναι πολύ ώργισμένος εξ αιτίας τών πληγωμένων καθώς 
καί για τή μάχη πού άρχισαν. ’Έτσι έπέστρεψαν κι’ έφεραν πίσω τόν Ροσφόρ 
πού είχε πληγωθή τόσο βαρειά, ώστε δέν μπορούσε νάκρατηθή στά πόδια του 
ούτε νά στραφή χωρίς βοήθεια. (’Έφεραν) καί πολλούς άλλους πού δέν ονο
μάζω, πού τή μέρα άνεδείχθησαν όλοι μέ τήν άνδρεία τους.

Στ. 5180 - 5207

(’ Αναφέρονται κι άλλοι πληγωμένοι. ’Άφιξη και 
της γαλέρας τοΰ Μπρεμόν.)

Στ. 5208 - 5249

Οι Ιππότες αποφασίζουν νά ζητήσουν ενισχύσεις 
άπό τήν Κύπρο προτού κτυπήσουν τις οχυρές θέ

σεις τών Τούρκων.

2 Μαρτίου 1367

Ή νύχτα πέρασε κι’ άνέτειλε ή άλλη μέρα πιό όμορφη άπό κάθε άλλη. Τό πρωί 
ό πρίγκηψ κάλεσε τούς ιππότες καί ζήτησε τή συμβουλή τους — πώς νά βρεθή 
τρόπος νά κτυπήση τούς Σαρακηνούς πού κρατούσαν μιά τόσο όχυρή θέση, 
ώστε ήταν άδύνατο νά τήν πάρουν χωρίς μεγάλη ζημιά καί βαρειές άπώλειες. «Ό 
καθένας τό βλέπει, είν’ ολοφάνερο, κι’ ή στιγμή τόσο άκατάλληλη, πώς οί άνθρω
ποί μας μέ δυσκολία θά μπορέσουν νά τά βγάλουν πέρα στήν κατάσταση πού 
βρίσκονται. Δέν μπορεί νά άναμένη κανείς πώς εϊναι δυνατό τά πράματα νά 
μάς έλθουν χειρότερα άπό ο,τι εϊναι. Εϊναι σωστό νά τό συζητήσουμε κι’ ό 
καθένας νά πή τή γνώμη του πιστά καί χωρίς ύποκρισία. Γιατί εϊναι δίκαιο, 
μού φαίνεται, όλοι νά πιούμε άπό τό ϊδιο ποτήρι καί ή άπόφαση πού θά άφορά 
όλους νά έχη μελετηθή άπ’ όλους». Ό καθένας εϊπε τή γνώμη του, μά όλοι 
κατέληξαν στό συμπέρασμα ότι έπρεπε νά στείλουν στό βασιλιά μήνυμα, νά 
τόν πληροφορήσουν γιά τήν άναστάτωση, τήν κατάσταση, τις μεθόδους 
καί τά σχέδια τού Καραμάνου, καί γιά τις άπόπειρές του, τή δύναμή του καί 
τή θέση του καί (νά τού ζητήσουν) νά τούς στείλη χωρίς άναβολή όσους 
μπορεί περισσότερους τοξότες.1 Γιατί βρίσκουνταν σέ πολύ μεγάλη χρεία 
κι’ αύτούς (τούς τοξότες) εϊναι πού ό στρατός τού Καραμάνου φοβάται πιό 

1. arbalestriers : τοξότες μέ πιό βαρύ όπλισμό καί ειδικά κατασκευασμένο τόξο γά 
πιό ισχυρή βολή, πού άνεδείχθησαν έπίφοβοι μαχηταί.

πολύ. (Αύτοί) θά μπορέσουν νά τόν βλάψουν σάν έρθη ή ώρα τής μάχης. 
Κι’ επίσης άς μή λησμονήση (ό βασιλιάς) πώς οί άνθρωποί μας εκεί στό στενό 
υπέστησαν πληγές καί κτυπήματα καί κακομεταχείριση σάν τούς παρέλαβαν 
οί Σαρακηνοί. Καί ν’ άναφέρη κι’ αύτούς πού έκεϊ στό στενό σκοτώθηκαν, 
γιά τούς όποιους μεγάλος εϊν’ ό σπαραγμός.

Στ. 5250 - 5295

("Εξη γαλέρες στέλλονται στήν Κύπρο μέ τόν 
τουρκοπολιέρηΐ κι οί άλλοι κλείονται στο 

κάστρο.)

Στ. 5296 - 5331

Τό στράτευμα τών Τούρκων παίρνει θέση κοντά 
στό κάστρο. 'Ο πρίγκηψ αποφασίζει νά δώση μάχη.

7 Μαρτίου 1367

Θά σάς διηγηθώ λοιπόν τί συνέβη. Ό Καραμάνος προχώρησε ίσια μπρο
στά άπό τις (πολιορκητικές) μηχανές του κι’οί άνδρες του, πού τούς λέω σκυλιά, 
έφθασαν μέχρι τήν έρημη πόλη. Κανένα προκάλυμμα δέν εϊχαν, γιατί οί δικοί 
μας πού βρίσκονταν πάνω στά τείχη τούς έβλεπαν χωρίς δυσκολία.

Μιά Κυριακή, τήν ώρα πού στήν Κύπρο πρέπει νά κτυπά ή καμπάνα τού 
μεσημεριού, όλοι (οί Τούρκοι) κατέβασαν τις σημαίες των καί μαζεύτηκαν 
στή σκηνή τού Καραμάνου. Δέν ξέρω γιατί καί πώς ό κύρ ντε Λεσπάρ πρό
σεξε ότι ξεσηκώνονταν άπό τό στρατόπεδο κΓ ύπέθεσε πώς θάβγαιναν έξω, 
γιατί εϊχαν παραμείνει γιά πολύ χρόνο άδρανεϊς. Παρουσιάσθηκαν λοιπόν 
στόν πρίγκηπα καί μίλησαν καί συζήτησαν, έτσι πού οί πόρτες (τού κάστρου) 
άνοίχτηκαν κι’ ό πρίγκηψ τούς εϊπε : «Βέβαια εγώ κι’ ό άδερφός μου είμαστε 
καλά κι’ ύγιαίνουμε, δόξα νάχη ό Θεός, καί κανένας άπό μάς δέ θά παράλειψη 
νά πάρη τά όπλα μαζύ σας ούτε θ’ άποφύγη ν’ άνδραγαθήση καί νά δεχθή 
τήν περιπέτεια έτσι όπως ό Θεός θά μάς τή φέρη. Καί σά γυρίση ό τουρκο- 
πολιέρης, άν έν τώ μεταξύ τούς διαλύσουμε, πιστεύω πώς θά μείνη εύχαριστη- 
μένος. Μά πηγαίνουμε ενάντια στίς συμβουλές του καί στίς δικές σας, δέν 
μπορώ νά τό κρύψω, ξέρετε καλά πώς δώσατε γνώμη διαφορετική».

Στ. 5332 - 5366

Τό Κυπριακό στράτευμα διαιρείται σέ τρία 
τάγματα, βγαίνει άπό τό κάστρο κι επιτί

θεται άπό τρεις μεριές.

1. Αρχηγός τών έλαφρών στρατιωτών.
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Ό πρίγκηψ και ό στρατός του παρατάχθηκαν, κΓ όλοι οί χριστιανοί 
ώπλίστηκαν. "Οταν ώπλίστηκαν γερά κι’ έβαλαν τή στολή τους κι’ έτακτο- 
ποιήθηκαν κΓ αύτοί κι’ ή ακολουθία τους, διαιρέθηκαν σέ τρία μέρη καί σχη
μάτισαν τρία τάγματα πού δέν ήσαν καθόλου ευκαταφρόνητα, γιατί τ’ απο
τελούσαν, τό ξέρω καλά, άντρες τιμημένοι καί καλοί.

Ό πρίγκηψ ώδηγουσε τό πρώτο τάγμα κι’ έβαλε νά υψώσουν τό λάβαρο 
τής Παναγίας, γιατί είναι έμβλημα ώραϊο καί καλό, χαριτωμένο κι’ άξιο. 
Ό Μπρεμόν ώδηγουσε τό δεύτερο τάγμα καί δέν υπήρχε στόν κόσμο κανείς 
πού νά μπορούσε νά τό όδηγήση καλύτερα, ούτε κανείς πού νά του άρέση 
τόσο πολύ αύτή ή δουλειά. Ό Λεσπάρ ώδηγουσε τό τρίτο καί τό ώδηγουσε 
καί κατεύθυνε μέ σύνεση.

Λοιπόν θά σάς πώ μιά ίστορία. Οί δικοί μας δέν μπορούσαν ν’ άνηφορί- 
σουν πρός ίο βουνό παρά μόνο άπό τρεις μεριές, γιατί δέν ύπήρχαν παρά τρεις 
είσοδοι πρός τό κάστρο αρκετά στενές, άνάμεσα σέ παλιά τείχη καί παλιές 
ταράτσες, ούτε ύπήρχε τίποτε εκτός άπό τίς πλατείες. Οί δικοί μας βγήκαν 
κατ’ εύθείαν έξω καί πήραν θέση στήν πεδιάδα. Ό πρίγκηψ πήρε τήν αρι
στερή μεριά, ό Λεσπάρ πήρε τή δεξιά κι’ ό Μπρεμόν τό μέσο πού δικαιωματικά 
τού ανήκε γιατί δέν μπορούσε νά γίνη διαφορετικά.

Στ. 5367 - 5397

("Ο Καραμάνος κάνει κακή εκτίμηση τής δυνάμεως 
τών χριστιανών.)

Στ. 5398 - 5421

Οί χριστιανοί απωθούν τούς Τούρκους πάνω στό 
βουνό και παίρνουν θέση απέναντι τους.

"Οταν οί δικοί μας βρέθηκαν πάνω στό ύψωμα όπου όλοι μαζύ ανέβηκαν, 
σχημάτισαν σάν ένα τείχος άνάμεσα στίς (πολιορκητικές) μηχανές καί τούς 
Τούρκους, σέ τρόπο ώστε τούς άντίκρυζαν άπέναντι. Τότε μίλησε, όπως νομί
ζω, ό καλός πρίγκηψ, πού νά τόν έλεή ό Θεός, καί παρώτρυνε θερμά τούς 
άντρες του νά φανούν γενναίοι καί θαρραλέοι καί νά μήν αστοχήσουν σ’ αύτή 
τήν ύπόθεση. Γιατί αύτός πού θά έγκατέλειπε τή μάχη, αλήθεια, θά χανόταν, 
γιατί δέν ήξερε ούτε τά μέρη ούτε τή γλώσσα, κΓ έτσι δέ θάξερε πού νά πάη. 
Ό Μπρεμόν κι’ ό Λεσπάρ ήσαν πάντα πρόθυμοι νά μιμηθούν τόν πρίγκηπα 
καί μίλησαν στούς άντρες των κατά τόν ίδιο τρόπο. Ό καθένας παρώτρυνε 
τούς δικούς του νά πολεμήσουν καλά, κι’ ήταν άνάγκη, γιατί όποιος γενναίος 
δέ θάναι, ποτέ ή τιμή δέ θά τόν λάβη ύπ’ όψει κι’ έτσι θά χάση μονομιάς όλα 
τά καλά πού έκανε σ’ όλη του τή ζωή.

Στ. 5422 — 5459 

( Οί Τούρκοι αίφν ιδιάζονται άπό τήν επίθεση τών 
χριστιανών και δημιουργεϊται αναταραχή στό στρα

τόπεδο τους.)

Στ. 5460 - 5477

'Ο Καραμάνος άνασυντάσσει τό στράτευμά του 
κι αναλαμβάνει επίθεση.

Σάν ό Καραμάνος είδε πώς οί δικοί μας κρατιούνταν σταθερά καί δέν ύπήρχε 
τρόπος νά τούς διώξουν ούτε νά φύγουν άπ’ έκεϊ, στράφηκε στό στρατό του 
καί φώναξε δυνατά : «’Εμπρός, αφέντες, άν προσπαθήσουμε, άσφαλώς θά 
τούς διαλύσουμε. Είναι κουρασμένοι καί σχεδόν1 εκμηδενισμένοι· βαρέστε τά 
βούκινα, τίς σάλπιγγες καί τά ταμπούρλα γιά νά άνασυνταχθούν όλοι». 
Τότε ένας μεγάλος άριθμός Σαρακηνών πού έφευγαν άνασυντάχθηκαν γύρω 
άπό τόν Καραμάνο κΓ έκαναν πώς θά πολεμούσαν καί μπήκαν σέ γραμμή, 
μά πολύ λίγοι τό ήθελαν (είλικρινά), σκέφτονταν άκριβώς τό άντίθετο.

Στ. 5478 - 5503

'Ο πρίγκηψ τής 3Αντιόχειας άποκρούει τήν επίθεση 
τών Τούρκων.

Τώρα θέλω νά ιστορήσω πώς συμπεριφέρθηκαν (οί Τούρκοι). Σάν είδαν 
τό λάβαρο τής Παναγίας καί τό τάγμα τού πρίγκηπος, έτρεξαν άδίστακτα 
μέ πολλή ορμή πρός τή μεριά εκείνη, όλοι μαζύ συσπειρωμένοι σέ τρόπο 
ώστε στόν καθένα φαινόταν ώσάν νά ερχόντουσαν κατά πάνω του. Μά μόλις 
πλησίαζαν ξαναγύριζαν άμέσως. Κι’ ό πρίγκηψ δέν τό κουνούσε άπό τό 
τάγμα του, κρατούσε στό χέρι του τό γυμνό τό σπαθί κι’ ό κάθε ένας άκόντιο 
ή σαΐτα. Σαϊτάρηδες καί τοξότες2 έριχναν άπ’ όλες τίς μεριές όσο μπορούσαν. 
Πολλές φορές (οί Τούρκοι) έκαναν τό γύρο αύτό καί πάντα γύριζαν πίσω κΓ 
έφευγαν χωρίς νά δίνουν τό παραμικρό κτύπημα ή νά προξενούν άλλη ζημιά. 
Κάναν μόνο τέτοιο θόρυβο, πού άν βροντούσε ό Θεός δέ θ’ άκουγόταν. Τά 
άλογά των ήσαν ντυμένα, άλλο στά κίτρινα, άλλο στά πράσινα, μέ πολύ 
παράξενα καλύμματα καί παρουσίαζαν άγριες μορφές.

1. Ό τύπος gaires είναι σπάνιος = guère.
2. arbalestiers, βλ. πιό πάνω, σημ. 1 στή σελ. 108.
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Στ. 5504 — 5561

'Ο Καραμάνος τρέπεται, σέ φυγή, τό Τουρκικό στράτευμα 
καταδιώκεται κι άποδεκατίζεται.

Ή μέρα πέρασε κι’ ήρθε ή νύχτα πυκνοσκόταδη καί τότε όλοι εξαντλή
θηκαν κΓ ό Καραμάνος τράπηκε σέ φυγή. Οί δικοί μας τούς πήραν άπό πίσω 
καί τούς προξένησαν μεγάλες ζημιές, πού ύπέστησαν στά νώτα. Μά ή νύχτα 
πού ήταν μαύρη καί βένετη τούς άνάγκασε νά τούς άφήσουν καί νά γυρίσουν 
πίσω. ’Άν βρισκόσαστε έκεϊ, θά βλέπατε νά καταφέρωνται πλήθος κτυπήματα 
καί πολλούς σκοτωμένους. Έκεϊ έγινε μιά μεγάλη συμπλοκή, πολλά κτυπή
ματα μέ τό ξίφος καταφέρθηκαν. Έκεϊ έγινε μεγάλη φασαρία καί μεγάλος 
καυγάς. Ό Καραμάνος πολεμούσε δυνατά, γιατί κρατούσε οπισθοφυλακή, 
μά κακή φρουρά1 έκανε, κΓ έτσι δέ θά μπορέση νά δώση άπολογισμό πού 
να μήν είναι πρός μεγάλη του ντροπή. Άπό τήν άλλη μεριά ό καλός πρίγκηψ 
έδινε καί μοίραζε σκληρά κτυπήματα. Ό καθένας πολεμούσε καλά στή θέση του 
γιά νά φυλάξη τήν τιμή του καί τό καθήκον του. Ό Μπρεμόν κι’ ό Λεσπάρ κΓ οί 
στρατιώτες τους έσπευσαν γιά νά τούς κατακόψουν καί νά τούς τρέψουν σέ φυγή. 
Ό καθένας κρατούσε τό καλό άτσαλένιο σπαθί. ’Έτσι τούς ξετρέλλαιναν καί τούς 
κουτσούρευαν καί σκότωναν όλους εκείνους πού πρόφταναν. Τόσο άκάθεκτα 
τούς έπετέθησαν, ώστε σέ πολύ λίγη ώρα ό Τούρκος έτράπη σέ φυγή. Δέν 
ήταν κανείς πού νά μήν τραπή σέ φυγή, κι’ ό Καραμάνος τόσκασε επίσης. 
"Οποιος μποροΰσε νά τόν άκολουθήση, τόν άκολούθησε. Κι’ άπ’ όλους τούς 

καπετάνιους τών Τούρκων κανένας δέ βρέθηκε πού ν’ άνασυνταχθή, όλοι 
πήραν τό δρόμο, μεγάλοι καί μικροί, τί νά σάς πώ ; Τό στρατόπεδο παρέ- 
μεινε στά χέρια τοΰ πρίγκηπος πού σκότωσε καί ξεπάστρεψε πάνω άπό δέκα 
χιλιάδες στό πεδίο τής μάχης. Μά βέβαια ήταν μέ τή χάρη τοΰ Θεοΰ τοΰ 
Πατρός, πού άν ήταν διαφορετικά δέ θάταν καλά.

1. garde = crainte, φόβος, μά έδώ έχει τή νεώτερη σημασία, φρουρά.
2. dura : αν ό τύπος αυτός είναι αόριστος, αντιφάσκει πρός αυτά τά λεγάμενα τοΰ χρο

νογράφου («ώς τά σήμερα έπικρατεϊ ειρήνη»). Τό πιθανότερο είναι ότι ύποκρύπτεται μελ
λοντικός τύπος : du(re)ra.

’Έτσι τό κάστρο λυτρώθηκε άπό τούς Τούρκους πού έφυγαν όλοι. Σέ 
καμμιά περίπτωση έπειτα δέ βρέθηκε κανένας τολμηρός ούτε κανένας πού 
νά μήν έχη δειλή καρδιά, πού νά τολμήση νά κάνη κακό στόν καλό βασιλιά 
ή στούς εύγενεϊς του. Κι’ έστειλαν τούς μαντατοφόρους των μπροστά του κι’ 
έκαναν συνθήκη, έτσι πού ώς τά σήμερα επικρατεί ειρήνη άνάμεσά τους. 
Πραγματικά ήταν μεγάλο κατόρθωμα, μά δέν ξέρω άλήθεια άν ή ειρήνη θά 
διαρκέση πολύ.1 2

Στ. 5562 - 5601

Οί χριστιανοί λαφυραγωγούν τό στρατόπεδο τοΰ 
έχθροΰ. ’Αποσύρονται στό κάστρο, θάβουν τούς 
νεκρούς και περιποιούνται τούς πληγωμένους.

8, 9, 10, 11 Μαρτίου 1367

Οί χριστιανοί άποσύρθηκαν ώραϊα καί μέ τάξη. Βρήκαν όλες τις σημαίες 
καί τις μηχανές καί τά άμάξια κι’ όλα τά πράματα πού άφησαν οί Τούρκοι*  
τά φόρτωσαν καί τά πήραν μέσα στό κάστρο μέ μεγάλη χαρά κι’ άγαλλίαση. 
Κατόπιν γύρισαν στό μέρος πού έγινε ή συμπλοκή, μάζεψαν τούς νεκρούς καί 
τούς έθαψαν όλους σέ χώμα ιερό. Έκεϊ έγινε μεγάλος θρήνος. Έκεϊ κλαύτηκε 
καί θρηνήθηκε πολύ ό κύρ Φίλιππος ντ’ ’όύμόν, κι’ ένας άκόλουθος όμορφος 
καί καλός, πού ώνομαζόταν Μπονώ ντε Μπόν, πού τόν πήραν οί φίλοι του, 
τόν μοιρολόγησαν, τόν έκλαψαν καί τόν έθαψαν, κι’ όλους τούς άλλους μαζύ, 
όμορφα, καλά κι’ εύλαβικά.

"Οταν θάφτηκαν οί νεκροί κι’ άπό τούς πληγωμένους έβγαλαν τά βέλη 
καί τις σαΐτες1 πού τούς εκτόξευσαν οί Τοΰρκοι, κι’ οί πληγές των καθαρίστηκαν, 
πλύθηκαν καί δέθηκαν, ό πρίγκηψ κι’ ό στρατός του άναπαύτηκαν, άφοΰ 
δέν είχαν Τούρκους ενάντιά τους, γιατί όλοι είχαν άδειάσει τόν τόπο*  ήσαν 
συνετοί εξ άλλου νά έξαφανισθοΰν σ’ αύτό τό βαθμό, γιατί, άν έκαναν άλλιώς, 
άλήθεια θά πέθαιναν. Ό πρίγκηψ έμεινε έκεϊ τρεις μέρες μέ τή δική του θέληση, 
γιατί δέν μποροΰσε νά μεταφέρη τούς πληγωμένους, ήταν φανερό, κι’ έτσι 
περίμενε νά γυρίσουν οί γαλέρες πού είχαν πάει στήν Κύπρο.

Στ. 5602 - 5629

Φθάνουν οί γαλέρες άπό την Κύπρο. "Ο τουρκο- 
πολιέρης αναγγέλλει την αποστολή ενισχύσεων.

Τήν τρίτη μέρα έφθασε ό τουρκοπολιέρης πού δέν μποροΰσε νά σκεφτή 
ούτε κάν νά φανταστή πώς οί δικοί μας θά μπορούσαν νά διώξουν έτσι τούς 
Τούρκους καί νά τούς ξεγυμνώσουν.2 "Οταν έφθασε στήν παραλία τοΰ 
άνήγγειλαν τά νέα καί τοΰ προξένησαν μεγάλη χαρά. Σέ λίγο τόν ώδήγησε

1. Des viretons et des sajettes : τά viretons είναι βέλη μέ σιδερένια αίχμή χαραγμένη 
μ’ έλικοειδεϊς γραμμές πού τούς έδιναν μιά περιστροφική κίνηση στή βολή.

2. dehussent : τόν τύπο αύτό, πού δέ βρίσκεται στό λεξικό τοϋ Godefroy, ταυτίζω 
μέ τό dehouser — deshouser, πού σημαίνει, έκτός άλλων, καί λεηλατώ, λαφυραγωγώ. 1σως  
όμως νά ταυτίζεται καί μέ τό deshuer, πού σημαίνει, προξενώ ζημιά. Καμμιά άπό τις δυό 
αύτές ταυτίσεις δέ θεωρώ άπόλυτα βέβαιη.

*
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στόν πρίγκηπα ένας ιππότης πού περνούσε τήν ώρα του εκεί στήν παραλία.
Σάν ό πρίγκηψ τόν είδε νά καταφθάνη, τόν ύπεδέχθη πολύ φιλοφρονητικά 

και τόν ρώτησε πολλά για τό βασιλιά, κι’ άν έκανε ετοιμασίες γιά νά τούς ένι- 
σχύση καί νά τούς ανακούφιση. Ό τουρκοπολιέρης βάλθηκε νά ορκίζεται 
πώς (ό βασιλιάς) εκανε μιά τέτοια ετοιμασία πού ποτέ δέν ύπήρξε όμοια της. 
Σάν ό πρίγκηψ τ’ ακούσε, τού απάντησε άμέσως : «Λέω καί συμβουλεύω 
νά τοΰ παραγγείλουν πώς ό στρατός του εναντιώνεται σ’ αύτό, καί πώς οί 
Τούρκοι έχουν διαλυθή πρός τιμή του καί πρός όφελος του». Καί τότε τοΰ 
διηγήθηκε τήν ύπόθεση, κΓ όλοι μαρτυρούσαν τά ϊδια σάν άντρες πού πήραν 
μεγάλη δόξα άπό μιά τόσο εύγενική νίκη.

Στ. 5630 - 5643

Ό πρίγκηψ της ’Αντιόχειας οδηγεί τό στόλο στήν 
Κύπρο άφοΰ άφησε ενισχύσεις στήν Κώρυκο.

12-14 Μάρτιον 1367

Άφοΰ ξεκουράστηκαν καλά καί τών πληγωμένων ή κατάσταση καλυτέ- 
ρευσε, ό πρίγκηψ κι’όλο τό στράτευμά του, μεγάλοι καί μικροί, γεροί κι’άρρω
στοι, έπεβιβάσθηκαν στις γαλέρες πού έφερε ό τουρκοπολιέρης άπό τήν Κύπρο 
κι’ άναχώρησαν. Μά άφησαν πολύ καλές φρουρές στό κάστρο καί στά 
οχυρά. ’Έπειτα πήραν κατεύθυνση ϊσια πρός τήν ’Αμμόχωστο. Καί γιά 
όποιον αύτό δέν προξενεί λύπη, έφθασαν άπερίσπαστα στό λιμάνι μέ με
γάλη χαρά καί μεγάλο ενθουσιασμό.

Στ. 5644 - 5675

'Ο βασιλιάς Πέτρος υποδέχεται τό στρατό του 
με μεγάλη Ικανοποίηση.

"Οταν ό βασιλιάς εϊδε τό στρατό του νά καταφθάνη, δέν μπόρεσε νά κρα- 
τηθή καί νά μήν πάη σέ προϋπάντησή τους κατεβαίνοντας τά σκαλοπάτια 
τοΰ παλατιοΰ του, τόσο πολύ έπιθυμοΰσε νά μάθη τά νέα. Γιατί πολύ φοβό
ταν τήν άνδρεία τοΰ Καραμάνου καί τή δύναμη πού εϊχε, καί τό ότι διέθετε 
τόσους άντρες, ώστε ν’ άναλογοΰν ένας πρός διακόσιους — κατά τή γνώμη 
μου άκόμη περισσότεροι — πάνω στούς όποιους μποροΰσε νά στηριχθή. 
Σάν ό βασιλιάς άντίκρυσε τόν πρίγκηπα, τόν ύπεδέχθη μέ μεγάλη χαρά κι’ 
όλους πού ήσαν μαζύ του, πού έπέστρεψαν άπό τήν επιχείρηση. Ό πρίγκηψ 
ανέβηκε στό παλάτι καί τού εξιστόρησε άπό τήν άρχή ώς τό τέλος τά σχετικά 
μέ τή μάχη καί τήν εκστρατεία τους· πώς κατελήφθη τό ύψωμα καί πώς 
κυρίευσαν τίς (πολιορκητικές) μηχανές καί τίς τράβηξαν μέσα στήν Κώρυκο, 

καί τά λάβαρα καί τίς ιπποσκευές τους. Ούτε τά πιό άσήμαντα πράματα δέν 
έφεραν πού νά μήν τά χάσουν καί νά τραπούν σέ φυγή.

Άφοΰ τοΰ τά είπε καί τοΰ τά εξιστόρησε όλα, καί τόν άκουσε μέ προσοχή, 
ό βασιλιάς εύχαρίστησε τό Θεό καί τοΰ έκανε (τοΰ πρίγκηπος) μεγάλη γιορτή. 
"Οσο γι’ αύτούς πού κοίτουνταν πληγωμένοι,1 ώρισε νά γίνουν προσευχές 
μ’ εύλάβεια καί νά ψαλοΰν λειτουργίες.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΛΟΣ

1. ή : πού ήσαν νεκροί. ‘Η λέξη bière σημαίνει: φορείο ή φέρετρο («αύτοί πού κοίτουνταν 
στό φορείο» ή «στό φέρετρο»).

ΠΥΘΑΓΟΡΑ Ν. ΔΡΟΤΣΙΩΤΗ

ΣΟΥΡΟΥΠΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Μενετελις στό σούρουπο φαντάζει 
ό μιναρές κι οί φοινικιές τριγύρου, 
ασάλευτες σάν σ’ εκτασιν ονείρου, 
στις λίμνες καθρεφτιοΰνται τό τοπάζι.

Μέσ στόν πατέ, τής γιασεμιάς τό ατλάζι, 
τήν ευωδιά σκορπάει τ άϋλον μύρου 
και στά μαβιά τά πέλαγα τοϋ ’Απείρου 
ναυαγισμένη γόνδολα ησυχάζει.

τ Αύγουστιανό φεγγάρι. Καλωσύνη 
και γλυκασμός μέσ στό γαλάζιο βράδυ .... 
κι οί νυχτερίδες ώς γοργοπετοΰνε

μοιάζουνε μέ ψυχές πού αναζητούνε 
— αφήνοντας τ ασφόδελό λειβάδι — 
δωκάτω θαλπωρή και λησμοσύνη ....

ΠΤΘΑΓΟΡΑΣ Ν. ΔΡΟΤΣΙΩΤΗΣ 
Λευκωσία 1947
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ΜΑΡΙΑΣ Π. ΠΑΤΤΙΧΗ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Εϊταν πλατύς ο κάμπος και στρωτός’ άπό μακριά φαινόταν 
τό γύρισμα τών χεριών πού σκάβαν
Στόν ουρανό τά σύννεφα πολλές καμπύλες, κάπου-κάπου 
μιά σάλπιγγα χρυσή και ρόδινη τό δείλι.

Σεφέρης.

I. Καλοκαιριάτικη Μεσαορία.

Θυμάμαι πώς ήταν Ιούνιος σάν πρωτοπήγαινα στή Σαλαμίνα. "Ενας 
καινούργιος δρόμος σχίζει τό κάμπο τής Μεσαορίας σάν σαΐτα. Σέ πάει 
ολόισια, γραμμή στή θάλασσα. Ή γή στό δρόμο σου είναι καρπερή. Μιά 
πεδιάδα θαλάσσιας άπεραντωσύνης, πράσινη τό χειμώνα, κατάξερη άπό 
νωρίς τό καλοκαίρι. Ό ήλιος βρίσκεται πολύ κοντά στή γή τής Μεσαορίας. 
Τό δρεπάνι του άπ’ τό Μάη νεκροκυλάει τό χρυσό χρώμα τοϋ άπέραντου 
σιτοβολώνα. Τό χώμα κείτεται νεκρό, άνυδρο, κουρασμένο άπ’ τό γεννοβό
λη μα τόσο πλούσιας εσοδείας. Οί θεριστικές μηχανές του ισοπέδωσαν τις 
χαρές άπό τό Μάη. ’Εδώ ό καρπός του κατακαλόκαιρου σκότωσε νωρίς — 
νωρίς τήν άδώνια βλάστηση. Γύρο σου, στό δρόμο σου κι όσο πιάνει τό μάτι 
σου ή πλούσια γή είναι κατάχαμα ξαπλωμένη σά μιά λεχώνα πού ξεκουρά
ζεται. Τά άπομεινάρια τής εύφορίας άποξεραμένα στελέχη φυτών, σανά κι 
άχερα δεματιασμένα μαρτυρούν τό ξεφάντωμα τής άγροτικής χαράς.

‘ΰύστόσο, έσένα τόν άνθρωπο τής πόλης ή μονότονη αύτή γή, ή χωρίς 
καμπυλώματα καί πρασινάδες, ή χωρίς ένα δένδρο, λίγο τρεχούμενο νερό σέ 
κουράζει στή μονοτροπία της. Τό ταξείδι γίνεται μονότονο, κουραστικό 
γιατί τό μάτι δέν συναντάει εμπόδιο γιά νά σκαλώση, νά ξεκουράση τό αίσθη
μα τοΰ ίσιου. Καμμιά παιγνιδιάρα στροφή, κανένας σκιερός τόπος, πουθενά 
ένα ρυάκι. Ή καλοκαιρινή Μεσαορία είναι σά μιά μαντάρα, μιά στέγνα, μιά 
άποψιλωμένη έκταση χωρίς χαρές. Σάν ένας τάφος πού κρύβει μέσα του τή 
δύναμη τής άνοιξιάτικης προσμονής, τής άνάστασης.

Τά γύρω χωριά άσχημα στήν εξωτερική τους όψη — χωματένια ύψώματα 
— κρύβουν στά καμαρωτά τους σπίτια τήν γρανιτένια θέληση του ήλιοψη- 
μένου δουλευτή τής φαρδιάς γής. Γίνεται ό φόντος τής είκόνας του βρακοφο- 
ρεμένου βοσκού πού σεργιανίζει τά κοπάδια του στή καλή γή.

"Ομως κάποτε ή μονοτονία του νέου δρόμου έχει εύτυχώς ένα τέλος. Φθά
νει σ’ ένα κάθετό του στενό δρομάκι πού σέ πάει άπ’ όλες τις κατευθύνσεις του 
στ’ άπομεινάρια τών άρχαίων, τών βυζαντινών, φράγκικων κειμηλίων. Σέ 
διασταυρώνει μέ τήν Σαλαμίνα, τήν ’Έγκωμη, τόν ’Απόστολο Βαρνάβα, κει
μήλια πού συμπλέκονται μέ τήν Ελληνική μοίρα του νησιού.

Στό τέλος του μοντέρνου δρόμου δεξιά πάς κατά τήν ’Αμμόχωστο καί άρι- 
στερά στήν Σαλαμίνα. ’Εδώ τήν κιτρινάδα πού μπούκτισε τό μάτι σου άντι- 
καθιστά τό πράσινο πού ζώνει τή νεκρή πολιτεία. Ό δρομάκος γλυκοροδίζει 
άπ’ τούς άσφόδελους πού πάνε ταξιδεύοντας σέ μιά μεγάλη διαδρομή κατά 
τήν Καρπασία. Τό πράσινο είναι άρκετό στή περιοχή. Κατεβαίνει μέχρι 
τήν άμμουδιά κι εκεί στά πόδια τής θάλασσας γίνεται άρμυρίκι πού τρέφεται 
άπ’ τις άλμυρές σταγόνες τών κυμάτων. Τό περισσότερο πράσινο πού ’ζησε 
στήν ιστορία, μετά τούς φοβερούς σεισμούς τών πρώτων Χριστιανικών χρόνων, 
συντροφεύει τά ύδρόβια φυτά τοΰ χαμένου λιμανιοΰ τοΰ Εύέλθονα καί τοΰ 
Εύαγόρα.

Τό χρώμα κι ή άπλωσιά τής θάλασσας είναι μαγευτικά. 'Η άπλωσιά τής 
περιοχής δέν θυμίζει διόλου τό μικρό κομψό νησί τοΰ Σαρωνικοϋ. Ούτε ένα 
λιμάνι, όρμος, καραβοστάσι ή φτωχό μουράγιο. Μόνο μιά βασιλική μεγα
λειώδης ^άπλωσιά εκτείνεται πολλά μίλια άριστερά καί δεξιά. Μαζεύεις 
βότσαλα τά ρίχνεις σαϊτεύοντας μακρυά στό γυαλό, μά τό μάτι σου δέν μπορεί 
νά τά σταματήση σέ κανένα νησάκι, σέ βραχίονα ξέρας. Τό πέλαγο άπλώνεται 
φαρδύ, πλατύ μέχρι τήν Παλαιστίνη καί τήν Αίγυπτο. "Ενα πέλαγο μ’ όλη 
τή δύναμη τοΰ χειμώνα, μ’ όλη τή γλύκα τοΰ καλοκαιριού.

Μιά φαρδιά άνοιχτοσύνη, μιά άμμουδιά πού πάει στήν άκτή πού χάνει 
τό μάτι σου. Δίπλα της τά άρμυρίκια κι’ άλλοι θάμνοι πού στ’ άδηλό τους 
πράσινο προστατεύουν τή γή τοΰ Εύαγόρα άπ’ τις άλμυρές άναπνοές τής 
θάλασσας.

2. Σαλαμίνα — μνήμη ελληνική.

’Ιών ώκυμόρων ταμίην Τελαμώνιον ηδη 
Τεΰκρον άποφθίμενον ΣαλαμΙς κατέχει.

Ή άκρογιαλιά ξαπλώνεται άμμουδερή χωρίς σπήλαια καί βράχους τρα- 
χιούς, βράχους μονοχρώματους, χωρίς σκοτεινά νερά καί χαώδη βάθη, χωρίς 
παγωμένους άνάβολους. Γιαύτό νά σπανίζουν τά μυθικά όνόματα ; Τά θεριά, 
οί νεράιδες, οί δαίμονες μιάς βαθιάς, κακής, πετρωτής θάλασσας πλεύσαν βο
ρεινά. Κι αύτοί οί άγαρινοί κι οί κούρσαροι σαρακηνοί δέν κρυφοπαίζουν 
στήν έλληνική άκτή. Τραβάνε κατά τό βορειά. Έκεϊ πού τούς κυνήγησε ό 
Διγενής κι άποτύπωσε τά δάκτυλά του στό ξαπλωτό βουνό. ’Εδώ ούτε 
Άστάρτες ουτ’ Άδώνηδες. ’Εδώ άν καί τό πρόσωπο τής Κυπριακής γής 
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κυττάει κατά τούς αλλόγλωσσους λαούς, ή καρδιά της σ’ όλες τις ΐνες της, 
σ’ όλες τις σταγόνες τού αίματός της είναι Έλληνική. Έδώ απουσιάζει ό μύ
θος. Στή Πάφο ή παρουσία τής ’Αφροδίτης είναι παντού διάχυτη : στόν 
αέρα, στό νερό, στά βράχια, στά βότσαλα. ‘Η παρουσία τού μύθου άπουσιά- 
ζει άπό τή Σαλαμίνα. Κάμπτεται άπ’ τή φωνή τής Ιστορίας. Τό βασίλειο 
τού Τεύκρου ξεθωριάζει μπροστά στό βασίλειο τοΰ Εύαγόρα. Ό μύθος δέν 
πατάει γερά εδώ. (Μήπως γιατί ή ’Αφροδίτη ήταν θεά κι ό Τεΰκρος θνητός ;)

Ή τραγική ιστορία τού τοξότη τής Τροίας ξεχάστηκε γρήγορα. Τό άπο- 
διωγμένο πριγκηπόπουλο τής Σαλαμίνας δέν έθρεψε μέ παραμύθια τή γή. 
Όσο σκληρή φάνηκε ή πρώτη του πατρίδα Σαλαμίνα τοΰ Σαρωνικοΰ άλλο 

τόσο κι ή δεύτερη πού γέννησε τόν Εύαγόρα κι έσβησε άπ’ τή μνήμη της τόν 
Τεύκρο.

Ή συνάντηση μέ τό φώς, τή θάλασσα τής Σαλαμίνας μεταβάλλει τήν προ
οπτική σου γιά ρομαντισμούς και λυρικούς περιπάτους. ’Όχι πώς δέν εκτι
μάς τήν έξοχη φυσική ομορφιά της — ίσια—ίσια θαμπώνεσαι —, άλλα γιατί 
τά μάτια τής ψυχής άνακαλύπτουν άλλους κόσμους σάν πέφτουν άπάνω στίς 
άσπρες κολώνες καί τά φαρδιά γυμναστήρια τοΰ βασιλείου τού Εύαγόρα. 
’Ανακαλύπτεις τήν ιστορία. Τόν «Κύπριο χαρακτήρα» μέ τή σοφία τού Εύέλ- 
θονα καί τήν έλληνικότητα τού Εύαγόρα. Στ’ άλήθεια καί σήμερα πόσοι 
Κύπριοι — κι άγράμματοι βρακάδες — δέν σού δίνουν κάποτε δείγματα τής 
σοφίας τους, τής «διπλωματικής» εύστροφίας τους. Στό δυνατό βασιλιά 
Εύέλθονα κατέφυγε ή Έλληνίδα βασίλισσα Φερετίμη τής Κυρήνης ζητώντας 
του στρατιωτική βοήθεια γιά νά άποκαταστήση στό θρόνο τό γυιό της Άρκε- 
σίλαο. Ό βασιλιάς έκανε ένα σωρό δώρα στή φιλοξενούμενη του εκτός τού 
στρατού. Παίρνοντας αυτό πού τής έδεινε τού έλεγε ότι χωρίς άμφιβολία 
καλό ήταν κι αύτό, καλύτερο θά ήταν όμως νά τής δώση τό στράτευμα πού τού 
ζητούσε. Αύτό έπαναλάβαινε σέ κάθε τι—σάν τί ;—πού τής έδινε. Στό τέλος 
τής έστειλε δώρο ένα χρυσό άδράκτι καί μιά ρόκα μαλλί. Έπειδή όμως ή Φερε
τίμη είπε τά ίδια ό Εύέλθων τής άποκρίθηκε ότι τέτοια μόνο δώρα προσφέρει 
στίς γυναίκες, κι όχι στρατεύματα.

Βέβαιο είναι όμως πώς ή δυνατή προσωπικότητα τού Εύαγόρα παρά ή 
δύναμη τής ιστορίας κατέλυσαν εδώ τό μύθο. ‘Η έλληνικότητα τής Σαλαμίνας 
νίκησε τό χρόνο. Τό βασίλειο τού Εύαγόρα στέκει έδώ, άλλο χωμένο στούς 
άμμόλοφους, άλλο στά βάθη τής θάλασσας, όπως στέκουν τά λουτρά, οί κίονες 
κι ή άνάμνηση τών ζωντανών σωμάτων σάν οργώσουν τά γυμναστήρια καί 
τά νερά.

Τά νέα κορμιά περάσαν άπ’ έδώ, τά έρωτεμένα’ 
παλμοί στους κόλπους, ρόδινα κοχύλια καί τά σφυρά 
τρέχοντας άφοβα πάνω στό νερό 
κι αγκάλες ανοιχτές γιά τό ζευγάρωμα τοΰ πόθου.

Κύριος επί ύδάτων πολλών, 
πάνω σ’ αυτό τό πέρασμα. 
Τότες ακόυσα βήματα στά χαλίκια. 
Δεν είδα πρόσωπα’ σά γύρισα είχαν φύγει.

( Σεφέρης).

Κι’ άληθινά
Θαρρείς πώς έκεϊ στό ξέφωτο τοΰ έλληνόπρεπου γυμναστηρίου βλέπεις ιά 
γυμνά σώματα νά δίνουν τή παρουσία τους στή χλιδίζουσα άνατολή, νά άπο- 
διώχνουν τά περσικά καράβια, νά τιμοΰν τόν πεθαμένο βασιλιά τους Εύαγόρα 
όχι «μόνον τώ πλήθει καί τώ κάλλει τών έπιφερομένων άλλά καί χοροϊς καί 
μουσική καί γυμνικοϊς άγώσιν, έτι δέ πρός τούτοις ίππων τε καί τριήρων 
άμίλλαις». Τούτος ό χώρος είναι στ’ άλήθεια ό χώρος τής άθηναϊκότητας τής 
νήσου. Τούτο τό φώς, τό χρώμα καί τό χώμα μυρίζουν ’Αθήνα. Ή ώρα 
τής Σαλαμίνας λέγεται Εύαγόρας, ’Αθήνα, έξελληνισμός μιας «έκβεβαρβαρω- 
μένης» πόλης. Τίποτα δέν ταράζει τήν κλασσική τους παρουσία. Ή άμμος 
κάποτε τά σκέπασε, μά ή ιστορία κάθε στιγμή τά ξεσκεπάζει. Σάν ξεπλύνης 
τή κολλημένη άμμο άπ’ τά πρόσωπα τών κειμηλίων της θά δής τό πρόσωπο 
τής Κύπρου, τήν Ελλάδα. Καί τούτο τό χρώσταγε ή Κύπρος στόν Εύαγόρα. 
Προτού πάρη τήν εξουσία ό Εύαγόρας τόσο άπλησίαστοι κι άγριοι ήσαν οί 
κάτοικοί της — Φοίνικες είχαν σφετερισθή τό θρόνο— ώστε νόμιζαν ότι άριστοι 
άπό τούς άρχοντές της ήσαν εκείνοι, οί όποιοι ήσαν κατά τύχην σκληρότατοι 
πρός τούς 'Έλληνες. Τώρα όμως — λέει ό ’Ισοκράτης στό εγκώμιο τού Εύαγό
ρα — τόσο πολύ έχουν άλλάξει, ώστε νά γίνονται παραδείγματα πρός άμιλλα, 
όσοι άπ’ αύτούς θά φανούν ότι είναι προ πάντων φιλέλληνες, νά άποκτοΰν 
παιδιά οί περισσότεροι άπό αύτούς άφού πάρουν γυναίκες Έλληνίδες άπό 
μάς, καί νά χαίρονται περισσότερο γιά τά Ελληνικά πράγματα καί επαγγέλμα
τα παρά γιά τά δικά τους, νά ζοΰνε οί περισσότεροι άπ’ αύτούς πού άσχολοΰν- 
ται μέ τήν μουσική καί τήν άλλη μόρφωση σ’ αύτούς τούς τόπους παρά έκεϊ 
πού ήσαν συνηθισμένοι προτήτερα, (Ίσοκρ. Εύαγ. Κ).

Στ’ άστεϊα είπε κάποιος ξεναγός σ’ όμιλο έπισκεπτών στή Σαλαμίνα πώς 
οί Τούρκοι μισούν τόν Εύαγόρα γιατί υπήρξε ό πρώτος... ένωτικός! Καί 
είναι τόσο άληθινό καί σοβαρό αύτό. Σκοπός τοΰ Εύαγόρα στάθηκε νά ένώση 
όλα τά βασίλεια τής Κύπρου, νά άποτινάξη τόν περσικό ζυγό. Κι όταν άκόμα 
βρήκε άντίσταση στά σχέδιά του άπό τούς βασιλιάδες τής Άμαθούντας καί 
τοΰ Κιτίου — πού φθάσαν στό σημείο νά καταφύγουν στόν Πέρση βασιλιά 
καί νά τόν παρακαλέσουν νά έμποδίση τή πραγματοποίηση τών σχεδίων του, 
ό Εύαγόρας άνένδοτος προχώρησε μπροστά, πολέμησε τούς Πέρσες, ύψωσε 
φωνή διαμαρτυρίας στήν άπαίσια Άνταλκίδειο Ειρήνη — μιά πρώτη Ζυρίχη 
— κι έκανε τήν Σαλαμίνα τήν πρώτη τών ελληνικών πόλεων τής Κύπρου άφού
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κάλεσε γιά τόν έξελληνισμό της σοφούς καί καλλιτέχνες άπ’ τήν ’Αθήνα.
Τήν Ελληνικότητα τής Σαλαμίνας — μά καί τής Κύπρου — κανείς — ούτε 

κι αύτοί οί Άγγλότουρκοι μπορούν ν’ αμφισβητήσουν. Γιατί ή Σαλαμίνα 
δέν είναι ένα σκηνικό όπως θά έλεγε ό Σεφέρης μέσα στό όποιο διαδραματίσθηκε 
ή Κυπριακή ζωή, άλλα αύτή ή ζωή, ή Ελληνική ζωή.

Σκηνικό τό κορμί τής Κύπρου στάθηκαν τά Φράγκικα άπομεινάρια, τά 
κτίσματα τών ξένων οί

Υπέρογκες αρχιτεκτονικές- Λαρίων Φαμαγκούστα 
Μπουφαβέντο’ σχεδόν σκηνικό.

( Σεφέρης).

Τά φράγκικα άπομεινάρια στάθηκαν σκηνικό στή δραματοποίηση του νησιού, 
μά όχι έργο, ζωή όπως οί βυζαντινές θύμισες καί τ’ άρχαία Ελληνικά άποτυ- 
πώματα.

Αυτά τα ξέρουν όλοι. Καί φίλοι κι’ εχθροί κι ούδέτεροι. "Ολοι εκτός άπό 
τήν πολιτική καί τά συμφέροντα τών ξένων. Μά γιατί νά άρχίσουμε τά 
ίδια ; «Παράπονο χαμός καιρού», λέει ό Σολωμός κι ό Σεφέρης στή «Σαλαμίνα 
τής Κύπρος» :

—Τώρα καλύτερα νά λησμονήσουμε πάνω σε τούτα τα χαλίκια’ 
δέ φελά νά μιλάμε’
τη γνώμη τών δυνατών ποιος θά μπορέση νά τη γυρίση;
ποιος θά μπορέσει ν ακουστεί.
Καθένας χωριστά ονειρεύεται και δέν ακούει τό βραχνά 
τών άλλων.

ΜΑΡΙΑ Π. ΠΑΤΤΙΧΗ

Α. ΠΕΡΝΑΡΗ

ΤΗΣ ΤΡΙΧΑΣ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ

'Η ζωή κι ό θάνατος του Έθνομάρτυρος 
’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού.

Δράμα σε τρεις πράξεις.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΤΣΟΣ, ηγεμόνας τής Βλαχίας
ΝΙΚΟΛΕΣΚΟΥ, Σύμβουλός του
ΥΠΗΡΕΤΗΣ τοϋ ηγεμόνα
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, Διάκος στήν Α' πράξη, ήλικίας 34 χρόνων.

’Αρχιεπίσκοπος στήν β’ καί γ’ πράξη, σέ ήλικία 61 έτών.
ΜΑΡΙΑ, άνεψιά τοΰ Κυπριανού, στήν α' πράξη σέ ήλικία 18 χρόνων 

καί στήν β' πράξη σέ ήλικία 45 χρόνων.
ΚΑΤΑΣΤΙΧΑΡΙΟΣ, λογιστής τοΰ ήγεμόνα
ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ, Κύπριος κοτσάμπασης
ΓΛΥΚΥΣ )
ΧΑΥΤΑΣ )
ΤΣΕΛΕΜΠΗ - ΠΑΓΚΟΣ ) Προεστοί
ΛΑΠΗΘΗΣ )
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ, Τοΰρκος, παιδικός φίλος τού Κυπριανοΰ
ΜΗΤΕΡΑ τοΰ Κυπριανοΰ, 82 χρόνων
ΚΟΥΤΣΟΥΚ ΜΕΧΜΕΤ, πασσάς της Κύπρου
4 ΚΑ Ϊ ΜΑΚΑΜΗΔΕΣ
ΤΖΟΧΑΝΤΑΡΗΣ, ύπασπιστής τοΰ Κουτσούκ Μεχμέτ
ΙΩΑΚΕΙΜ, διάκος τοϋ Κυπριανοΰ
ΕΝΑ ΠΑΙΔΑΚΙ, πού φτιάχνει τή φωτιά στό ναργιλέ τοΰ πασσά
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ΠΡΑΞΗ A' Σκηνή β'

(Ή σκηνή στό παλάτι τοΰ Όσποδάρου τής 
Βλαχίας Μιχαήλ Σούτσου. Αίθουσα επιπλωμένη 
κατά τό τούρκικο σύστημα. Ντιβάνια ένα γύρω. 
Στήν απέναντι μεριά ξέχωρο ντιβάνι γιά τόν Όσπο- 
δάρο. Ναργιλές χαμηλά και πλάι ένα παιδάκι πού 
φροντίζει τή φωτιά τοΰ ναργιλέ. "Οταν άνοίγη 
ή αυλαία, στή σκηνή βρίσκονται ο ’ Οσποδάρος και ό 
έμπιστος σύμβουλός του Νικολέσκου, έτοιμος αύτός 
γιά αναχώρηση).

Σκηνή α'

(’Οσποδάρος και Νικολέσκου)

ΟΣΠΟΔΑΡ. Κ’ έτσι, όπως είπαμε, έ; Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο χει
ρισμό αυτής της ύπόθεσης. 'Η Βαλκανική εϊναι καζάνι πού βράζει άπάνω 
στή φωτιά. Ναι μέν έπαψε ό πόλεμος άνάμεσα Τουρκιά καί Ρουσία, μά τά 
πολίτικα δε φτιάξανε καθολου. Μας φτάνει, λοιπόν, αύτή ή άναμπουμπούλα*  
δε μάς χρειάζεται κι άλλη. Κοίταξε νά τά βολέψης. νά ίκανοποιήσης μέ κάποιο 
τροπο τους τσαρανους του κάμπου, ταζοντάς τους πώς άργότερα τά πράματα 
θά διορθωθούν καλύτερα, χωρίς νά δυσαρεστήσης καί τούς βογιάρους πούναι 
το στήριγμα τής ήγεμονίας.

ΝΙΚΟΛ. Κάπως δύσκολα τά βλέπω τά πράματα, άφέντη Όσποδάρε, γιατί τά 
κηρύγματα αύτουνοΰ τοΰ Φραντσέζου τοΰ Βολταίρου, πού φτάσανε ώς έδωκάτω, 
αναστατώσανε τους τσαρανους, που ζητάνε πια δίκιά τους γή κι άρνιοΰνται 
νά συνεχίσουν τή δουλοσύνη στούς βογιάρους, μά θά κοιτάξω νά δω τί μπορώ 
νά κάνω.

ΟΣΠΟΔΑΡ. Φρόντισε νά βρής τούς άρχηγούς τους καί νά τούς πείσης γιά τις 
καλές διαθέσεις μου άπάναντί τους. Πές τους πώς άμα βάλω κάποια τάξη 
στήν πολιτική κατάσταση, πρώτη μου δουλειά θάναι νά κοιτάξω τά σύφερά 
τους, γιατί πολύ τούς συμπαθώ.

ΝΙΚΟΛ. Θά κάνω όπως προστάζεις, άφέντη Όσποδάρε. Πολλά τά έτη σου. 
ΟΣΠΟΔΑΡ. Στο καλό καί καλή τύχη.

('Ο Νικολέσκου φεύγει πισοπατώντας καί κάνοντας 
εξακολουθητικές υποκλίσεις όσο νά βγή. 'Ο ’Οσπο
δάρος χτυπά παλαμάκια. Μπαίνει ένας υπηρέτης 
καί υποκλίνεται βαθιά).

(’Οσποδάρος καί υπηρέτης)
ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Στίς διαταγές σου, άφέντη.
ΟΣΠΟΔΑΡ.: Στο μουσαφίρ-όντά περιμένουν δυο ιερωμένοι καί μιά κοπελίτσα 

άπ’ τήν Κύπρο. Όδήγησέ τους σέ μένα.
ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Στίς διαταγές σου, άφέντη.

("Ο υπηρέτης βγαίνει ύποκλινόμένος)

Σκηνή γ'
(’Οσποδάρος μόνος)

ΟΣΠΟΔΑΡ.: Νά δοΰμε πώς θά τά φτιάξη ό Νικολέσκου. Είναι άξιος, μά τά 
πράματα εϊναι δύσκολα. Αύτοί οί καρμανιόλοι τής Φράντσιας κατάφεραν 
νά σκορπίσουν παντοΰ τις ιδέες τους. Μά, νά ποΰμε καί τήν άλήθεια, καιρός 
ήταν νά δοΰν κ’ οί τσαράνοι μιά καλύτερη μέρα’ ώς πότε νά δουλεύουνε στούς 
βογιάρους γιά ένα κομμάτι ψωμί κι αύτο νά μή το χορταίνουν.

Σκηνή δ'

(’Οσποδάρος, υπηρέτης, ’Αρχιμανδρίτης Χαραλάμπης, διάκονος Κυπριανός και 
ή ανεψιά τοΰ Κυπριανού Μαρία).

ΧΑΡ ΚΥΠΡ Ί
ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ: ) Προσκννοϋμεν Εξοχότατε.

ΟΣΠΟΔΑΡ.: Καλώς ήλθατε στή Βλαχιά, άγιοι πατέρες, οί εύχές σας μαζί μου. 
Καλώς ώρισες, κοπελίτσα μου. Καθήστε στο σοφά καί πέστε μου πώς βρε
θήκατε δωπέρα καί τί ζητάτε άπό μένα. (Στόν ύ π η ρ έ τ η). Έσύ πήγαινε 
καί μή ξεμακρύνης, γιατί μπορεί νά σέ χρειαστώ.

fO υπηρέτης φεύγει)

Σκηνή z

(Οί ίδιοι, έκτος άπ’ τόν υπηρέτη).
ΧΑΡΑΛ.: ’Ήρθαμε σταλμένοι άπ’ τον 'Ηγούμενο τής Μονής τοΰ Μαχαιρά, ’Εξο

χότατε, γιά νά ζητήσουμε τή δίκιά σου συνδρομή καί τών ομογενών γιά τό 
μοναστήρι πούναι βουτηγμένο μέσα στά χρέη. Φέρνουμε συστατικά γράμματα 
άπ’ τόν φίλο τής Εξοχότητάς σου ’Αρχιεπίσκοπο τής Κύπρου Χρύσανθο, πού 
μάς έδωσε έντολή νά σοΰ προσφέρουμε τούς άσπασμούς καί τις εύχές του.

ΟΣΠΟΔΑΡ.: ’Ακούω συχνά μαντάτα γιά το Χρύσανθο καί τόν θαυμάζω γιά τήν 
δράση του. Μέ φοβίζει όμως ή τόλμη του. Δέν πάει κανένας κατάντικρυ 
άπάνω στο θεριό' τό πλευρίζει μέ προσοχή καί τό βαρά έκεϊ πού δέν τό περιμένει. 
Εϊναι μεγάλο πράμα τό θάρρος, μά όταν δέν τοΰ κάνης κατάχρηση. Νά δώσετε 

122
123

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



τούς χαιρετισμούς μου στο Χρύσανθο δταν μέ το καλό γυρίσετε στήν Κύπρο 
καί νά τοϋ τά πήτε αύτά γιά νά προσεχή, μήπως τοΰρθη κανένα κακό άπεκεΐ 
πού δέν το περιμένει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: 'Ο ’Αρχιεπίσκοπος, Έξοχώτατε, είναι κι ό μιλλέτ-μπασης’ 
γιαυτό, βρίσκεται συχνά στήν άνάγκη νά ριψοκινδυνεύη καί νά τά βάζη μέ τον 
πασσά καί τούς άγάδες γιά νά προστατεύη τά σύφερα τών Γραικών. "Οταν 
κάποτε τόλμησα νά τοΰ παρατηρήσω πώς έκτίθεται σέ κινδύνους, μου άπάντησε: 
«Ό καλός ποιμήν τίθησι τήν ψυχήν αύτοΰ ύπέρ τών προβάτων του, Κυπριανέ’ 
μέ συμβουλεύεις νά έγκαταλείψω τά πρόβατά μου στο έλεος τών λύκων γιά νά 
γλυτώσω τή δίκιά μου ζωή;» Σ’ αύτά, τίποτε δέ μπόρεσα ν’ άπαντήσω, 
Έξοχώτατε.

ΟΣΠΟΔΑΡ.: Δέν κυτά τον Πατριάρχη, πόσο ωραία τά καταφέρνει μέ τήν πολι
τική του; Δέν μας κυτά έμάς; 'Υποχωρούμε φαινομενικά στίς θελήσεις τοΰ 
Πατισάχ καί τών Βεζύρηδων γιά νά μή τούς δίνουμε ύποψίες καί κάνουμε 
υστέρα δ,τι θέλουμε.

ΧΑΡΑΛ.: Εσείς, Έξοχώτατε, ε’ίσαστε κοντά στήν Πόρτα καί παρουσιάζετε 
στον Πατισάχ τά πράματα δπως τά θέλει το σωστό καί το δίκιο, ένώ έμεϊς 
έκεϊ πρέπει νά ταξιδέψουμε μακρινό ταξίδι, κιαυτο άν μάς δώσουν τήν άδεια 
οί ντόπιες αρχές, γιά νά βρούμε το δίκιο μας στήν Πόρτα.

ΟΣΠΟΔΑΡ.: Αύτό είναι ένας λόγος περισσότερο νάσαστε έπιφυλακτικοί καί νά μή 
προκαλήτε έντονες άντιδράσεις. Το δίκιο του στήν Τουρκιά δέν το βρίσκει 
κανένας μέ τή λογική, άλλά μέ τά πλάγια μέσα. Οί τοΰρκοι βρίσκονται άκόμη 
πολύ μακριά άπ’ τον πολιτισμό, γιαυτό κ’ ένεργοΰνε πάντα μέ άσυλλόγιστο 
αύθορμητισμο σά μικρά άνόητα παιδιά. ’Άν ένα μικρό παιδάκι κρατάη μα
χαίρι καί πάς νά τοΰ το πάρης μέ το ζόρι, θ’ άντιδράση καί θά συμβή κακό ή 
σέ κείνο ή σέ σένα. Μονάχα μέ τήν κολακεία καί το καλόπιασμα θά κατορθώσης 
νά το κάνης ν’ άφήση τό μαχαίρι καί νά πάρη κάτι άλλο στό χέρι του, πού θές 
έσύ. Στο μεταξύ, φροντίδα μας έμάς είναι νά γινόμαστε δσο πάει καί πιο 
δυνατοί καί νά προπαρασκευαζόμαστε δσο είναι δυνατό καλύτερα, γιατί καμμιά 
φορά παίρνουν άπάνω τους καί κακοστιμιάζουν τήν άνεκτικότητά μας. Πρέπει 
πάντα νάμαστε έτοιμοι, ώστε σέ δεδομένη στιγμή νά τούς άρπάξουμε τό μαχαίρι 
καί νά τό μπήξουμε στά στήθια τους. Μ’ αύτό τον τρόπο δουλεύουμ’ έμεϊς. 
Κι δταν μέ τήν βοήθεια τοΰ θεοΰ έρθη ή ώρα τοΰ μεγάλου Σηκωμοΰ, εϊτε ζώ 
είτε είμαι άποθαμένος, νά μοΰ το θυμηθήτε’ άποδώ θ’ άρχίση τό γιουρούσι, 
πού κανένας δέν θά το ύποψιάζεται. ’Έτσι γίνονται οί καλές δουλειές, νά 
πήτε στό φίλο μου τον Χρύσανθο.

ΧΑΡΑΛ.: Θά τά ποΰμε, Έξοχώτατε. Μή άμφιβάλλης.
ΟΣΠΟΔΑΡ.: Ά, μπράβο! Τώρα, δώστε μου νά δώ καί το γράμμα του.
ΧΑΡΑΛ.: (Βγάζει άπ’ το ράσο του ένα φάκελλο σφραγι

σμένο μέ βουλλοκέρι καί τον έγχειρίζει στο Σ ο ΰ τ σ ο):

‘Ορίστε, Έξοχώτατε.
ΟΣΠΟΔΑΡ.: (’Ανοίγει τό γράμμα κι άπέ τό δίνει στόν 

Κυπριανό): Διάβασέ μου, άγιε διάκο, ν’ άκούσω.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Διαβάζει): Χρύσανθος έλέω Θεοΰ ’Αρχιεπίσκοπος Νέας 

Ίουστινιανής καί πάσης Κύπρου, τώ Έξοχωτάτω Ήγεμόνι της Βλαχίας κ.κ. 
Μιχαήλ Σούτσω ειρήνην παρά τοΰ 'Υψίστου.
Έξοχώτατε Όσποδάρε καί φίλε άγαπητέ καί περιπόθητε,

Είμαι εύτυχής άκούων εύχάριστα μαντάτα διά σέ καί τούς έδικούς σου.
Επειδή ή άγιωτάτη σταυροπηγιακή Μονή τής Μαχαιράδος κατόπιν τών 

άλλεπαλλήλο^ν πυρπολήσεων καί δηώσεων εύρίσκεται είς άθλιωτάτην οικο
νομικήν θέσιν, πέμπω σοι Χαραλάμπην τόν ’Αρχιμανδρίτην καί Κυπριανόν 
τόν ίεροδιάκονον καί παρακαλώ σε νά τοϊς παράσχης πάσαν εύκολίαν διά ζητείαν 
μεταξύ τών ομογενών τής ήγεμονίας σου χάριν τής Μονής. Παρακαλώ σε 
άκόμη, μετά τό πέρας τής ζητείας τον μέν ’Αρχιμανδρίτην νά άποστείλης 
άμέσως έν άσφαλεία είς Κύπρον, τόν δέ Κυπριανόν νά βοηθήσης νά άκούση 
άνωτέρας σπουδάς είς τήν έν Βουκουρεστίω Αύθεντικήν Σχολήν, ιερουργών 
συγχρόνως εις τινα τών έκεϊ ναών, διότι αύτόν βλέπω ώς μόνον ικανόν νά 
μέ διαδεχθή.

Σέ άσπάζομαι
έν Χριστώ Εύχέτης

+ 'Ο Κύπρου Χρύσανθος

ΟΣΠΟΔΑΡ.: Θά γίνη δπως θέλει ό ’Αρχιερέας σας, κι ό ρεφενές θ’ άρχίση άπό 
μένα. Μά, ή κοπελίτσα δέν μουπατε ποιά είναι καί τί ζητά.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: ’Ανεψιά μου είναι, Έξοχώτατε, καί τήν προορίζω γιά δασκάλα. 
Δέν έχουμε δασκάλες στήν Κύπρο κ’ οί γυναίκες μένουν άγράμματες. Γιαυτό, 
πήρα τήν άδεια τοΰ Μακαριώτατου καί τήν έφερα μαζί μου. Θ’ άποκτήση 
γνώσεις καί πεϊρα στό ταξίδι καί θά πάρη τον άέρα τής δασκάλας. ’Ίσως, 
μάλιστα νά τή βάλω κι αύτή νά φοιτήση σέ κανένα άνώτερο σχολειό, άφοΰ ή 
Εξοχότητά σου παραδέχτηκε νά μείνω έδώ νά ύπηρετώ τήν Εκκλησία σάν 
ιερέας καί νά σπουδάζω στήν Αύθεντική Σχολή.

ΟΣΠΟΔΑΡ.: Καλά σκέφτηκες. πολύ καλά.
(Χτυπά παλαμάκια και μπαίνει προσκυνώντας ό 
υπηρέτης).

Σκηνή στ'

(Οί ίδιοι κι ό υπηρέτης)
ΟΣΠΟΔΑΡ.: (Στόν ύ π η ρ έ τ η). Στείλε μου άμέσως τόν καταστιχάριο.
ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Στίς διαταγάς σου, άφέντη.

('Ο υπηρέτης βγαίνει προσκυνώντας)
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Σκηνή ζ'

( 01 Ιδιοι έκτος άπ3 τον υπηρέτη )

ΟΣΠΟΔΑΡ.: Τώρα πού θάρθη ό καταστιχάριος θά πας μαζί του, "Αγιε ’Αρχι
μανδρίτη, κι ό διάκος θά μείνη άκόμη δωπέρα γιά νά μιλήσουμε γιά τις σπουδές 
του.

ΧΑΡΑΛ.: "Οπως ορίζεις, ’Εξοχότατε.
(Μπαίνει ό λογιστής και υποκλίνεται)

Σκηνή η'

(Οί ίδιοι κι ό λογιστής)

ΟΣΠΟΔΑΡ.: "Ακούσε, καταστιχάριε. Θά πάρης μαζί σου τον "Αγιο ’Αρχι
μανδρίτη καί θά τοϋ δόσης άπ’ το ταμείο δέκα πουγγιά. ’Όχι' νά τοΰ δόσης 
είκοσι πουγγιά. Κατόπι νά στείλης μαζί του το βοηθό σου στά μαγαζιά και 
στά σπίτια των ομογενών καί θά λέη πώς είναι έπιθυμία μου νά βοηθήσουν 
όσο πλουσιότερα μπορούν τή Μονή Μαχαιρά τής Κύπρου, πού δυσπραγεΐ άπ’ 
τις πυρπολήσεις καί τις λεηλασίες. Καί θά μοΰ φέρνης κάθε βράδυ άναφορά 
γιά δ,τι έγινε δλη τή μέρα.

ΚΑΤΑΣΤΙΧ.: Θά γίνη όπως διάταξες, Εξοχότατε Όσποδάρε.
ΧΑΡΑΛ.: Σ’ εύχαριστώ, Εξοχότατε.
ΟΣΠΟΔΑΡ.: Δέν χρωστάς νά μ’ εύχαριστάς γιά τόσο μικρή βοήθεια. Πηγαίνετε 

τώρα, κι ό Θεός μαζί σας.
ΧΑΡΑΛ.: ‘Η χάρη τής Παναγίας τοΰ Μαχαιρά μαζί σου καί μέ τή φαμελιά σου, 

’Εξοχότατε.
(Βγαίνουν ό 3 Αρχιμανδρίτης κι ό καταστιχάριος).

Σκηνή θ'

(Σοΰτσος και Κυπριανός)

ΟΣΠΟΔΑΡ.: Καί τώρα, Κυπριανέ, άς έρθουμε στά δικά σου. ~Ηρθε άπάνω στήν 
ώρα ή παράκληση τοΰ φίλου μου τοΰ Χρύσανθου. Ό ιερέας τοΰ ναοΰ τοΰ 
παλατιού μου γέρασε πολύ καί μοΰ ζήτησε νά τον άπαλλάξω άπ’ τά καθήκοντά 
του. Μιά, λοιπόν, κι ό Χρύσανθος σέ βρίσκει σάν τον μόνο κατάλληλο νά τον 
διαδεχθής στον ’Αρχιεπισκοπικό θρόνο, θαρρώ πώς καλύτερο δέ θέλω κ’ έγώ 
γιά ιερέα τής έκκλησιάς τοΰ παλατιού μου. Θά σέ κάνω παπά καί σύγκαιρα 
θά σπουδάζης στήν Αύθεντική Σχολή, ώστε σέ λίγα χρόνια νά μή σοΰ λείπη 
τίποτε σέ θεολογική καί πολιτική μόρφωση.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Εύχαριστώ άπό καρδιάς τήν Εξοχότητά Σου, πού μοΰ δείχνει 
τόση εύνοια.

ΟΣΠΟΔΑΡ.: Πιστεύω ν’ άποδείξης γρήγορα πώς τήν άξίζεις.

(Στό μεταξύ ακούεται απέξω μιά ομάδα πού 
τραγουδά ):

'Ως πότε παλληκάρια νά ζοϋμε στά στενά 
μονάχοι σά λιοντάρια, στις ράχες, στά βουνά. 
Σπηλιές νά κατοικούμε, νά βλέπουμε Θεριά, 
νά φεύγουμ3 άπ3 τον κόσμο γιά την πικρή σκλαβιά, 
ν άφήνουμεν άδέλφια, πατρίδα και γονείς, 
τούς φίλους, τά παιδιά μας κι όλους τούς συγγενείς. 
Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή 
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Έ κ σ τ α τ ι κ ό ς). Τί ώραΐο τραγούδι! Πώς άνοίγει ή ψυχή 
τοΰ άνθρώπου σάν τό άκούη! Ποιος τό σύνθεσε; ποιοι τό τραγουδούν;

ΟΣΠΟΔΑΡ.: Εκείνος πού τογραψε είναι ένας ένθουσιώδης καρμανιόλος, πού ή 
Γαλλική έπανάσταση τόν έκανε φωτιά. Άντώνης Ρήγας Βελεστινλής είναι 
τονομά του, γυιός τού Κυριαζή τοΰ προεστοΰ τοΰ Βελεστίνου, πού άφοΰ έπνιξε 
στο ποτάμι τής Σαλαμπριάς τό Μουσταφά Σουλεϊμάν μπέη τοΰ Κράκοβου 
έφυγε γιά τ’ 'Αγιονόρος. Εκεί σπούδαξε κάμποσο καιρό καί σάν ξεχάστηκε 
ό φόνος πούκανε πέρασε στήν Πόλη κι άποκεί ήρθε στό Βουκουρέστι. Τά 
δημοκρατικά κηρύγματα τοΰ Μοντεσκιέ καί τοΰ Βολταίρου άνάψανε τή ψυχή 
του καί δέν έχει άλλο σκοπό στο μυαλό του άπ’ τή λευτεριά τής Ελλάδας. 
Τελευταία είχε πάει στή Βιέννα καί τύπωσε φυλλάδες γιά τό φωτισμό τοΰ 
Γένους. Τον είχα γραμματικό μου, μά μοΰ τόν ζήτησε ό Γάλλος ό Πρόξενος 
Έμίλ Γκωντέν καί τοΰ τον έδωσα γιά βοηθό. Εκεί άπόγινε έπαναστάτης. 
Κάθε μέρα έρχεται στό παλάτι καί διδάσκει τούς άνθρώπους μου, πού τούς 
ακόυσες τώρα δά νά τραγουδάνε.

(3Ακούεται πάλι τραγούδι):

Δεύτε παίδες τών 'Ελλήνων 
ό καιρός τής δόξης ήλθεν. 
3Εκδικήσωμεν εκείνους 
πού μάς δώσαν τήν άρχήν. 
Τά όπλ3 ας λάβωμεν.
Παϊδες 'Ελλήνων άγωμεν!
Ποταμηδόν 
εχθρών τό αίμα 
άς τρέξη πρό ποδών.

ΟΣΠΟΔΑΡ.: Άκοΰς; Είναι ή μεταγλώττιση τής Μασσαλιώτιδας πουφτιαξε ό 
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Ρήγας. Μ’ αύτά καί άλλα έχει κάνει φωτιά όλη τήν Έλ)<ηνική νεολαία τής 
Βλαχίας κι όλων τών Βαλκανίων.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Σάν ονειροπαρμένος). Πόσο θάθελα νά τόν δώ, νά 
τόν γνωρίσω, νά τοϋ σφίξω τό χέρι!

ΟΣΠΟΔΛΡ.: Τίποτε εύκολώτερο.
(Κτυπά παλαμάκια και μπαίνει ό υπηρέτης).

Σκηνή ι'

( ΟΙ ίδιοι κι ό υπηρέτης)

ΟΣΠΟΔΑΡ.: Στείλε μου άμέσως τό Ρήγα. (Στόν Κυπριανό): Νά δής 
τί άξιοθαύμαστος νέος πού είναι! Τί γνώση καί τί ένθουσιασμός τόν διακρίνει! 

(Μπαίνει ό Ρέγγας και υποκλίνεται)

Σκηνή ια'

( Οί ίδιοι κι ό Ρήγας)

ΡΗΓΑΣ: Μέ ζήτησες, ’Εξοχότατε;
ΟΣΠΟΔΑΡ.: Ναί, Ρήγα. Άπεδώ ό άγιος Κυπριανός είναι Κύπριος’ ύπόδουλος 

κι αύτός’ ακούσε τό τραγούδι σας κ’ έκστασιάστηκε. Πιστεύω πώς θά κάνετε 
καλή συντροφιά σάν γνωριστήτε.

ΡΗΓΑΣ: Σέ χαιρετώ, άγιε πατέρα.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ό Θεός μαζί σου, άδελφέ Ρήγα.
ΡΗΓΑΣ: ’Αδελφός είναι μεγάλη λέξη. Είναι λέξη της καρδιάς, καί δέν τή λέμε, 

άν δέν είμαστε σίγουροι πώς τήν άξίζει έκείνος πρός τόν όποιο τήν άπευθύνουμε.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: ’Από οσα μούπε ό Έξοχώτατος Όσποδάρος γιά σένα κι άπό τά 

τραγούδια σου πού άκουσα, έκρινα πώς τήν άξίζεις οσο κανένας άλλος.
ΟΣΠΟΔΑΡ.: Παιδιά μου, έγώ είμαι στά χρόνια καί πιστεύω πώς δέ θά σάς 

στενοχωρήση αν πάω στόν όντά μου ν’ άναπαυθώ. Εσείς μπορείτε νά μείνετε 
έδώ οσο θέτε καί νά κουβεντιάσετε.

ΡΗΓΑΣ: Νά πάτε, Έξοχώτατε.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Στήν εύχή τής Παναγίας.
ΟΣΠΟΔΑΡ.: (Έ ν ώ βγαίνει). Νιάτα, τρελλά νιάτα. Πσόσο θάθελα νάχα 

κ’ έγώ τή ζέστα τής ψυχής σας!

Σκηνή ιβ'

(Κυπριανός και Ρήγας)

ΡΗΓΑΣ: Τά τραγούδια μου είναι βγαλμένα άπ’ τή ψυχή τοΰ Ελληνικού λαού. 
Είναι ό δικός του παλμός. Είναι ή άπόφασή του νά λευτερωθή. Δέκα χιλιάδες 

κλέφτες κι άρματολοί πολεμάνε τόν Τούρκο καί σέ λίγο θάναι έτοιμες άλλες 
δέκα χιλιάδες.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Πιστεύεις πώς θά βοηθήσουν οί ξένες Δυνάμεις; 'Η Ρωσία; 'Η 
Γαλλία;

ΡΗΓΑΣ: Άμεσα οχι. ’Έμμεσα όμως, ναί. 'Η Ρωσία μέ τό νά έχη έξασθενίσει 
τήν Τουρκιά μέ τούς άλλεπάλληλους πολέμους’ ή Γαλλία μέ τό νά έχη άνοίξει 
τά μάτια τών λαών μέ τή δημοκρατική της έπανάσταση. Άμεση βοήθεια δέν 
χρειάζεται, γιατί κανένας ξένος δέ μπορεί νά λευτερώση τόν σκλάβο άν δέν τό 
θέλη ό ίδιος κι αν δέν πάρη τήν ύπόθεσή του στά ίδια του τά χέρια. Ούτε ή 
ίμπερατόρισσα Κατερίνα ούτε ό Βοναπάρτης θά πολεμήση γιά μάς κι ούτε 
χρειάζεται νά τό κάνουν. ’Εμείς μονάχοι μας θά κερδίσουμε τή λευτεριά μας’ 
υέ τό σπαθί μας. Καί μή ξεχνάς’ σ’ αύτο μάς βοηθάνε κ’ οί Τούρκοι: Ό 
Πασβάνογλου πασσάς τοΰ Βιδινιοΰ πάει ν’ άνεξαρτητοποιηθή άπ’ τόν σουλτάνο. 
Τό ίδιο ό Άλής ό Τεπελενλής, ό πασσάς τής ’Ήπειρος. Γιαυτό, έχουμε χρέος 
έμεϊς οί φωτισμένοι νά ξεσηκώσουμε τό Γένος κι όλα τά Μπαλκάνια.

ΜΑΡΙΑ: Αύτή θάναι δύσκολη δουλειά, θαρρώ.
ΡΗΓΑΣ: Δύσκολη ναί, μά οχι άδύνατη.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: ’Έχετε άρχίσει;
ΡΗΓΑΣ: Σέ έμπιστεύομαι, γιατί άν δέν ήσουν άξιος έμπιστοσύνης δέν θά μέ 

φώναζε δωπέρα ό Όσποδάρος Σοΰτσος γιά νά μιλήσω μαζί σου. Λοιπόν, 
άκου. ’Έχουμε συστήσει τήν Εταιρεία τών Γραικών, μέ παρακλάδια σ’ όλη 
τή Χερσόνησο κι άκόμη στό Τριέστι, στή Βιέννα, στό Ποτέστι, στό Παρίσι, 
στήν Όδέσσα κι άλλοΰ καί έχουμε μυήσει στό σκοπό μας άρχοντες, άρχιερεϊς, 
ναύαρχους, έμπορους καί χιλιάδες άλλους φωτισμένους άνθρώπους. Κι ώρκι- 
στήκαμε στό Θεό νά κάνουμε τό πάν γιά νά δώσουμε τέλος στή σκλαβιά. 'Υπάρ
χει, βέβαια, όπως είπαμε, ή δυσκολία, μά αύτή δέν προέρχεται άπό τό μέρος 
τοΰ λαοΰ. Ό λαός είναι έτοιμος ήδη. Ή δυσκολία μας βρίσκεται στό οτι 
δέν έχουμε τό έλεύθερο νά κινούμαστε στή Ρούμελη, στή Θεσσαλία, στή Μακε
δονία, στή Σερβία, στό Μαυροβούνι. γιαυτό κ’ οί άπόστολοί μας ταλαιπωρούνται 
πολύ καί κινδυνεύουν άπό στιγμή σέ στιγμή, γιατί σέ κάθε τόπο βρίσκουνται 
κ’ οί τζασίτες, οί σπιούνοι τοΰ Τούρκου.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Είπες πώς είναι έτοιμος ό λαός. Πώς;
ΡΗΓΑΣ: Είναι ώριμος, έννοώ, νά δεχτή τό μήνυμα τοΰ ξεσηκωμού. Τά δεινά 

πού ύπόφερε τόν ωρίμασαν.
ΜΑΡΙΑ: Μά τότες ή διαφώτιση σέ τί συνίσταται;
ΡΗΓΑΣ: Στό νά συνειδητοποιήση τήν άλήθεια πώς έφτασε ό καιρός νά φτιάξη 

ένα κράτος δικό του, πού νά κυβερνιέται δημοκρατικά, μέ τήν ισότητα καί τή 
δικαιοσύνη. Γιατί, άν ύπόφερε άπ’ τούς τούρκους, δέν ύπόφερε λιγώτερο κι 
άπ’ τούς δικούς μας τούς κοτζαμπάσηδες. Τόν βοηθάμε νά συνειδητοποιήση 
αύτή τήν άλήθεια μέ τό μανιφέστο τών δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου, πού τυπώ
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σαμε στή Βιέννα και το διδάσκουμε παντού. Νά, διάβασε.
(Βγάζει, άπ τήν τζέπη τον ενα φυλλάδιο και τό 
δίνει στόν Κυπριανό).

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Διαβάζει). Άρθρον πρώτον. — Ό σκοπός οπού άπ’ 
άρχής κόσμου οί άνθρωποι έσυμαζώχθησαν άπό τά δάση τήν πρώτην φοράν 
διά νά κατοικήσουν ολοι μαζί, κτίζοντες χώρας καί πόλεις, είναι διά νά συμ- 
βοηθώνται και νά ζώσιν εύτυχισμένοι καί οχι νά συναντιτρώγωνται ή νά ρουφά 
το αίμα τους ένας. Τότε έκαμαν βασιλέα διά νά άγρυπνή είς τά συμφέροντά 
των, διά νά είναι βέβαιοι είς τήν άπόλαυσιν τών φυσικών δικαίων, τά όποια 
δέν έχει τήν άδειαν νά τούς άφαιρέση κανένας έπί τής γής.

ΜΑΡΙΑ: Καί τά όποια όμως τούς άφαιρεί καθημερινά ό τύραννος, χωρίς νάχουν 
ούτε τή δύναμη ούτε το κουράγιο νά του άντισταθοϋν.

ΡΗΓΑΣ: Τή δύναμη τήν έχουν, άλλά βρίσκεται σέ ύπνωση. Χρειάζονται άκριβώς 
τό κουράγιο, κι αύτό φροντίζουμε νά τούς έμπνεύσουμε. Κι όταν μέ τή βοήθεια 
τοϋ Θεοΰ άποκτήσουν αύτό τό κουράγιο, θά νοιώσουν πόσο τεράστια δύναμη 
έχουν οί λαοί, πού μπορεί νά χτυπά καί νά συντριβή τούς θρόνους τών τυράννων.

ΜΑΡΙΑ: Διάβασε παρακάτω, θειε.

("Ο Κυπριανός συνεχίζει τήν άνάγνωση)

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: ’Ά ρ θ ρ ο ν δεύτερον. — Αύτά τά φυσικά δίκαια είναι: 
πρώτον νά ε’ίμεθα όλοι ’ίσοι, δεύτερον, νά είμεθα έλεύθεροι καί οχι ό ένας σκλάβος 
τοΰ άλλονοΰ. τρίτον, νά ε’ίμεθα σίγουροι είς τήν ζωήν μας καί κανένας νά μήν 
ήμπορή νά μάς τήν πάρη. καί τέταρτον, τά κτήματα όπού έχομεν, κανένας νά 
μήν ήμπορή νά μάς έγγίζη.

’Ά ρ θ ρ ο ν τρίτον. — 'Όλοι οί άνθρωποι, Χριστιανοί καί Τούρκοι, κατά 
φυσικόν λόγον είναι ίσοι καί ό νόμος παιδεύει τό ίδιον τον πλούσιον καί τόν 
πτωχόν όταν πταίση.

’Άρθρον τέταρτον. — Ό νόμος είναι έκείνη ή έλευθέρα άπόφασις, 
όπού μέ τήν συγκατάθεσιν όλου τοϋ λαοϋ έγινεν.

’Άρθρον πέμπτο ν. — 'Όλοι οί συμπολϊται ήμποροϋν νά έμβουν είς 
άξίας καί δημόσια όφφίκια.

’Άρθρον έ κ τ ο ν. — ΤΙ έλευθερία είναι έκείνη ή δύναμις, όπού έχει ό 
άνθρωπος είς τό νά κάμη δλον έκείνο, όπού δέν βλάπτει είς τά δίκαια τών γει
τόνων του.

ΡΗΓΑΣ: Σήμερα ό τύραννος έχει ολο τό έλεύθερο ν’ άφαιρή ζωές καί περιουσίες, 
χωρίς κανένας νά δικαιούται νά τοΰ άντιμιλήση. Ό άρχοντας καταδυναστεύει 
τόν ύποτακτικό κι ό πλούσιος τόν φτωχό. Ρίξτε μιά ματιά στή γή μας. Γεμά

τη τσιφλίκια τών άγάδων, πούγιναν μέ τήν άρπαγή. 'Όλα τά εύφορα χωράφια, 
ολα τά τρεχάμενα νερά άνήκουν μέ φιρμάνια στούς τούρκους τσιφλικάδες ή 
στούς βογιάρους πούναι πάντα πρόθυμοι νά ύπηρετοΰν τίς τούρκικες ιδιοτροπίες. 
Τά άγονα ξεροκάμπια άπομένουν στούς άγρότες πού φτύνουν αίμα γιά νά 
ζήσουν μ’ αύτά τίς φαμελιές τους. Το ίδιο, θαρρώ, θά γίνεται καί στήν Κύπρο.

ΜΑΡΙΑ: ’Ίδιο κι άπαράλλαχτο.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Κι άν καταφέρουν νά βγάλουν κάτι, τούς τό τρώνε κι αύτό οί 

άλλοι λογής λογής φόροι. Στό κεφάλαιο τής φορολογίας τό τούρκικο μυαλό 
είναι έφευρετικώτατο. ’Άς συνεχίσουμε όμως τό διάβασμα, γιατί είναι πολύ 
ένδιαφέρον καί διαφωτιστικό.

Άρθρον έβδομον. — 'Όλοι έχομεν τό δίκαιον τοΰ νά φανερώνωμεν 
τήν γνώμην μας καί τούς συλλογισμούς μας, τόσον μέ τήν τυπογραφίαν, όσο 
καί μέ άλλον τρόπον καί τοΰ νά συναθροιζώμεθα είρηνικώς.

’Άρθρον όγδοον. — Ό νόμος έχει χρέος νά διαφεντεύη τήν κοινήν 
έλευθερίαν όλου τοΰ έθνους καί έκείνην τοΰ κάθε άνθρώπου καί οί διοικηταί 
εί κακώς διοικοΰν νά άποβάλλωνται.

Άρθρον ένατον. — Κανένας άνθρωπος νά μήν έγκαλήται είς κριτήριον, 
νά μή φυλακώνεται κατ’ άλλον τρόπον, παρά καθώς διορίζει ό νόμος.

Άρθρον δέκατο ν. — Κάθε αύστηρότης, καθώς δέσιμον, ύβρισμοί, 
δαρμοί διά κάθε ένα όπού συλλαμβάνεται ώς πταίστης είναι έμποδισμένα.

’Άρθρον ένδέκατον. — Κανένας άνθρωπος νά μή κρίνεται καί νά μή 
τιμωρήται άλλέως, παρά άφοΰ είπή όλα τά δικαιολογήματά του, καί άφοΰ 
κατά τούς νόμους άχθή είς τήν κρίσιν.

Άρθρον δωδέκατον. — Ό νόμος έχει νά προσδιορίζη παιδείας, όπού 
νά είναι άνάλογοι κατά τό έγκλημα καί ώφέλιμοι είς τήν συγκοινωνίαν τών 
πολιτών.

ΡΗΓΑΣ: Νόμος στά τουρκοκρατούμενα μέρη είναι το δίκιο τοΰ ισχυρού, τοΰ 
άγά, τοΰ βογιάρου. Γιά τούς ύποτελείς δέν λειτουργεί κανένας νόμος. Κι 
άν τολμήση ένας Χριστιανός νά πάη στό δικαστήριο νά ζητηση τό δίκιο του, 
τόν κρατοΰν γιά νά δώση τάχα κατάθεση, κ’ είναι τόσα τά μαρτύρια, οί δαρμοί 
καί τά βάσανα πού τοΰ κάνουν ώστε νά βγαίνη άπ’ τήν πολιτσία συντριμμένος, 
άν τά καταφέρη κάποτε νά βγή.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Συνεχίζει τήν άνάγνωση)

Άρθρον δέκατον τρίτον. — Δέν είναι έμποδισμένον είς τούς κα
τοίκους κανένα είδος έργασίας.

’Άρθρον δέκατον τέταρτον. — Κάθε δόσιμον έχει νά γίνεται μόνον
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διά δημόσιον όφελος καί όχι δι’ άρπαγάς ένός καί άλλου.

’Άρθρον δέκατον πέμπτο ν. — Αί δημόσιαι συνδρομαί καί άντα- 
μοιβαί είναι ένα ιερόν χρέος της Πατρίδος.

’Άρθρον δέκατον έ κ τ ο ν. — "Ολοι χωρίς έξαίρεσιν έχουν χρέος νά 
ήξεύρουν γράμματα.

Ά ρ θ ρ ο ν δέκατον έβδομον. — Τό κράτος είναι θεμελιωμένον είς 
τόν λαόν, οπού αύτός μόνον ώς σύνολον ήμπορεϊ νά προστάζη.

Άρθρον δέκατον όγδοον. — Κάθε άνθρωπος οπού ήθελεν άρπάσει 
αύθαιρέτως τήν έξουσίαν νά φυλακώνεται.

’Άρθρον δέκατον ένατον. — Τά έγκλήματα τών έπιτρόπων τού 
έθνους καί τών άξιωματικών ποτέ δέν μένουν άτιμοόρητα.

’Άρ θρον εικοστόν. — Τό νά άντιστέκεται κάθε πολίτης όταν τόν 
καταθλίβουν καί τόν άδικοϋν είναι άποτέλεσμα τών άνω ρηθέντων δικαίων του.

Άρθρον εικοστόν πρώτον. — "Οταν ένας μόνος κάτοικος τοΰ 
βασιλείου άδικηθή, άδικείται ολον τό βασίλειον*  καί πάλιν όταν τό βασίλειον 
άδικήται ή πολεμήται, αδικείται ή πολεμάται κάθε πολίτης.

’Άρθρον τελευταίο ν. — "Οταν ή Διοίκησις βιάζη, άθετη, καταφρονή 
τά δίκαια τοΰ λαοΰ καί δέν είσακούη τά παράπονά του, τό νά κάμη τότε ό λαός 
έπανάστασιν, νά άρπάξη τά άρματα καί νά τούς τιμωρήση τούς τυράννους του 
είναι τό πλέον ιερόν άπό ολα τά δίκαιά του καί τό πλέον άπαραίτητον άπό όλα 
τά χρέη του.

ΡΗΓΑΣ: Πώς τό βρίσκεις τό μανιφέστο μας;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μά είναι θαυμάσιο. "Ολα τά καλύπτει καί γιά ολα ένδιαφέρεται.

ΡΗΓΑΣ: Κ’ υστερ’ άπ’ αύτό έχουμε καί τό Σύνταγμα γιά τή Διοίκηση τοΰ τόπου, 
πού βεβαιώνει πώς είναι όλα έτοιμα γιά μιά σίγουρη καί δίκαιη διακυβέρνηση.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: 'Η Εταιρεία τών Γραικών είναι μυστική; 'Ορκίζει τά μέλη της 
νά μή άποκαλύψουν οσα διδαχθούν;

ΡΗΓΑΣ: Μυστική είναι, γιατί φανερά τέτοια κατήχηση δέν θά άφηναν οί τούρκοι 
κ’ οί ξένες τουρκόφιλες κυβέρνησες νά γίνη. Κι όρκο έχουμε, πού βρίσκεται 
στή συνέχεια τοΰ θούριου πού είχες άκούσει’ μά δέν ορκιζόμαστε νά μή άπο- 
καλύψουμε μυστικά, γιατί είμαστε σίγουροι πώς κανένα μέλος της Εταιρείας 
δέ θά φτάση σ’ αύτή τήν ταπείνωση. 'Ο όρκος πού παίρνουμε είναι νά μήν 
ήσυχάσουμε αν δέν άφανίσουμε τήν τυραννία. Θές νά τόν άκούσης;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μά είναι νά ρωτάς;

ΡΗΓΑΣ: Άκου λοιπόν: (Τραγουδά)

βασιλεύ τον κόσμου ορκίζομαι σέ Σέ 
στην γνώμην τών τυράννων νά μην έλθω ποτέ!
Μήτε να τους δουλεύσω, μήτε νά πλανηθώ, 
είς τά ταξίματά τους νά μην παραδοθώ. 
’Ενόσω ζώ στόν κόσμον, ό μόνος μου σκοπός 
γιά νά τους αφανίσω θά είναι σταθερός.
’Άν παραβώ τόν όρκον ν’ άστράψ’ ό ουρανός 
καί νά μέ κατακαύση, νά γίνω σάν καπνός!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Νά ζήσης Ρήγα. Είμαι κ’ έγώ δικός σου. Όλόδικός σου. 'Ο 
όρκος της Εταιρείας τών Γραικών είναι καί όρκος μου καί θά γίνη καί όρκος 
όλων τών Κυπρίων, πού στενάζουν κάτω άπ’ τή βάρβαρη τούρκικη τυραννία.

’Αγκαλιάζονται ένώ 

ΠΕΦΤΕΙ Η ΑΥΛΑΙΑ
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ΠΡΑΞΗ Β'

(Είκοσιπέντε χρόνια αργότερα, στην Κύπρο, 
όταν πια ό Κυπριανός είναι ’Αρχιεπίσκοπος. 'Η 
σκηνή στό οικογενειακό σπίτι τοϋ Κυπριανού, στό 
Στρόβολο. Στόν τοίχο μια εΙκόνα τής Παναγίας 
τοϋ Μαχαιρά. ’Εκεί βρίσκονται μαζεμένοι μερικοί 
προεστοί, πού έχουν ακόμη τήν εμπιστοσύνη τών 
τούρκων: 'Ο κοτζαμπάσης Άντρέας Σολομωνίδης, 
ό Γλυκύς απ’ τή Λευκωσία, ό Χαύτας άπ τή Λάρνα
κα, ό τσελεμπή-Γιάγκος κι ό Λαπήθης άπ’ τήν 
Κερύνεια' και στή μέση ό ’Αρχιεπίσκοπος, λιγνός 
μά επιβλητικός, μέ πλατεία ψαρή γενειάδα. Πριν 
άνοιξη ή αυλαία, ακούεται χορός πού ψέλνει τό 
«Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου» ).

Σκηνή α'

ΚΙ ΠΡΙΑΝΟΣ: Τέκνα μου, σάς καλεσα εδώ, στό πατρογονικό μου σπίτι, κι οχι 
στην Αρχιεπισκοπή, για νάναι δυνατό νά ρθήτε άπό παντού χωρίς νά σάς δή 
τουρζου μάτι. Εσάς ξαιρω πως δέν σάς ύποψιάζονται οί τοΰρκοι, μά ή προ
σοχή πότες δεν βλάφτει. Τεζνα μου, ζάτι μοΰ λέει πώς είναι ή τελευταία 
φορά που σάς βλέπω' πως ο θανατάς μου πλησιάζει. 'Όσο αναγγέλλονται 
επιτυχίες τής επανάστασης τών Γραιζών, τόσο πιό πολύ μανιάζουν ζαί δωπέρα 
οι αγαδες ζαι παραζολουθοΰν ζάθε ζίνησή μας, έτοιμοι νά θύσουν ζαί ν’ άπο- 
λεσουν. Μαύρα σύννεφα μαζεύονται ολοένα πάνω άπ’ τά ζεφάλια μας. 'Ο 
κίνδυνος σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερος άπό ζάθε άλλη φορά. Κι ό Κουτσούζ 
^εΖ^ετ, που παρασταίνει τό φίλο, δέν θά διστάση νά ζόψη πρώτο τό διζό 
μου ζεφάλι γιά νά τρομοκράτηση τούς Χριστιανούς, δσο κι αν μοϋ ώρκίστηκε 
στό κοράνι πώς δέν θ’ άφήση λεπίδι ν’ άγγίξη τόν τράχηλό μου.

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣ: Μα, Δέσποτα μου, ο Σουλτάνος έχει πεισθή, ΰστερ’ άπ’ τις 
τελευταίες προσπάθειες σου, πως οί Ρωμιοί τής Κύπρου είναι νομιμόφρονες. 
Γιαυτο και δεν ενεκρινε τόν κατάλογο τών προγραφών πού τούστειλε ό Κου- 
τσουκ Μεχμετ. Δεχτηκε μονάχα νά γίνη ό άφοπλισμός, πούναι μέτρο γενικό γιά 
ολόκληρη την επικράτεια. Είδα καί τήν άπόκριση ποΰδωσε ό Σουλτάνος στόν 
πασσα. Θυμάμαι κατα λέξη τί λέει: «Εί καί τούς κώδικας ήμών έξετάσαντες 
ουδέποτε εΰρομεν, άφ’ ής έποχής μετέβη είς τήν ήμετέραν ύποταγήν ή νήσος 
αύτη, τούς Χρισταινούς τοΰ τόπου τούτου ένοχοποιηθέντας τό παραμικρόν 
κατα τής Κυβερνήσεως ήμών, άλλ’ άπεναντίας, άποστατησάντων τών τούρκων 
κατα περιστάσεις τινας, ηνωθησαν οΰτοι μετά τών νικηφόρων στρατευμάτων 

ήμών καί συνετέλεσαν προθύμως είς τήν κατατρόπωσιν καί ύποταγήν τών 
άποστατών, πλήν, πρός έκτέλεσιν τής γενικής ήμών διαταγής περί άφοπλισμοϋ 
πάντων τών Χριστιανών τής έπικρατείας διατάττομεν νά έκτελεσθή οΰτος καί 
έν τή νήσω ταύτη».

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Αύτό τό ξαίρω, κοτζάμπαση.
ΓΛΥΚΥΣ: Τότε λοιπόν, πώς βλέπεις κινδύνους, Δέσποτά μου; Πώς μαζεύονται 

νέφη άπειλητικά, όπως λές, άπάνω άπ’ τά κεφάλια μας; Προπάντων, άφοΰ 
τούς δώσαμε κ’ εκατό χιλιάδες γρόσια.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ό Τοΰρκος είναι θεριό άχόρταγο καί λιμασμένο. "Οσα κι αν τούς 
δώσαμε, πουγγιά, τσιφλίκια, νερά κι δ,τι άλλο μάς ζήτησαν, δέ θά χάσουν 
τήν εύκαιρία νά μάς πάρουν δλο τό έχει μας. Διαβλέπω πώς ό άφοπλισμός 
είναι ένα πρώτο μέτρο, κι όταν πιά μάς άφοπλίσουν, θά βροΰν κάποια πρόφαση 
γιά νά στραφούν άπάνω μας μέ τήν ίδια μανία πού στράφηκαν άπάνω στόν 
Πατριάρχη Γρηγόριο καί στούς ομογενείς τής Πόλης.

ΧΑΥΤΑΣ: Μά αύτοί πολεμούσαν τήν Τουρκιά. Είναι μέ τήν ύποστήριξη πούχε 
άπ’ τούς Φαναριώτες πού σήκωσε τήν παντιέρα στό Γιάσι ό Ύψηλάντης.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τήν πολεμούσαν μέ τόν ίδιο τρόπο, πού τήν πολεμάμε κ’ έμεΐς. 
Δέν πήραν δπλα στό χέρι μήτε οί Σοΰτσοι, μήτε οί Γκίκες, μήτε οί Μουρούζηδες. 
Λεφτά στείλαμε κ’ έμεΐς πολλές φορές, κι άκόμη, πολλοί φύγανε κρυφά άπ’ τό 
νησί καί πήγαν νά πολεμήσουν μαζί μέ τούς "Ελληνες τής Ρούμελης καί τοΰ 
Μόριά. Αύτά θαρρείτε πώς δέν τά ύποψιάζονται οί Τούρκοι;

ΓΛΥΚΥΣ: Εσένα, Δέσποτά μου δέν σέ ύποψιάζονται. "Ηξαιρες πάντα μέ τή 
διπλωματία σου νά τούς άποκοιμίζης κι ό Κουτσούκ σέ θεωρεί φίλο του καί 
σού έχει έμπιστοσύνη.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (μειδιώντας) Ό τοΰρκος έχει τόση έμπιστοσύνη, μισέ Γλυκύ, 
οση κι ό λυσσασμένος σκύλος.

ΛΑΠΗΘΗΣ: 'Ως πρί λίγο καιρ'ό είναι άλήθεια πώς ή διπλωματία πού διδάχθηκες · 
άπ’ τούς Φαναριώτες σέ προστάτευε κ*  έσένα, Δέσποτά μου, καί φύλαγε καί 
καί τούς Ρωμιούς. Τώρα τελευταία δμως, μοΰ είναι άνεξήγητη ή μανία πού 
σ’ έπιασε μέ τή θάλασσα. Κι όπως είν’ άνεξήγητη σέ μένα, είναι, θαρρώ, 
άνεξήγητη καί γιά τούς άγάδες, πού δέν θένε καί πολύ γιά νά μπούνε ψύλλοι 
στόν κόρφο τους.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μοΰ άρέσει, μισέ Λαπήθη, νά στέκω άπάνω στόν παλιό ντόκο τής 
Λάμπουσας καί νά κοιτάζω μακριά τόν ορίζοντα. Καί κοιτάζοντάς τον, νά 
νοιώθω νά μέ πλησιάζη άπ’ τά δεξά καί τά ζερβά καί νά μ’ άγκαλιάζη σφιχτά 
σάν μάνας άγκάλη ένώ τά κυματάκια μέ τό φλοίσβο τους θαρρώ πώς μοΰ ψιθυ
ρίζουν τό θούριο τοΰ Ρήγα, πού πάει νά γίνη πραγματικότητα. "Ετσι, έχω τή 
ψευδαίσθηση πώς πατώ τήν πολυφίλητη στεριά τής Ελλάδας μας ή, καλύτερα, 
πώς έκείνη βάζει ποδάρι άπάνω στή δίκιά μας νησιώτικη στεριά.

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣ.: Συγχώρεσέ με, Δέσποτά μου, μά νομίζω πώς δόθηκες ολόκληρος 
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στ’ όνειρο καί ξεχνάς τήν πραγματικότητα. Έδώ πατά τοΰ Τούρκου το βαρύ 
ποδάρι, κι άλοίμονο άν τον βάλουμε σέ ύποψίες. Το μυρίστηκε πώς οί Φιλικοί 
έρχονται στήν Κύπρο κρυφά άπ’ τον Κερυνιώτικο γιαλό καί πώς ό 'Ύπατρος 
κι ό Πελοπίδας είχανε κουβέντες μέ τήν Άγιωσύνη σου. Τομαθε καί πώς ό 
Κανάρης ξεμπάρκαρε κειπέρα δυο φορές. ’Άν σέ δη κανένας σπιούνος, θάρθουν 
μεγάλοι καημοί στούς Χριστιανούς. Τά φίδια δέν κάνουμε καλά νά τά ξυπνάμε 
σάν κοιμούνται, Δέσποτά μου. Σκέψου, τί θά γίνουν οί Ρωμιοί τοΰ άμοιρου 
αύτοΰ νησιοΰ αν χαθής έσύ, πούσαι ό φύλακας κ’ ή προστασία τους;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: ’Ακριβώς, γιαυτό το λόγο σάς έφερα έδώ, κοτζάμπαση Άντρέα. 
Το βλέπω καθαρά, πώς πλησιάζει το τέλος μου καί θέλω ν’ άναθέσω σ’ έσάς 
το βάρος τής φροντίδας. Ή άπόφαση τοΰ Τούρκου είναι παρμένη, κ’ είναι 
σύμφωνη μέ τήν πατροπαράδοτη βαρβαρότητά του. Χαλκομανίες νά γίνουμε, 
κολλημένες σέ βιβλίο, δέ γλυτώνουμε άπ’ τή συφορά πού μάς ετοιμάζει. Γι
αυτο κ’ έμεϊς πρέπει νά έγκαταλείψουμε πιά τήν άδράνεια καί νά κάνουμε 6,τι 
μπορούμε γιά νά βοηθήσουμε το ξεσηκωμένο ’Έθνος μας. Ό θούριος τοΰ Ρήγα, 
που άναψε φωτιά στή ψυχή όλων τών ραγιάδων πρέπει νά σημάνη καί τής 
Κύπρου μας τή μεγάλη ώρα. 'Ώς τώρα, κρατήσαμε τά προσχήματα καί θά 
έξακολουθήσουμε νά τά κρατάμε όσο είναι βολετό. Σύγκαιρα όμως, θά πρέπει 
ό λαός νά νοιώση πώς αν δέν πολεμήση ό ’ίδιος κάποτε, κανένας δέ θά τοΰ 
χαρίση τή λευτεριά του.

ΓΣΕΑΕΜΠΗΣ: Νά το συζητήσουμε, Δέσποτα.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τό συζήτησα μέ το Θεό, τσε)^εμπή-Γιάγκο. Το συζήτησα μέρες 

καί μέρες καί πήρα τή συγκατάθεσή του.
ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ: 'Η σκλαβιά μας, θαρρώ, είναι θέλημα Θεοΰ. Μάς τήν έστειλε νιά 

τά κρίματά μας καί δέ μπορούμε νά τήν άποφύγουμε.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μήν έξευτελίζης το Θεό, τσελεμπή-Γιάγκο. Ό Θεός δέν ειν’ 

έκδικητικός. Κι άν μάς τιμωρή άπ’ τή μιά, μάς δίνει όμως κ’ εύκαιρίες νά 
έξαρθοΰμε πιο ψηλά καί νά έξιλεωθοΰμε. Μέ θυσίες, βέβαια, μά θυσίες βλογη- 
μένες άπ’ το άγιο χέρι Του.

ΛΑΠΗΘΗΣ: Μά καί τή ζωή ό Θεός μάς τήν έδωσε, Δέσποτα, καί χρωστάμε νά 
μή τήν κόβουμε άπατοι μας, άλλά νά τή μακραίνουμε όσο πιο πολύ είναι βολετό.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τί χρειάζεται, μισέ Λαπήθη, ή μακριά ζωή αν πρόκειται νά 
πάψουμε νάμαστε άνθρωποι καί νά γίνουμε σκουλήκια νά μάς πατά κάθε βρώμικο 
ποδάρι; Σωστά είπες πώς είναι δώρο τοΰ Θεοΰ ή ζωή. Θέλεις αύτό το θειο 
δώρο νά το βουτήξουμε στή βρωμιά;

ΑΑΠΗΘΗΣ: Συγχώρεσέ μας Δέσποτα. Μήτ’ έγώ, μήτε βέβαια ό τσελεμπή- 
Γιάγκος θέλαμε νά ποΰμε κάτι τέτοιο. Γιά τή ζωή σου φοβόμαστε. ’Άν 
πάς έσύ, οί Ρωμιοί δωπέρα μένουν χωρίς στήριγμα, όπως είπε καί πιο πριν ό 
κοτζάμπασης Άντρέας.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Έγώ θά πάω, μισέ Λαπήθη. Καί θά πάνε κι άλλοι πολλοί μαζί 

μου, πάρα πολλοί, έκατοντάδες, ίσως καί χιλιάδες. Μά το στήριγμα δέν θά 
χαθή. Το στήριγμα είναι ή πίστη στο Θεό καί στο δίκιο τής Ρωμιοσύνης. 
Σήμερα το ’Έθνος χτίζει το γεφύρι, πού θά περάση άπ’ τή σκλαβιά στή Λευτε
ριά. Χτίζει τής Τρίχας το Γεφύρι πού έχετε άκουστά νά τραγουδοΰν οί για
γιάδες κ’ οί μανάδες μας. Καί θέλει νά στοιχειωθοΰν άνθρωποι αύτο το γεφύρι 
γιά νά στεριώση. Θέλει νά ποτιστοΰν τά θέμελά του μέ αίμα. Άπό τον 
Προύθο, στο βοριά, ώς στήν Κρήτη, στό νότο, όπου ζοΰν 'Έλληνες, πρόθυμα 
προσφέρουν αίμα γιά τό στέριωμα τοΰ γεφυριοϋ. Θέλετε νά ύστερήσουμ’ 
έμεϊς;

ΟΛΟΙ: Θεός φυλάξοι, Δέσποτά μου.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Γιαυτό, λοιπόν, κάλεσα δωπέρα, όπως σάς είπα, έσάς πού δέν 

σάς ύποψιάζονται οί τοΰρκοι. Εμένα, τούς άλλους έπισκόπους, τούς ήγου- 
μένους καί έκείνους τούς δημογέροντες πούχαν πολλά πάρε-δώσε μαζί μας, 
αύριο μεθαύριο θά μάς φάη τό γιαταγάνι. Ό Κουτσούκ Μεχμέτ μάς έχει 
προσκαλέσει νά μαζευτοΰμε όλοι στό Σεράϊ, γιά νά μάς άναγγείλη τάχα εύχάρι- 
στες ειδήσεις. Ποτέ άλλοτε προηγουμένως δέν είχε κάνει κάτι τέτοιο. "Ο,τι 
κι αν είχε ν’ άνακοινώση, εύχάριστο ή δυσάρεστο, μέ φώναζε έμένα καί μοΰ 
τολεγε, γιά νά τό κοινοποιήσω. Άλλο σκοπό, λοιπόν, θάχη ή πρόσκλησή του 
καί δέν πρέπει νά μάς ξεγελοΰν τά μηνύματά του.

ΧΑΥΤΑΣ: Αφού είναι έτσι, νά μή πάτε, Δέσποτα, στό Σεράϊ.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Θάναι χειρότερα τότε, μισέ Χαύτα. Θά πέση όλη ή οργή τού 

πασσά άπάνω στούς άθώους, χωρίς καί πάλι ή δίκιά μας μοίρα νά μεταβληθή. 
Γιαυτό, πριν έρθη τό μοιραίο τέλος, έπιθυμώ ν’ άναθέσω σ’ έσάς τρεις σοβαρές 
έθνικές ύπηρεσίες, πού θά τις έκτελέσετε καί μέ τή βοήθεια μερικών άλλων 
άνθρώπων τής έμπιστοσύνης σας, πού θά τούς διαλέξετ’ έσείς μέσ’ άπ’ έκείνους 
πού θά έπιζήσουν. Είναι όμως έπικίνδυνες ύπηρεσίες. Γιαυτό, όποιος δέν 
νοιώθει τόν εαυτό του άρκετά δυνατό, μπορεί νά τό πή άπό τώρα καί νά πάη 
στήν εύχή μου.

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣ.: Πές μας τις, Δέσποτά μου, καί νάσαι βέβαιος πώς θά τις έκτε- 
λέσουμε πρόθυμα.

ΟΛΟΙ: Είμαστε όλοι πρόθυμοι γιά ό,τι μάς ζητήσης.

Σκηνή β'

(Μπαίνει λαχανιασμένη ή Μαρία)

ΜΑΡΙΑ: Δεσπότη μου, ό Κιόρογλους είναι έδώ καί θέλει, λέει, νά σέ δή άμέσως. 
Είναι μεγάλη άνάγκη.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Πέρασέ τον στό μεγάλο όντά καί πές του νά περιμένη μερικά 
λεπτά. Κάνω, πές του, τήν προσευχή μου καί δέ μπορώ νά τήν διακόψω

(Βγαίνει ή Μαρία)
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Σκηνή γ'

ΚΙ ΠΡΙΑΝΟΣ: Ό Θεός πιστεύω θά μέ συγχωρέση γιά τδ ψέμα μου. ’Άλλωστε, ά- 
ξίζει όσο κι ή προσευχή τδ νά μεριμνά κανείς γιά τδ λαό του. Μιλήσαμε, λοιπόν, 
για τούς σκοπούς τοΰ πασσά. Είναι φυσικό, όταν μάς σκοτώση νά δημιουργηθή 
πανικός μέσα στούς Ρωμιούς. Τδ πρώτο, λοιπόν, πού σάς ζητώ είναι νά προ- 
φυλαξετε τδ λαδ άπ’ τόν πανικό, πούναι ό χειρότερος έχθρδς γιά κείνους πού 
αγωνίζονται γιά τή λευτεριά, νά καλλιεργήσετε τήν αισιοδοξία καί τήν πίστη 
στήν έκβαση τοΰ έθνικοΰ άγώνα.

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣ: Αύτό θά γίνη, Δέσποτα.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τδ δεύτερο είναι, άφοΰ έδραιωθή ή λαϊκή πίστη στήν έκβαση 

τοΰ άγώνα, νά κάνετε κάθε τι πού θά άναγκάζη τούς τούρκους νά κρατάνε 
πάντα στήν Κύπρο άργδ ένα τμήμα μάχιμου στρατοΰ.

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣ.: Κι αύτδ θά γίνη.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τέλος, παρακαλώ νά δοθή κάθε προσοχή στήν καλή λειτουργία 

της Ελληνικής Σχολής τής Λευκωσίας καί τών σχολείων τών άλλων πόλεων. 
'Η άπαιδευσία είναι σύμμαχος τής δουλείας. Ποτέ δέν θά κατορθώση τδ 
’Έθνος νά γίνη πραγματικά ελεύθερο χωρίς τήν παιδεία. Κι οχι μονάχα τ’ 
αγόρια, άλλά καί τά κορίτσια πρέπει νά μορφώνουνται, γιατί αύτά θά γίνουν 
κατόπι μητέρες καί θά πρέπει ν’ άναθρέψουν έλληνόπρεπα τά παιδιά τους. 
Σ’ αύτδ θά σάς βοηθήση κ’ ή άνεψιά μου ή Μαρία.

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣ.: Οί έπιθυμίες σου είναι διαταγές γιά μάς, Δέσποτά μου.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Σηκώνεται). Αύτή είναι ή έθνική μου διαθήκη. Σάς εύχαριστώ 

πού μέ άκούσατε. Τώρα μπορώ νά έγκαταλείψω ήσυχος τδ μάταιο κόσμο. 
Περάστε άπ’ αύτή τήν πόρτα (δείχνει τήν άριστερή πόρτα) καί βγήτε ένας ένας 
άπ’ τήν πίσω αύλή. Ή εύχή μου κ’ ή εύχή τοΰ Θεοΰ μαζί σας.

ΟΛΟΙ: (κάνοντας ύπόκλιση καί φιλώντας τδ χέρι του βγαίνουν, λέγοντας «Προσκυ
νούμε, Δέσποτά μου».

Σκηνή δ'

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Μόνος). Δόξα σοι δ Θεός. Σ’ εύχαριστώ, Μεγαλοδύναμε πού 
μοΰδωσες τόν καιρό νά ξηγήσω τή διαθήκη μου στούς καλούς αύτούς πατριώτες, 
ώστε νά μή μείνουν έρημα τά πρόβατά μου.

(Πηγαίνει στήν πόρτα καί φωνάζει:)

Μαρία. . . .Μαρία! Πέρασε έδώ τόν άγαπητό μου φίλο, τόν Κιόρογλου.

(Μπαίνει ή γρηά μητέρα τοΰ Κυπριανού)

Σκηνή ε'

("Ο Κυπριανός κ ή μητέρα τον)

ΜΗΤΕΡΑ: Τί τρέχει, παιδί μου;
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μάνα, θά χρειαστή νά σφίξης τήν καρδιά σου, γιά νά βαστάξης 

όσα έρχονται.
ΜΗΤΕΡΑ: Μά δ Κιόρογλους είναι φίλος σου άπ’ τά παιδικά χρόνια. Δέν μπορεί 

νάρχεται γιά νά σοΰ κάνη κακό.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Δέν είναι άπ’ τόν Κιόρογλου, μάνα, πού θάρθη τό κακό. Έχε 

λίγη ύπομονή καί θά καταλάβης.

Σκηνή στ'

(ΟΙ ίδιοι κι ό Κιόρογλους κ’ ή Μαρία)

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ: (Μπαίνοντας σά σίφουνας). Κακά μαντάτα, Κυπριανέ. 'Ο 
Κουτσούκ Μεμέτης πήρε τήν άδεια άπ’ τήν Πόρτα νά κόψη 500 Ρωμιούς καί 
πρώτους άπ’ όλους έσάς τούς έπισκόπους. Είναι άνάγκη νά φύγης τδ γρηγορώ- 
τερο.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τίποτε δέν έκανα, Κιόρογλου, ώστε νάναι άνάγκη νά φύγοκ 
Είμαι πιστός ύπήκοος τοΰ σουλτάνου καί τοχω άποδείξει πολλές φορές, όπως 
τδ ξαίρεις καλύτερα άπό κάθε άλλο.

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ: Επίσκοπε Κυπριανέ, είσαι πρώτος στδν κατάλογο τών προγραφών. 
ΜΗΤΕΡΑ: Παναγιά μου, τδ παιδί μου! (Πέφτει σέ μιά καρέκλα μισολιπόθυμη. 

'Η Μαρία τρέχει κοντά της).
ΜΑΡΙΑ: Κάνε ύπομονή γιαγιά. . . .
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τραβήξου πέρα, Μαρία. Μάνα, σοΰ ζήτησα νά σφίξης τήν καρδιά 

σου, γιά νά βαστάξης αύτά πού έρχονται. ~Ηρθαν κόλας, μάνα. Ήταν 
θέλημα τοΰ Θεοΰ, κι άπ’ τή βουλή τοΰ Θεοΰ κανένας δέ ξεφεύγει. Ξαίρω 
πόσο σκληρό είναι γιά σένα αύτδ πού σοΰ ζητώ. Ξαίρω πόσο άδύνατο είναι 
νά μή πονέσης άπ’ τή ρομφαία πού θά σχίση τήν καρδιά σου, μά παίρνε θάρρος 
κοιτάζοντας τή γλυκειά Μητέρα δλωνών μας κι άναθυμάμενη τδν πόνο πού 
αύτή ένοιωσε σάν τής σταύρωναν τδ μοναχογυιό της. Μή λυγίσης, μάνα, 
όπως δέ λύγισε Εκείνη.

ΜΗΤΕΡΑ: Παιδάκι μου, δώσ’ μου τήν εύχή σου καί παρακάλεσε τδ Θεό νά μοΰ 
δίνη δύναμη.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ή Παναγιά θάναι κοντά σου, μάνα, κ’ ή Μαρία θά σέ στηρίξη 
στίς στιγμές τής άδυναμίας σου.
(Στδν Κιόρογλου). Λοιπόν, Κιόρογλου, γιατί νά φύγω; Ή στάση μου δέν 
ήταν πάντοτε έντιμη άπέναντι στήν πολιτική έξουσία; Μπορεί κάποτε τά 
λόγια μου νάταν άψα καί νά δυσαρεστοΰσαν, μά πάντα ήταν πρός τδ καλό.
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Καί τά φάρμακα είναι πικρά, μά είναι ωφέλιμα σ’ έκεϊνον πού τά δέχεται.
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ: Κυπριανέ, άν βάραινε ή δίκιά μου γνώμη, θά άναγνώριζα πώς 

ήταν πάντα έντιμη ή στάση σου, μά ή γνώμη μου δέ ρωτιέται. Και έσύ, σά 
σπουδαγμένος πού είσαι, ξαίρεις καλύτερα άπο μένα πώς οί έντιμοι δέν άρέσουν 
στούς άνέντιμους. 'Η ειλικρίνεια ώφελεϊ δταν άπευθύνεται σέ γνωστικούς 
ανθρώπους, μά βλάφτει δταν άπευθύνεται σέ μανιασμένους. 'II είλικρίνειά 
σου ήταν πάντα πρόκληση γιά το βρωμερό Κουτσούκ πού δέν έπαψε νά ζητά 
τήν εύκαιρία γιά ν’ άπαλλαγή άπο σένα, δσο κι άν σουκανε το φίλο.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Καί βρήκε τώρα αύτή τήν εύκαιρία;
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ: Τά γεγονότα τής Πόλης τον ένθάρρυναν νά ξαναστείλη στήν Πόρτα 

μήνυμα πώς έτοιμάζονται κ’ οί Ρωμιοί τής Κύπρου γιά ξεσήκωμα καί πώς 
είν’ άνάγκη νά καθαριστούν οί άρχηγοί γιά νά τρομοκρατηθούν οί άλλοι, άλιώς 
δέν φέρει εύθύνη γιά δ,τι θά συμβή.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Καί ή Πόρτα;
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ: Σοΰ είπα. 'Η Πόρτα ύπόγραψε τον κατάλογο τών προγραφών κ’ 

έσύ είσαι έπικεφαλής τών προγραμμένων. ’Άκουσέ με πού σοΰ μιλώ, Κυπριανέ. 
Είμαστε φίλοι άπο παιδιά καί πρέπει νά μ’ έμπιστεύεσαι.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Σ’ έμπιστεύομαι, Κιόρογλου, γιατί σέ λογαριάζω σάν άδερφό μου. 
Λυπούμαι δμως πού δέν μ,πορώ νά σ’ εύχαριστήσω.

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ: Κύτα τή μάνα σου πού ύποφέρει, Κυπριανέ, κι άλλαξε άπόφαση. 
Μήν τήν ποτίσης τώρα στά τελευταία της το πικρό ποτήρι τοΰ θανάτου σου. 
Σέ ικετεύω, άκουσέ με. ’Έξω άπ’ τήν πόρτα σου είναι το αμάξι μου μέ τή 
χανούμισσά μου καί τά παιδιά μου. Σοΰ φέραμε κ’ έσένα ροΰχα, νά τά φορέσης 
καί νά πας μαζί τους στή Σκάλα, στο Φραντσέζικο κονσουλάτο, δπου δέ θά 
μπορή κανένας πιά νά σέ πειράξη, κι δταν διορθωθή ή κατάσταση ξαναγυρίζεις.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Κιόρογλου, είσαι κτηματίας κ’ έχεις κοπάδια καί βοσκούς. ’Άν 
ένας άπ’ τούς βοσκούς σου άφήση το κοπάδι καί φύγη κ’ οί λυσσαγμένοι 
σκύλοι το άφανίσουν, θάναι καλός αύτος ό βοσκός καί θά τον θές στή δούλεψή 
σου;

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ: Άλλο έκεϊνο, άλλο τοΰτο.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Είναι το ίδιο Κιόρογλου. Έγώ είμαι βοσκός κι ό Θεός μοΰ 

έμπιστεύθηκε ένα κοπάδι. Δέν μπορώ νά το άφήσω στό έλεος τών λυσσαγμέ- 
νων λύκων.

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ: Μά θά σέ σκοτώση ό Κουτσούκ Μεχμέτ καί τό άποτέλεσμα θάναι 
τό ίδιο.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Όχι, Κιόρογλου. Γιατί τά πρόβατά μου είναι λογικά. Κι άν 
μέ σκοτώση ό πασσάς, δέν θά μέ καταραστοΰν, γιατί θά ξαίρουν πώς έκανα 
δ,τι μποροΰσα γιαυτά. Κι ό άδικος θάνατός μου θά τούς έμπνέη καί θά τούς 
δίνη θάρρος ν’ άγωνιστοΰν. Πήρα τήν άπόφαση μου, φίλε μου, καί δέν τήν 

άλλάζω. Σ’ εύχαριστώ γιά τις εύγενικές σου προθέσεις κ’ εύχομαι στο Θεό 
νά πληρώση τήν καλωσύνη σου, δίνοντας τά έλέη του σ’ έσένα καί στήν φαμελιά
σου.

('Ο Κιόρογλου όρμά κι αγκαλιάζει αυθόρμητα τον 
Κυπριανό και αμέσως φεύγει τρεχάτος).

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Πλησιάζει τή μητέρα του, πού ή Μαρία τήν παρηγορεί, καί τής 
χαϊδεύει τό κεφάλι. Εκείνη γυρίζει τή ματιά καί τόν κοιτάζει πονεμένα. 
Ό Κυπριανός λέει:) Μαρία, στά χέρια σου άφήνω τή μητέρα μου.

ΑΥΛΑΙΑ
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ΠΡΑΞΗ Γ

(H σκηνή στο Σαράι, όπου ό Κουτσούκ Μεχμέτ 
έχει συγκαλέσει τό Μετζιλίσι «Συμβούλιο» μετά τό 
Σουλτανικό διάταγμα γιά. τήν εκτέλεση 486 "Ελλή
νων Χριστιανών).

Σκηνή α'

("Ο πασσας Κουτσούκ Μεχμέτ καί τέσσερις καϊμακάμηδες τών επαρχιών).

ΚΟΥΤΣΟΙΚ: 'Όπως σάς πληροφόρησα μέ τις γραφές πού σάς έστειλα, ό κραταιό- 
τατος Πατισαχ εχει εγκρίνει τον κατάλογο τών προγραφών πού τούστειλα καί 
τώρα πρεπει νά πάρουμε άπόφαση γιά τήν τύχη αύτών τών γκιαούρηδων.
Εστειλα καί τούς μάζεψα στο Σαράϊ, μέ τήν πρόφαση πώς θά τούς έκφράσω 

την ευαρεσκεια τάχα τοϋ Σουλτάνου γιά τή νομιμοφροσύνη τους καί πώς θά 
πρέπει όλοι μαζί νά ύπογράψουν εύχαριστήρια γράμματα στον Πατισάχ. Με
ρικοί, δεν ξαιρω πώς, έχουν μυριστή τήν άλήθεια κ’ έχουν κατορθώσει νά φύγουν 
μεσω τών προξενείων, οί πιο πολλοί όμως, κάπου τετρακόσοι, είναι μαζεμένοι 
στήν κλειστή αύλή καί τούς φρουρούν οί τζοχανταραΐοι μου.

ΚΑΊ’ΜΑΚ. ΑΖ: Τί άπόφαση νά πάρουμε, πασσά μου; Τήν άπόφαση τήν πήρε ό 
Πατισάχ κ’ έμεΐς έχουμε ύποχρέωση τώρα νά τήν έκτελέσουμε. Δέ μπορούμε 
να στέλνουμε κατάλογο προγραφών κ’ ύστερα νά μή έκτελοΰμε τούς προγραμ- 
μενους, γιατί τότε καθένας θά μπορή νά σκεφτή πώς ούτε λόγους ούτε πειστήρια 
είχαμε πού ν’ άποδεικνύουν τήν ένοχή τών προγραμμένων καί πώς άδικα τούς 
κατηγορήσαμε. Τή σκέψη αύτή θά κάνη κι ό ίδιος ό Σουλτάνος, αν μάθη πώς 
προγράφουμε πεντακόσιους κ’ έκτελοΰμε δέκα — είκοσι.

ΚΑΊ’ΜΑΚ. Β': Σωστά λέει ό καϊμακάμης της Χώρας.
ΚΑΤΜΑΚ. Γ': Δέ λέω πώς έχετε άδικο, καϊμακάμ-μπέηδες, μά θαρρώ πώς κι ό 

πασσας κάτι θά σκέφτηκε γιά νά θέλη νά μή έφαρμόση άμέσως το διάταγμα 
καί νά μάς φωνάξη δωπέρα.

ΠΑΣΣΑΣ: ’Άφεριμ, μπέη μου. Καί βέβαια κάτι σκέφτηκα, πού θά σάς το πώ 
τώρα άμέσως. ’Έχουμε στο χέρι μας 400 προγραμμένους, πού άν τούς σκοτώ
σουμε μεμιάς πάει νά πή πώς θά μάς έχθρευτοϋν 400 φαμελιές το λιγώτερο, 
γιά νά λογαριάσω μονάχα το πιο κοντινό συγγενολόι τους. Ξαίρουμε όλοι μας 
πώς έπανάσταση στο νησί δέ γίνεται, κι άν στείλαμε κατάλογο προγραφών ήταν 
γιά νάχουμε στά χέρια μας φιρμάνι, πού νά μάς δίνη τή δύναμη νά έκδικηθοΰμε 
καί νά χαλάσουμε τούς Ρωμιούς, καί προπάντων το μιλλέτ-μπαση τους, τούς 
έπισκόπους καί τούς προεστούς, πού μάς έχουνε γίνει άγκάθια στον κόρφο μας. 
Κανένας δέν μάς επιβάλλει νά έκτελέσουμε όλους έκείνους πού περιλάβαμε στον 
κατάλογο τών προγραφών κι ούτε ό Σουλτάνος θά μάς κατακρίνη άν έπιβάλουμε 

τήν τάξη χωρίς νά έκτελέσουμε όλους τούς προγραμμένους. Αέω, λοιπόν, νά 
έκτελέσουμε αύτούς μονάχα γιά τήν ώρα' κι άκόμη λέω, πώς μεγαλύτερη ύπηρε- 
σία θά προσφέρναμε στον Πατισάχ, αν τούς καλούσαμε πρώτα ν’ άλλαξοπι- 
στήσουν, γιά νά προσθέσουμε κάμποσους νέους πιστούς στο χαλιφάτο. Καί 
όσους δέν το θελήσουν αύτό, νά τούς χαλάσουμε γιά νά φοβηθούν οί άποδέ).οιποι.

ΚΑΊ’ΜΑΚ. Γ': Πολύ σωστή ή ιδέα τοΰ πασσά. Ό Πατισάχ, έγκρίνοντας τις 
προγραφές, δέ σημαίνει πώς άπαιτεϊ νά σκοτώσουμε όλους τούς προγραμμένους. 
’Άν κρίνουμε πώς το ντοβλέτι είναι άσφαλισμένο, μποροΰμε νά μή σκοτώσουμε 
ούτε ένα.

ΠΑΣΣΑΣ: Ό Πατισάχ μάς δίνει ένα όπλο στο χέρι μας, γιά νά το χρησιμο
ποιήσουμε μονάχα σάν χρειαστή.

ΚΑΊ’ΜΑΚ. Α': Κι άκριβώς χρειάζεται τώρα. Οί γκιαούρηδες έχουνε σηκώσει 
παντοΰ κεφάλι κ’ έδώ στήν Κύπρο δέν πάνε πίσω. Οί έπίσκοποι βρίσκουν 
χίλιες δυο προφάσεις γιά νά μή εισπράττουν τούς φόρους. Καί μή ξεχνάτε 
άκόμη, πώς καί έπαναστατικές προκηρύξεις έχει σκορπίσει ένας καλόγερος σέ 
διάφορες μεριές.

ΠΑΣΣΑΣ: Προκηρύξεις όμως πού ξαίρουμε πώς πουθενά δέν έχουνε πιάσει τόπο. 
Κανένας δέ ξεσηκώθηκε. Κι άφοΰ αύτος πού τις σκόρπισε μάς έχει διαφύγει, 
τί βγαίνει άν σκοτώσουμε ολο τον κόσμο; Μή νομίσετε πώς τούς λυπάμαι τούς 
γκιαούρηδες. ’Όχι. Τούς μισώ πιο πολύ άπ’ όσο τούς μισάτε όλοι μαζί έσεϊς 
κι αν ήταν δυνατό μέ μιά σπαθιά νά τούς θερίσω όλους θά τοκανα. Φομοΰμαι 
όμως πώς, αν έκτελέσουμε τώρα τόσους πολλούς, θάχουμε το άντίθετο άπο- 
τέλεσμα άπο έκεΐνο πού έπιδιώκουμε. Θά δημιουργήσουμε τέτοια έχθρητα, 
πού θάναι τότε πιο σίγουρος ό ξεσηκωμός.

ΚΑΊ’ΜΑΚ. Α': Αύτά έπρεπε, πολυχονεμένε μου πασσά, νά τά λογαριάσης πριν 
στείλης στήν Πόρτα τον κατάλογο τών προγραφών. Γιατί, δέν νομίζω πώς 
σήμερα είναι διαφορετικά τά πράγματα άπ’ ο,τι ήταν πριν ένα μήνα. Καί μιά 
καί τότε δέν τά λογάριασες, έπιμένω πώς τώρα έχουμε ύποχρέωση νά έκτελέ
σουμε όλους τούς προγραμμένους.

ΚΑΊ’ΜΑΚ. Β': Είδαμε ποΰ ώδήγησε στο Μόριά καί στή Ρούμελη το σκοινί πού 
δώσαμε στούς γκιαούρηδες. Σήκωσαν κεφάλι καί τώρα δέν έμεινε γωνιά, 
όπου νά μήν άναψε ή έπανάσταση. Ένώ, στήν Πόλη, πού κρεμμάσαμε το 
μιλλέτ-μπαση καί σφάξαμε κάμποσες χιλιάδες, τά πράματα είναι ήσυχα. 
Πρέπει νά σκεφτής πολύ καλά, πασσά μου, πριν φανής γενναιόδωρος σ’ αύτά 
τά φίδια, γιατί παίζεις το κεφάλι σου γιαζί-ντουρά. Βέβαια, όλοι μας εύχό- 
μαστε νά μή βρεθοΰμε καί στήν Κύπρο μπροστά σέ ξεσηκωμό. ’Άν όμως οί 
γκιαούρηδες ένθαρρυνθοΰν σάν δοΰν πώς δέν έκτέλεσες κατά γράμμα το σουλτα- 
νικο φιρμάνι καί κάνουν καμμιά ξαφνική γιούργια, πού θά μάς στοιχίση δίχως 
άλλο άπώλειες, θά κατηγορηθής γιά παρακοή στή σουλτανική έντολή, πού είχε 
δοθή μάλιστα μέ τή δίκιά σου προτροπή, καί θά πληρώσης μέ τή ζωή σου.
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ΚΑΡΜΑΚ. Γ': ’Έχει δίκαιο ό καϊμακάμπεης της Χώρας.
ΚΑ'Ι’ΜΑΚ. Δ': Κ’ εγώ την ίδια γνώμη έχω. Δικαίωμά σου, πολυχρονεμένε μου 

πασσά, είναι νά κάνης δπως θέλεις. Νά το κάνης δμως μονάχος σου καί ν’ 
άναλάβης δλες τις εύθΰνες*  νά μη ζητάς καί τη συγκατάθεσή μας, γιατί, σάν 
έχουμε σίγουρο τδ κεφάλι μας στη θέση του δέν έχουμε καμμιά διάθεση νά τό 
διακινδυνεύσουμε, προπάντων τώρα πού άλλαξε κι ό Μεγάλος Βεζύρης, κι δπως 
ξαίρεις είναι σκυλί κατάμονο ένάντια στούς γκιαούρηδες ό τωρινός.

ΠΑΣΣΑΣ: Δέν τδχω σκοπό νά κάνω τίποτε χωρίς νά συμφωνάτε σ’ αύτό κ’ έσεϊς*  
άν ήθελα νά ένεργήσω χωρίς τη συγκατάθεσή σας δέν θά σάς καλοϋσα σέ μετζι- 
λίσι. Βλέπω πώς μαζί μου μονάχα ό καϊμακάμης τής Σκάλας σύμφωνά, ένώ 
οί ύπόλοιποι έναντιώνονται. Θά έκτελέσω, λοιπόν, τό φιρμάνι κατά γράμμα. 
Παρακαλώ μονάχα νά μη έναντιωθήτε νά καλέσω δωπέρα τόν ’Αρχιεπίσκοπο, 
πριν δώσω έντολή νά έκτελεσθή καί θά σάς έξηγήσω γιατί.

ΛΟΙ: Κάνε δπως νομίζεις, πασσά μου.

('Ο πασσάς χτυπά παλαμάκια και μπαίνει ένας 
τζοχαντάρης ).

Σκηνή β'

(Οί ίδιοι κι ό τζοχαντάρης)

ΠΑΣΣΑΣ: Νά κόψετε άμέσως τά κεφάλια τών έπισκόπων, τών ήγουμένων καί 
τών προεστών πούναι μαζεμένοι δωπέρα, έκτος άπ’ τόν ’Αρχιεπίσκοπο, πού 
θέλω νά μοϋ τόν φέρετε μπροστά μου.

ΤΖΟΧΑΝΤΑΡ.: Στις διαταγές σου, πασσά μου.

( Βγαίνει )

Σκηνή γ'

( Οί ίδιοι έκτος άπ’ τόν τζοχαντάρη)

ΠΑΣΣΑΣ: Σάς είπα πώς θά σάς έξηγήσω γιατί έξαίρεσα τόν ’Αρχιεπίσκοπο. 
Σκέφτηκα, λοιπόν, πώς φέρνοντάς τον έδώ θάχουμε τό κέρδος ή νά τόν πείσουμε 
ν’ άλλαξοπιστήση ή νά καταραστή τήν έπανάσταση, πού θάναι μεγάλο δφελος 
γιά τό ντοβλέτι*  αν άρνηθή νά δεχτή δ,τι θά τοΰ προτείνω, θά μου δώση καλύ
τερη δικαιολογία γιά τό σκοτωμό του.

('Ο τζοχαντάρης οδηγεί στην αίθουσα τόν Αρχι
επίσκοπο, συνοδευόμενο απ' τό διάκο του ’Ιωακείμ, 
υποκλίνεται βαθιά καί βγαίνει).
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Σκηνή δ'

(Οί ίδιοι έκτος άπ τόν τζοχαντάρη, 
ό ’Αρχιεπίσκοπος κι ό διάκος).

ΠΑΣΣΑΣ: Μπάς-Πίσκοπε Κυπριανέ, σέ φώναξα δωπέρα γιά νά τοΰ άνακοινώσω 
τήν άπόφαση τοΰ κραταιότατου Πατισάχ, ΰστερ’ άπ’ τά διαβήματα πού κάνατε.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Εύχαριστοΰμε τόν ένδοξότατο Σουλτάνο πού εύδόκησε νά μελε- 
τήση τίς άναφορές μας.

ΠΑΣΣΑΣ: Ναί, τίς μελέτησε. Βρήκε δμως πώς σέ τίποτε δέν έχετε δίκαιο καί 
πώς προσπαθείτε νά δημιουργήτε ένοχλήσεις στήν Πόρτα, τώρα πούναι άπη- 
σχολημένη μέ τούς γκιαούρηδες τής Ρούμελης καί τοΰ Μόριά. Γιαυτό, ένέ- 
κρινε ένα κατάλογο άπό 486 πρόσωπα, πού πρέπει νά έκτελεστοΰν το γρηγορώ- 
τερο, γιά νά προλάβουμε το ξεσηκωμό καί δωπέρα.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ξαίρεις πολύ καλά, Μεχμέτ Πασά, πώς κανένας έδώ οΰτε ξεσηκώ
θηκε ούτε πρόκειται νά ξεσηκωθή. Το μολόγησες ό ’ίδιος σέ μένα καί πήρες 
έκατό χιλιάδες γρόσια γιά νά έκθέσης καί στό Σουλτάνο τήν πραγματική κατά
σταση. Σοΰ δώσαμε άκόμη τό τσιφλίκι τής Κοντέας καί το τσιφλίκι τής 
Ποταμιάς. Σ’ άλλους άγάδες δώσαμε τά τσιφλίκια τής Τύμπου, τής Άχέλ- 
λειας καί τοΰ Στροβόλου, γιά ν’ άποδείξουμε τή νομιμοφροσύνη μας.

ΠΑΣΣΑΣ: Έγώ τά ξαίρω αύτά καί τά πιστεύω*  μά, έλα πού ό Σουλτάνος πιστεύει 
τό έναντίο; ’Έμαθε καί γιά κείνες τίς καταραμένες τίς προκηρύξεις πού σκόρ
πισε ό Θεοφύλακτος στή Σκάλα κι άλλοΰ κ’ έγινε θηρίο. Καί καθώς μαθαίνω 
είναι άνεψίδι σου ό Θεοφύλακτος, έ;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: ’Άν είναι συγγενής μου τί μ’ αύτό; Έγώ ούτε τόν είδα κάν 
άπό χρόνια, καί τώρα το μαθαίνω άπό σένα πώς σκόρπισε έπαναστατικές προ
κηρύξεις.

ΠΑΣΣΑΣ: Έσύ λές πώς δέν τον είδες, μά ύπάρχουν μάρτυρες πού βεβαιώνουν 
πώς τόν είδες καί πώς έσύ τούδωσες τίς προκηρύξεις. Ό Σουλτάνος έχει 
πεισθή πώς έσύ, συνεννοημένος μέ τούς γκιαούρηδες τής Ρούμελης, πάς νά 
ξεσηκώσης καί τήν Κύπρο. ’Άν θές, λοιπόν, νά διατηρήσης το κεφάλι σου 
στούς ώμους σου καί νά έξακολουθήσουν τά μάτια σου νά βλέπουν τίς ομορφιές 
τοΰ κόσμου, δέν έχεις άλλο τρόπο παρά ν’ άπαρνηθής τό Χριστό καί νά γίνης 
δικός μας.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ποιος δέ χαίρεται μ’ εύγνωμοσύνη τίς ομορφιές πού έστειλε ό 
Θεός; ’Όταν δμως γιά νά τίς χαροΰμε χρειάζεται νά πουλήσουμε τή ψυχή μας, 
έ, τότε, δχι. Γιατ’ δλες οί ομορφιές τοΰ κόσμου μαζί δέν άξίζουν δσο ή ψυχή.

ΠΑΣΣΑΣ: Πολύ άργά σκέφτηκες τή ψυχή σου. Μήπως ή χριστιανική ψυχή σου 
σοΰ έλεγε ν’ άνακτατεύεσαι στά πολιτικά άντί νά κοιτάς νά ύπηρετής το Χριστό 
σου;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τό Χριστό μου τόν λατρεύω πραγματικά σάν κοιτώ νά καλυτερέψω 
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τή ζωή τών άνθρώπων πού μούχει έμπιστευθή κι όχι άν κλειστώ στον έαυτό μου. 
'Η λατρεία τοΰ Χριστού, Μεχμέτ πασσά, δέν είναι μονάχα μετάνοιες καί σταυρο- 
κοπήματα. Είναι προπάντων άγάπη καί θυσία γιά τούς άλλους. Σήμερα οί 
χριστιανοί βρίζονται, βασανίζονται, συλλαμβάνονται καί φυλακίζονται χωρίς 
φταίξιμο, μόνο καί μόνο γιά νά δημευθοΰν οί περιουσίες τους. Κι όταν τίς δώ
σουν μέ τή θέλησή τους γιά ν’ άποδείξουν τή νομιμοφροσύνη τους καί δέν έχουν 
πια τίποτε άλλο να προσφέρουν, προγράφονται καί σφάζονται σάν πρόβατα. 
"Υστερα, έχετε τήν άπαίτηση, έγώ, ό βοσκός τους, νά μή ένδιαφερθώ γιά τά 
πρόβατα μου και να μη τα προστατεύσω! Αύτό, πασσά μου, μή το περιμένης 
άπο μένα.

ΠΑΣΣΑΣ: Ανήκεις κ εσυ κι όλοι οι άλλοι, γιά τούς οποίους μιλάς, στο Σουλτάνο, 
στην αυτοκρατορία. Κι οφείλετε νά κάνετε κατά πώς θέλει ό κύριός σας, ό 
ιδιοκτήτης σας.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ανήκουμε κ εμείς κ’ εσείς στο Θεό, κι οφείλουμε κ’ εμείς κ’ 
έσεΐς νά κάνουμε ο,τι προστάζει ή δικαιοσύνη του.

ΠΑΣΣΑΣ: Πολύ μου αντιμιλάς, Κυπριανέ, καί μ’ αύτό τον τρόπο δέν πρόκειται 
νά γλυτώσης.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Νά γλυτώσω; άπο τί; άπο τή μοίρα πού μοΰταξε ό Θεός; Μά 
αύτο δέ λέγεται γλυτωμός· λέγεται λιποταξία.

ΠΑΣΣΑΣ: Γιατί λιποταξία;
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Πώς άλιώς, παρά λιποτάκτης μπορεί νά όνομασθή κανείς όταν 

άποφεύγη ν’ άντιμετωπίση τίς εύθΰνες του; Κήρυξες τον πόλεμο ένάντια στούς 
Χριστιανούς αύτοΰ τοΰ νησιοΰ. ’Άν έγώ, πούμαι ό άρχηγός τους, τούς έγκατα- 
λειψω γιά νά γλυτώσω το σαρκίο μου καί νά ζήσω λίγα άκόμη χρόνια στο μάταιο 
αύτο κόσμο, χωρίς άλλο αύτο θάναι ή πιο αισχρή λιποταξία. Κ’ υστέρα, τί 
άξίζει νά ζώ άνάμεσα σέ άνθρώπους πού δέ θά μέ σέβωνται καί δέ θά μ’ έμπι- 
στεύωνται;

ΠΑΣΣΑΣ: Προτιμάς, λοιπόν, το θάνατο;
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ό θάνατος πού μοΰ τάζεις κάθε λίγο δέ μέ τρομάζει. ’Εσένα 

πρεπει να τρομάζη ό θάνατός μου. Βλέπω ήδη τον τρόμο στά μάτια σου. 
Τον ’ίδιο τρόμο πούναι ζωγραφισμένος βαθιά στά μάτια όλων τών τούρκων, άπ’ 
το σουλτάνο ώς στον πιο παρακατιανό. Ναί, γιατί αύτή ολη ή λύσσα σας 
ενάντια στούς Χριστιανούς δέν είναι άλλο τι παρά τρόμος. ’Εκείνο όμως πού 
φοβάστε θα ρθή' έρχεται’ ήρθε ήδη. Το κορμί πεθαίνει, Μεχμέτ Πασσά, μά ή 
σκέψη δέν πεθαίνει. Κι όταν δέν θάμαι πιά στον κόσμο αύτό, ή σκέψη μου θά 
επηρεαζη διαρκώς το λαό μου, θά θυμάται κάθε λόγο μου, κάθε συμβουλή μου. 
'Όσο έχεις κοντά σου τον δικό σου, δέν τον σκέφτεσαι. 'Όταν όμως σοΰ λείψη, 
τότε σκέφτεσαι κάθε λόγο του, κάθε πράξη του. Αύτο θά γίνη όταν λείψω, 
Μεχμέτ πασσά. Καί πολύ τότε θάθελες νά μή μέ είχες σκοτώσει, άλλά δέ θά 
μπορής νά μέ ξαναφέρης πίσω.

ΠΑΣΣΑΣ: Τούλάχιστο, ύποσχέσου μου πώς, άν σ’ άφήσω νά ζήσης, θ’ άναθε- 
ματίσης τήν έπανάσταση κ’ ύστερα θάχης κλειστό το στόμα σου’ θά κάνης πώς 
δέν άκοΰς καί δέν βλέπεις τί γίνεται γύρω σου. Βλέπεις πόσο ύποχωρώ- δέ σοΰ 
ζητώ πιά ν’ άλλαξοπιστήσης.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ν’ άναθεματίσω τήν έπανάσταση δέν έχω το δικαίωμα. Έγώ 
είμαι μιλλέτ-μπασης σ’ αύτο το μικρό ήμερο νησί- πώς μπορώ νά ξαίρω ποιος 
φταίει καί ποιος δέ φταίει γιά το σηκωμό; Γιατί νά κινδυνέψω ν’ άναθεματίσω 
άθώους καί νά τραβήξω άπάνω στο κεφάλι μου τήν κατάρα τοΰ Θεοΰ μου, πού 
καί τούς έχθρούς μας άκόμη ζητά νά συγχωρούμε; 'Ύστερα, άξίωσες άπο μένα 
νά κλείσω το στόμα καί νά μή λέω τίποτε γιά όσα βλέπω κι άκούω. ’Άν όμως 
ζήσω κ’ έχω κλειστό το στόμα, τότε θάμαι πάλι νεκρός γιά το λαό μου.

ΚΑΊ’ΜΑΚ .Α': Τί τον έχεις άκόμη καί τον άκοΰς, Μεχμέτ πασσά; Αύτο είναι 
ομολογία πώς θά έξακολουθήση νά συνωμότη καί νά ξεσηκώνη τούς γκιαούρηδες 
ένάντια στον πολυχρονεμένο μας Σουλτάνο καί στο ντοβλέτι.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: 'Ομολογία, λοιπόν, ζητάτε νά πάρετε άπ’ το στόμα μου. ’Άν 
άντί Σταύρος βρισκόταν σπαθί στο χέρι μου, νάστε βέβαιοι πώς θά το χρησιμο
ποιούσα ένάντια σ’ έκείνους πού πατάνε τά στήθια τού λαού μου.

ΠΑΣΣΑΣ: (οργισμένα). Κυπριανέ, οί άλλοι έπίσκοποι κ’ οί προεστοί έχουν 
ποτίσει μέ τό αίμα τους τήν αύλή τοΰ σεραγιοΰ άπ’ τήν ώρα πούρθες έσύ δωπέρα. 
Πίστεψα πώς θάταν δυνατό νά φανής έσύ λογικός καί νά μή συνεχιστούν οί 
έκτελέσεις. Τώρα, βλέπω πώς οχι μονάχα τούς τετρακόσους πρέπει νά καθα
ρίσω, άλλά κι όλους τούς άλλους πού θά πέφτουν στά χέρια μου. Νά κάνω τήν 
Κύπρο μακελειό άπ’ άκρη σ’ άκρη. Νά τή γεμίσω χήρες κι ορφανά, έτσι πού 
νά μή ξαίρη πιά κανένας γκιαούρης ποιόν νά πρωτοκλάψη.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: "Οσους πιό πολλούς κόψης, Μεχμέτ πασσά, τόσο πιό πολλές 
πληγές άνοίγεις στό κορμί της Αύτοκρατορίας. Τό αϊμα δέν πνίγει τή θέληση 
τών λαών’ τή θρέφει καί τή γιγαντώνει. Τετρακόσα χρόνια σκλαβιάς καί 
καταπίεσης, πού πιστέψατε πώς θάφερναν τήν ύποταγή, φέρανε τό Σηκωμό. 
Κόψε, Μεχμέτ πασσά. Πότισε τό νησί μέ αίμα άθώο. Γνώριζε όμως πώς 
αύτό τό αιμα θά κάνη νά βλαστήσουν οί έκδικητές.

ΠΑΣΣΑΣ: (όργισμένα). Απειλείς κιόλα; Νομίζεις πώς μ*  αύτά θά μέ κάνης 
ν’ άλλάξω τήν άπόφασή μου; Κάνεις λάθος, Κυπριανέ, άν πιστεύης κάτι τέτοιο. 
Χύνεις λάδι στή φωτιά. Σοΰ τό ξαναλέω. Κουκουβάγια δέν θ’ άφήσω νά 
θρηνήση άπάνω στόν άφανισμό πού άποφάσισα. ’Εσένα θά διατάξω νά μή σ’ 
άποκεφαλίσουν, Κυπριανέ. Σοΰ ύποσχέθηκα μέ όρκο στό Κοράνι, πως 
λεπίδι δέ θ’ άγγίξη τόν τράχηλό σου καί θά κρατήσω τόν όρκο μου. ’Εσένα 
θά σέ κρεμάσω στή συκαμιά πούναι άπέξω άπ’ τό Σεράϊ. "Ετσι θά προσφέ
ρω κ’ ένα ώραΐο θέαμα στό λαό σου, πού θά τόν κάνη νά φρίξη καί νά 
κρυφτή στό πετσί του.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μέ ποιά μορφή θάρθη ό θάνατος δέ μέ ενδιαφέρει. Διάταξε, 
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λοιπόν, το τζοχαντάρη σου νά μέ πάρη άποδώ καί νά μέ παραδώση στον τζελάτη 
το γρηγορότερο, γιατί άηδιάζω καί νά σέ βλέπω πιά.

('Ο Κουτσούκ Μεχμετ χτυπά παλαμάκια και 
μπαίνει ό τζοχαντάρης).

ΠΑΣΣΑΣ: Μάρτυρας μου ο ’Αλλάχ, έκανα ό,τι μπορούσα γιά νά σέ γλυτώσω 
άπ’ τό θάνατο, έσύ όμως δέν τό θέλησες.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Δέν περιμένεις, βέβαια, νά σ’ εύχαριστήσω κιόλα γιά οσα έκανες 
για μένα και γιά τό λαό μου. Σου προλέγω όμως*  τό μαχαίρι βρίσκει μαχαίρι*  
το αίμα πληρώνεται με αίμα*  το τέλος σου θάναι τρισχειρότερο άπ’ τό δικό μου. 
Ί ωρα, κάνε τη δουλειά σου. Μη χανης τόν καιρό σου. Διάταζε νά μέ πάρουν 
αποδω. Η συκαμια περιμενει να μέ δεχτή, για νά μέ παραδώση στήν αθανα
σία.

ΠΑΣΣΑΣ: Έσύ τό θέλησες. Τό πείσμα σου φταίει. "Ας τό βρή τό κεφάλι 
σου. (Στον Τζοχανταρη:) Πάρ’ τον καί κρέμασέ τον στόν πιό γερό κλώνο 
τής συκαμιάς. Και να μεινη εκεϊ κρεμασμένος είκοσιτέσσερις ώρες, γιά νά 
τον βλέπουν οι γκιαούρηδες καί νά τρέμουν τόν θυμό μου. "Υστερα, σφάζετε 
όλους τούς προγραμμένους.

ΚΊ ΠΡΙΑΝΟΣ: Δυό μονάχα λόγια ζητώ τήν άδεια νά πώ στό διάκο μου αύτή 
τήν ύστατη στιγμή.

ΠΑΣΣΑΣ: Τήν έχεις.
ΚΊ ΠΡΙΑΝΟΣ: ’Ιωακείμ, πές στά παιδιά μου νά μή θρηνήσουν τό θάνατό μου. 

Το αιμα μας στέριωσε γιά καλά τής Τρίχας τό Γεφύρι. Νά χτυπήσουν χαρμό
συνα οι καμπάνες, καί τήν ώρα πού θά μέ κρεμούν νά ρθήτε κοντά νά μοΰ τραγου
δήσετε τόν όρκο τοΰ Ρήγα.

(Βγαίνει περήφανα άπ' τή σκηνή, ακολουθούμενος 
άπ τό τζοχαντάρη. "Ενώ κλείει ή αυλαία χτυπούν 
οί καμπάνες και τό πλήθος άπέξω τραγουδά τόν όρκο 
άπ" τόν Θούριο τοϋ Ρήγα: <ώΩ βασιλεύ τοΰ κόσμου... 
σάν καπνός»).

Α. ΠΕΡΝΑΡΗΣ

ΤΕΛΟΣ.

ΠΑΝ. ΠΕΡΣΙΑΝΗ

ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821

Οί εορτασμοί τών εθνικών επετείων έχουν συνήθως τριπλό σκοπό, α) 
τήν άντληση διδαγμάτων χρησίμων γιά τή μελλοντική πορεία τοΰ γένους, 
β) τήν απότιση φόρου τιμής πρός τούς νεκρούς τοΰ άγώνα καί τούς ύπερα- 
σπιστές τής εθνικής ελευθερίας, σ’ αύτούς πού μετουσίωσαν σέ πράξη τά εθνι
κά ιδανικά καί γ) τήν ενίσχυση τής ιστορικής μνήμης καί τόν δι’ αύτής εθνικό 
φρονηματισμό τοΰ λαοΰ.

Ή σημερινή — μέσα στά πλαίσια τοΰ έορτασμοΰ τής 146ης επετείου τής 
Εθνικής Παλιγγενεσίας — μνημόνευση τών Κυπρίων αγωνιστών τοΰ 1821 
καί ή σύντομη διήγηση καί αξιολόγηση τής προσφοράς τους στό μεγάλο 
επικό άγώνα ολοκλήρου τοΰ έλληνικοΰ έθνους άποτελεί μιά όφειλόμενη τιμή 
πρός τούς άνθρώπους εκείνους πού ένίσχυσαν μέ τό ήρωικό παράδειγμά τους 
τήν εθνική συνείδηση τών Ελλήνων τής Κύπρου καί ούσιαστικά έχάραξαν 
μέ τήν πράξη τής θυσίας τους τήν τραγική άλλα γεμάτη δόξα πορεία τής νεώ- 
τερης ιστορίας τής ίδιαίτερής μας πατρίδας. Καθώς ερευνούμε καί μελετούμε 
τή ζωή καί τις ήρωικές πράξεις τών Κυπρίων άγωνιστών τοΰ 1821, έρευνοΰμε 
καί μελετοΰμε τις πηγές τής νεώτερής μας ιστορίας, ψαύουμε τις ρίζες τής νεώ- 
τερης έθνικής ύπαρξής μας. ’Ιδιαίτερα σήμερα πού ολόκληρος ό Ελληνισμός 
άγωνίζεται γιά τήν ενσωμάτωση τής Κύπρου μέ τόν έθνικό κορμό ή μελέτη τής 
συμβολής τής Κύπρου στήν άνάκτηση τής Ελληνικής ελευθερίας άποκτά 
ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι σέ μεγάλο βαθμό ή μελέτη τής άρχής καί τής 
ιδεολογικής καί πραγματικής θεμελιώσεως τών έθνικών διεκδικήσεων τής Κύ
πρου. Ό άγώνας γιά τήν "Ενωση τής Κύπρου μέ τήν Ελλάδα άρχίζει άπό 
τό 1821 ή μάλλον άρκετά χρόνια πριν καί ή προσφορά του αίματος γιά τήν 
άπόκτησή της χρονολογείται άπό τήν εποχή εκείνη.

Μέχρι πριν λίγα χρόνια ελάχιστα πράγματα ξέραμε γιά τούς Κυπρίους 
άγωνιστές τοΰ 1821, εξαιρέσει βεβαίως τών πληροφοριών γιά τις ομαδικές 
σφαγές τών άρχιερέων καί τών προκρίτων τής νήσου τόν ’Ιούλιο τοΰ 1821. 
Μέτά δημοσιεύματα όμως τών Λοΐζου Φιλίππου,1 ’Εμμανουήλ Πρωτοψάλτη,2

1. Λ. Φιλίππου «Κύπριοι Άχωνισταί», Έκδοσις Ίερας ’Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Λευκω
σία, 1953.

2. ’Εμμανουήλ Πρωτοψάλτη : Δημοσιεύματα είς τήν «Ελληνικήν Κύπρον».
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’Αγγέλου Παπακώστα,3 καί Φάνη Μιχαλοπούλου,4 δημοσιεύματα ττού ήταν 
καρπός μακράς καί επίμονης αναδίφησης τών εθνικών αρχείων καί τών άλλων 
ιστορικών πηγών, ήλθαν στό φώς πολύ αξιόλογα στοιχεία γιά τήν εθνική 
δράση τών Κυπρίων κατά τόν αγώνα τοΰ 1821. Δεκάδες Κύπριοι έμυήθηκαν 
στή Φιλική Εταιρεία ήδη πριν άπό τόν ’Ιούλιο τοΰ 1821. Πεντακόσιοι 
ογδόντα Κύπριοι άγωνίστηκαν στήν Ελλάδα, σύμφωνα μέ τόν κατάλογο 
εθνικών άγωνιστών πού σώζεται στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη, κατά τόν άπελευθε- 
ρωτικό άγώνα τοΰ 1821—8.4α Οΐ περισσότεροι άπ’ αύτούς έπεσαν ήρωικά 
σέ διάφορες μάχες. Μερικοί άπό τούς διασωθέντες έτιμήθηκαν άργότερα στήν 
Ελλάδα μέ διορισμό σέ άνώτερες θέσεις τής δημοσίας ύπηρεσίας.

3. ’Αγγέλου Ν. Παπακώστα : «Ή συμβολή τής Κύπρου είς τήν έπανάστασιν τοϋ Είκο- 
σιένα», Άθήναι, 1955.

4. Φ. Μιχαλοπούλου : «Ή Κύπρος καί ή Έλληνική Έπανάστασις», «Έλληνική Κύπρος», 
Δ, σ. 50.

4α. Φ. Μιχαλοπούλου: «’Αγώνες καί δίκαια τών Κυπρίων», «Νέα Εστία», 1954 σ. 25.
5. Λ. Φιλίππου : Ό έθνομάρτυς ’Ιωάννης Καρατζάς, «Φιλολογική Πάφος», Τομ. ΙΑ, 

σ. 179.
6. ’Αγγέλου Ν. Παπακώστα ενθ. άν. σ. 6.

Περισσότερη όμως σημασία έχουν συγκεντρωθεϊσες πληροφορίες γιά τό 
άγωνιστικό φρόνημα τών Κυπρίων πού έμειναν στήν Κύπρο, αύτών τών 
δυστυχισμένων ραγιάδων πού ό κατακτητής είχε κάμει τό κάθε τι γιά νά τούς 
πτοήση καί νά τούς έξισλαμίση. Οί νεώτερες έρευνες άπεκάλυψαν ότι οί ραγιά
δες αύτοί όχι μόνον διατηροΰσαν σταθερή καί άκλόνητη τήν εθνική τους συνεί
δηση άλλά άκόμα είχαν τό θάρρος και τήν τόλμη νά εκδηλώνουν τά εθνικά 
αίσθήματά τους μέ λόγια καί μέ έργα, ιδιαίτερα μέ τήν ύλική συνδρομή τους 
στόν εθνικό άγώνα, παρ’ όλο τόν κίνδυνο πού έπεκρέματο σάν δαμόκλειος 
σπάθη πάνω άπό τήν κεφαλή τους.

Ή πρώτη σπονδή Κυπριακού αίματος στόν άγώνα γιά τήν έλληνική 
ελευθερία ύπήρξεν ή θυσία τοΰ ’Ιωάννη Καρατζά, τοΰ Κύπριου νεωκόρου τοΰ 
ορθοδόξου ναού τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τής Βουδαπέστης, ό όποιος 
στραγγαλίστηκε άπό τούς Τούρκους τή νύκτα τής 11ης πρός τή 12η ’Ιουνίου 
1798 στις φυλακές τοΰ Βελιγραδιού μαζί μέ τό Ρήγα καί τούς άλλους συντρό
φους του5. Μέ τόν Καρατζά τό όνομα τής Κύπρου συδέεται τιμητικά μέ τήν 
πρωταρχή τοΰ άγώνα καί τόν πρωτομάρτυρα τής έλληνικής ελευθερίας.

Οί πρώτοι Κύπριοι πού μυήθηκαν στή Φιλική Εταιρεία ήταν, όπως ήτο 
φυσικό, Κύπριοι τοΰ εξωτερικού καί ιδιαίτερα όσοι ζοΰσαν πιό κοντά στήν 
έδρα της. Ό Χαράλαμπος Μάλης, ένας άπό τούς πιό μετρημένους καί πιό 
δραστήριους άγωνιστές, μυήθηκε στήν Κων/πολη άπό τόν Γρηγόριον Δικαϊο 
στίς 28 ’Οκτωβρίου 18196. Στό εξωτερικό μυήθηκαν επίσης οί τρεις άδελφοί 
Θησεϊς, Νικόλαος, Κυπριανός καί άρχιμανδρίτης Θεόφιλος. Γιά τή δράση 

τών τεσσάρων αύτών Κυπρίων άγωνιστών θά μιλήσουμε πιό ύστερα. Κύ
πριοι φιλικοί ήσαν επίσης ό ’Επίσκοπος Δημητσάνης Φιλόθεος καί ό Μητρο
πολίτης ’Αθανάσιος Καρύδης. Ό πρώτος έμυήθη στήν Φιλική Εταιρεία άπό 
τόν Παλαιών Πατρών Γερμανό. Τόν ’Απρίλη τοΰ 1821 κλείστηκε στις φυλα
κές τής Τρίπολης όπου καί άπέθανε άπό τις κακουχίες καί τά μαρτύρια λίγες 
μέρες πριν πέση ή πόλη στά χέρια τών Ελλήνων7. Ό δεύτερος κατήγετο 
άπό ένα χωριό τής μητροπολιτικής περιφέρειας Κιτίου καί διετέλεσε Μητρο
πολίτης Λιβύης καί Νικομήδειας στά Πατριαρχεία ’Αλεξάνδρειάς καί Κων/πό- 
λεως άντιστοίχως. Στίς 10 ’Απριλίου 1821 συνελήφθη μαζί μέ τόν Πατριάρχη 
Γρηγόριο Ε' καί έθανατώθη8. Ό Κων/τϊνος εξ Οικονόμων περιέγραψε μέ 
συγκλονιστική δραματικότητα τις τελευταίες στιγμές του εθνομάρτυρα’Αθα
νασίου Καρύδη. «Ό δέ ποιμήν τής Νικομήδειας όλίγον προχωρήσας (πρός 
τήν άγχόνην) «ώ Θεέ μου, έφώναξε, μή μέ παραδώσης είς τά θηρία νά μέ 
βασανίσωσι μέχρι τελευταίας άναπνοής, άλλά παράλαβε τώρα, δέομαι, τήν 
ψυχήν μου είς χεϊράς σου έν ειρήνη»· είπε καί πεσών κατά γής έξέπνευσεν, 
ώς έζήτησε, καί ώς αύτός έτι είς τήν φυλακήν είχε προειπεϊ πρός τόν οίκεϊον 
ίεροδιάκονον, πενθοΰντα καί φοβούμενον τής σαρκός αύτοΰ τήν άσθένειαν 
καί τόν βίαιον θάνατον. Τ(ύ ποιον τέλος! Άλλά καί ποία λύσσα τών άσεβών! 
Ό παράδοξος ούτος θάνατος τού πολιού γέροντος δέν έμάλαξε τήν θηριωδίαν 
των, άλλ’ έπιβιβάσαντες είς κτήνος τό ιερόν αύτου σώμα, τόν έκρέμασαν καί 
νεκρόν. Νεκρόν τόν έκρέμασαν. Τοιαυτα δύναται βάρβαρος ώμότης Άγα- 
ρηνοΰ»9.

Δέν εϊναι έξακριβωμένο πότε έφθασαν στήν Κύπρο οί πρώτοι άπόστολοι 
τής Φιλικής Εταιρείας ούτε καί γνωρίζουμε τόν άκριβή άριθμό τών φιλικών 
πού δούλεψαν στήν Κύπρο. ’Αναφέρονται συνήθως τρία ονόματα, ό Ήπει- 
ρώτης Δημήτριος Ύπατρος, ό όποιος μύησε κατά πάσαν πιθανότητα τόν 
’Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό καί τούς άλλους άρχιερεϊς, καθώς έπίσης καί άρκετούς 
προκρίτους τής Λευκωσίας10, ό Πελοποννήσιος ’Αντώνιος Πελοπίδας, ό όποιος 
εϊχε κατηχήσει μεταξύ άλλων έπισήμων καί τόν Παλαιών Πατρών Γερμανό11 
καί ό ’Αποστολής, ό όποιος άποβιβάστηκε στή Λεμεσό καί μύησε τόν έξαρχο 
τής μητροπόλεως Κιτίου Μελέτιο12.

Μεταξύ τών μυηθέντων στήν Φιλική Εταιρεία Κυπρίων άναφέρονται

7. Τάκη Κανδηλώρου : «Ή Φιλική Εταιρεία», σ. 343.
8. Κ. Χατζηψάλτη : «Ό Κύπριος έθνομάρτυς τοΰ 1821 Άθ. Καρύδης» «Έλληνική Κύ

προς» τόμ. Γ' σ. 93
9. Ένθ. άν. σ. 93.
10. Ό Δημ. Ύπατρος συνελήφθη άπό τούς Τούρκους τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1822 μεταφέρων 

γράμματα πρός διαφόρους φιλικούς καί έξετελέσθη (A. Ν. Παπακώστα, ένθ. άν. σ. 6)
11. Β. Μέζα : «Οί Φιλικοί» σ. 23 (άρ. 141)
12. A. Ν. Παπακώστα : Ένθ. άν σ. 7
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ό πρόκριτος Μιχαήλ Γλυκύς, γαμβρός τού θανατωθέντος άπό τούς Τούρκους 
Διερμηνέως τής Κύπρου Χατζηγεωργάκι Κορνεσίου, ό έξαρχος Χρύσανθος13 14 15 16, ό 
ήγούμενος Κύκκου Ιωσήφ, ό Λαμπριανός Ρωσσίδης14, ό Μελέτιος Κυπριανός15, 
ό Παύλος Λοΐδης16, και ό βοσκός Δημήτρης άπό τή Φλάσου. Ό τελευταίος 
συνελήφθη ενώ μετέφερε γράμματα Φιλικών πρός τόν ’Αρχιεπίσκοπο καί τόν 
Μιχαήλ Γλυκύ καί έξετελέσθη μαζί μέ αύτούς κατά τις σφαγές τού ’Ιουλίου τοϋ 
1821. Τά γράμματα εϊχε μεταφέρει στήν Κύπρο λίγες μέρες πριν ό ενθουσιώδης 
’Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Θησέως.

13. Ν Λανίτη : «*Η ψυχή τής Κύπρου» σ. 91
14. Γ. Κηπιάδου : «’Απομνημονεύματα» σ. 15
15. Β. Μέζα : «Ο! Φιλικοί» σ. 35 (αρ. 221)
16. A. Ν. Παπακώστα σ. 7
17. Ί. Φιλήμονος : «Δοκίμιον Ελληνικής Έπαναστάσεως» Α, σ. 53 — 54.
18. ’Εμμανουήλ Πρωτοψάλτη : Στοιχεία περί τής Φιλικής Εταιρείας έν Κύπρω. «Ελ

ληνική Κύπρος», τομ. Δ', 1953 σ. 252.

Τό πλέον σημαίνον στέλεχος τών Φιλικών τής Κύπρου ήταν, όπως ήταν 
φυσικό, ό ’Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. Περί αύτοϋ γίνεται σαφής άναφορά 
στό δέκατο πέμπτο άρθρο τοΰ σχεδίου δράσεως τής Φιλικής Εταιρείας πού 
δείχνει καθαρά καί τό τί έπερίμεναν οι Φιλικοί άπό τούς Κυπρίους : Ό ’Αρχι
επίσκοπος Κύπρου Κυπριανός «ύπεσχέθη νά προσφέρη χρήματα καί τροφός 
όσας δυνηθή. Λοιπόν ό καλός (δηλ. ό Υψηλάντης) πρέπει νά γράψη πρός τήν 
Μακαριότητά του προτρεπτικά δηλοποιών τών πραγμάτων τήν κατάστασιν 
διά νά φιλοτιμηθή νά βοηθήση άναλόγως τή φήμη τής νήσου εκείνης τήν ό
ποιαν έχουν τό προνόμιον οί Κύπριοι νά διοικούν αύτοί σχεδόν τοσούτους 
χρόνους. Ταυτα δέ τά γράμματα ό ρηθείς Πελοπίδας ή προτού, έπιστρέφων 
εξ Αίγύπτου νά περάση είς Κύπρον καί νά έγχειρίση τή Αύτή Μακαριότητι 
διά νά έμβάση τά χρήματα ό "Α γ ι ο ς Κ ύ π ρ ο υ είς Κωνσταντινούπολιν, 
ή νά στείλη τάς προμήθειας όπου διορισθή. Καί τέλος νά σκεφθή πώς νά 
διαφυλάξη τό ποίμνιόν του άπό τούς κατοίκους έκεϊ εχθρούς Τούρκους»17

Συμμορφούμενος πρός τις άποφάσεις αύτές ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης 
έστειλε στις 8 ’Οκτωβρίου 1820 άπό τήν Μολδοβλαχία τό πιό κάτω γράμμα 
προς τον ’Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. Σ’ αύτό τόν εύχαριστεϊ γιά όσα εϊχεν 
ύποσχεθή στό Φιλικό Δημήτριο Ύπατρο καί άκολούθως τόν πληροφορεί 
ότι ή έναρξη του σχολείου τής Πελοποννήσου — συνθηματικού ονόματος γιά 
τόν ένοπλο άγώνα — πλησιάζει καί γιαυτό έπρεπε νά στείλη τις συνεισφορές 
του καθώς καί τών άλλων ομογενών στόν ’Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο στήν 
Πάτρα. Ό λόγος περί συνεισφοράς καί άλλων ομογενών είναι μιά έπί πλέον 
ένδειξη τής μυήσεως καί άλλων Κυπρίων στή Φιλική Εταιρεία. Ή έπιστολή 
του Ύψηλάντη έχει ώς έξής:18

«Μακαριώτατε και φιλογενεστατε Δέσποτα,
Ό φιλογενέστατος κύριος Δημήτριος Ύπατρος μέ έβεβαίωσε περί τής 

γενναίας συνεισφοράς, τήν όποιαν ή ύμετέρα Μακαριστής ύπεσχέθη πρός 
αύτόν διά τό Σχολεϊον τής Πελοποννήσου. Όθεν ώς γενικός έφορος τού 
Σχολείου τούτου κρίνω χρέος μου άπαραίτητον νά εύχαριστήσω τήν Ύμετέραν 
Μακαριότητα καί νά τήν ειδοποιήσω ότι ή έναρξις τού Σχολείου έγγίζει. Διά 
τούτο λοιπόν στέλλω έξεπίτηδες τόν κύριον ’Αντώνιον Πελοπίδαν, άνδρα 
ένάρετον, φιλογενή καί πόσης πίστεως άξιον διά νά τήν βεβαιώση καί διά 
ζώσης τήν όσον ούπω άνέγερσιν τού ιερού τούτου καταστήματος. ’Άς τα
χύ νη λοιπόν ή ύμετέρα Μακαριστής νά έμβάση τόσον τής ύμετέρας Μακαριό
τητας τάς συνεισφοράς, όσον καί τών λοιπών αύτού ομογενών, είτε χρηματικός 
είναι είτε ζωοτροφίας πρός τόν έν Παλαια Πάτρα τής Πελοποννήσου κύριον 
Ίωάννην Παπά Διαμαντόπουλον, συντροφεύουσα αύτάς ή μέ άνθρωπόν της 
έπίτηδες ή μέ τόν κομιστήν τού παρόντος μου.

"(ύν δέ εύελπις ότι ή ύμετέρα Μακαριστής θέλει φιλοτιμηθή νά δείξη τήν 
συνεισφοράν άξίαν τού μεγάλου ζήλου καί πατριωτισμού Αύτής τε καί όλου 
της τού ποιμνίου, έξικετεύω τάς μακαρίους Αύτής εύχάς καί μένω μέ βαθύ σέβας, 

τής ύμετέρας Μακαριότητας 
τέκνον εύπειθές 

’Αλέξανδρος Ύψηλάντης»

Άπό τήν έπιστολή αύτή γίνεται φανερό ότι ό Κυπριανός ύποσχέθηκε 
μόνο ύλική βοήθεια πρός τούς Φιλικούς. Οίαδήποτε έπαναστατική ένέργεια 
στήν Κύπρο έθεωρεϊτο καταδικασμένη έκ τών προτέρων. Οί Κύπριοι δέν είχαν 
όπλα καί προπαντός δέν είχαν πολεμική πείρα καί παράδοση, τήν όποιαν έδη- 
μιούργησαν στήν άλλην Ελλάδα οί άρματωλοί καί οί κλέφτες. Αλλά ούτε καί 
ναυτικό στόλο διέθεταν, όπως ή "Υδρα, οί Σπέτσες καί τά Ψαρά. Άπό τήν 
άλλη πλευρά ή Κύπρος βρίσκεται πολύ κοντά στά Τουρκικά καί Συριακά παρά
λια, πράγμα πού θά διευκόλυνε άφάνταστα τήν άποστολή τουρκικών στρα
τευμάτων γιά τήν κατάπνιξη τής έπαναστάσεως καί συγχρόνως θά δυσχέ- 
ραινε τήν άποστολή ελληνικών ένισχύσεων.

Γιά όλους αύτούς τούς λόγους ό Αρχιεπίσκοπος καί οί άλλοι άρχιερεϊς 
καθώς καί οί πρόκριτοι δέν θέλησαν, παρά τή σφοδρή έπιθυμία τους νά άγω- 
νισθούν γιά τήν έλευθερία τής πατρίδας τους, νά κινήσουν τόν πληθυσμό 
σέ έπανάσταση. Ό ίδιος ό Κυπριανός γιά νά μή δώση ύποψίες δεχόταν 
τούς Φιλικούς σέ ένα δωμάτιο τής Ελληνικής Σχολής, πού είχε ιδρύσει ό ίδιος 
τήν 1 Ίανουαρίου 181219.

19. 1. Χάκκετ : «Ιστορία τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής Κύπρου» σ. 313.
Γ. Κηπιάδου : «’Απομνημονεύματα τών κατά τό 1821 έν τή νήσω Κύπρω τραγικών σκηνών» 
’Αλεξάνδρεια, 1888, σ. 10.
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Τά προφυλακτικα μέτρα έν τούτοις καί ή περίσκεψη τών επισκόπων καί 
τών προκρίτων τής Κύπρου δέν έστάθηκαν ικανά νά άποτρέψουν τή συμφορά. 
Μετά τήν έκρηξη τής ελληνικής έπαναστάσεως τόν Μάρτιο του 1821 οί Τούρκοι 
τής Κυπρου έγιναν ανήσυχοι καί καχύποπτοι. Έφοβούντο ότι οί Κύπριοι 
θά ακολουθούσαν ωρα την ώρα τό παράδειγμα τών άλλων ελληνικών νησιών. 
Ταυτόχρονα ζητούσαν άφορμή γιά νά έκδικηθούν γιά τίς ήττες καί τίς σοβαρές 
άπώλειες τών όμοφύλων τους στά πεδία τής μάχης άλλά καί νά καρπωθούν 
τίς περιουσίες τών θυμάτων.

Τόν ’Απρίλη του 1821 άρχισαν οί πρώτες σφαγές, σποραδικές στήν άρχή, 
περισσότερο συστηματικές άργότερα. "Ανθρωποι καταδικασμένοι άπό καιρό 
καί ξεχασμένοι στίς φυλακές σύρθηκαν έξω καί έκτελέστηκαν. ΤΗταν ή πρώτη 
προσπάθεια τρομοκρατήσεως του έλληνικοΰ πληθυσμού.20

Παράλληλα διετάχθη ό πλήρης άφοπλισμός τών έλλήνων κατοίκων. 
Τό διάταγμα τής Υψηλής Πύλης παραδέχεται ότι ό άφοπλισμός ήταν ούσια- 
στικά άδικαιολόγητος ;21

«Εί καί τούς Κώδικας ήμών έξετάσαντες ούδέποτε εύρομεν, άφ’ ής έποχής 
μετέβη είς τήν ήμετέραν υποταγήν ή νήσος αύτη, τούς Χριστιανούς τού τόπου 
τούτου ένοχοποιηθέντας τό παραμικρόν κατά τής Κυβερνήσεως ήμών άλλ’ 
άπεναντίας καί άποστησάντων τών Τούρκων κατά περιστάσεις τινάς, ήνώθησαν 
ούτοι μετά τών νικηφόρων στρατευμάτων ήμών, καί συνετέλεσαν προθύμως 
είς τήν κατατρόπωσιν καί τήν ύποταγήν τών άποστατών, πλήν πρός έκτέ- 
λεσιν τής γενικής ήμών διαταγής περί άφοπλισμού όλων τών Χριστιανών 
τής ’Επικράτειας, διατάττομεν νά έκτελεσθή καί έν τή Νήσω τούτη».

Ή διαταγή αύτή έτρομοκράτησε, όπως ήταν φυσικό, τούς χριστιανούς. 
Πολλοί άφησαν τίς δουλειές τους καί κρύφτηκαν. Ή πικρή πείρα τού παρελ
θόντος τούς κατέστησε ικανούς νά διαισθάνωνται άπό μακρυά τόν κίνδυνο 
καί πρό παντός νά καταλαβαίνουν τίς πραγματικές διαθέσεις τών κυριάρχων, 
παρ’ όλον ότι έκεϊνοι συνήθως έφρόντιζαν νά τίς άποκρύβουν μέ πανουργία μέ
χρι τήν τελευταία στιγμή. Γιά νά έμψυχώση τό ποίμνιό του ό ’Αρχιεπίσκοπος 
Κυπριανός έξέδωκε στίς 22 ’Απριλίου 1821 τήν παρακάτω έγκύκλιο. Σ’ αύτή 
προτρέπει τούς Έλληνες νά έπιστρέψουν στίς δουλειές τους καί νά προσπαθή
σουν νά διατηρήσουν «τό λελαμπρισμένον πρόσωπόν τους καθαρόν»22

20. «Κυπριακά Χρονικά», τομ. ΙΓ, σ. 242.
21. I. Φιλήμονος : «Δοκίμιον Ιστορικόν», τομ. Γ, σ. 258 — 9.
22. Γ. Παπαχαραλάμπους : ’Εγκύκλιος τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού άναφερομένη 

είς τά έν Κύπρφ γεγονότα τοΰ 1821. «Κυπριακοί Σπουδαί» ΚΗ, 1964 σ. 179 — 180. Η  έπι- 
στολή εύρίσκεται είς τό Ιστορικόν καί ’Εθνολογικόν Μουσεϊον ’Αθηνών.

*

«Κυπριανός έλέω Θεού ’Αρχιεπίσκοπος 
Νέας Ίουστινιανής καί πάσης Κύπρου.

Εύλαβέστατοι ιερείς καί λοιποί πάντες εύλογημένοι Χριστιανοί τής εύαγούς 
πόλεως Λευκωσίας, πατρικώς εύχόμενοι εύλογούμεν πάντας ύμάς.

Εϊμεθα βέβαιοι ότι ή χθεσινή πράξις, ήτοι ή ζήτησις τών όπλων, σάς έθο- 
ρύβησεν ούκ ολίγον, τό όποιον καί ήμεϊς ξεύροντες ότι έχει νά σάς θορυβήση, 
έπασχήσαμεν πάσι τρόποις νά τό έμποδίσωμεν. Πλήν μέ τό νά ήτον αύτό τό 
πράγμα δι’ υψηλού προσκυνητού βασιλικού ορισμού, ή έξουσία ήθέλησε νά 
τό κυρώση, μ’ όλον τούτο, τέκνα άγαπητά, τό πράγμα τούτο νά μή σάς 
θορυβήση παντελώς, έπειδή ό πολυχρόνιος βασιλεύς ήμών, τόν όποιον άγιος 
Θεός νά πολυετή καί νά ένισχύη κατά τών ιδίων έχθρών του, είς αύτόν του τόν 
βασιλικόν ορισμόν όπου στέλλει καταντά νά μας εύχεται μάλιστα ρητώς 
τούς Κυπρίους ήμάς, ών εύχαριστημένος είς τό άκρον διά τήν έμπιστοσύνην 
μας καί διότι άπό τόν καιρόν τής άλώσεως μέχρι τής παρούσης ούδέποτε τό 
κράτος του έγνώρισεν είς ήμάς καμμίαν δολιότητα ή χιναετλίκι, λοιπόν πόση 
ύπεράσπισις αύτή τού πολυχρονίου βασιλέως δι’ ήμών είς ύμάς ; όθεν τέκνα 
περιπόθητα, αύτόν τόν λαμπρόν χαρακτήρα, αύτό τό λελαμπρισμένον πρό- 
σωπον νά πασχίσωμεν είς αύτούς τούς καιρούς, διά τήν άγάπην τού ’Ιησού 
μας Χριστού, νά φυλάξωμεν καθαρόν καί άμόλυντον ένώπιον τού βασιλέως 
ήμών διά νά έχωμεν διά πάντα τήν ύπεράσπισίν του καί ήμεϊς σάς όμνύομεν 
τόν Θεόν, τρίχα νά μή βλαβή άπό τό κεφάλι σας*  άνοίξατε τά έργαστήριά σας 
άφόβως, κοιτάξετε τήν δουλίαν σας, ήσυχάσατε είς τά σπίτια σας, χωρίς νά 
έχετε τήν παραμικρόν υποψίαν άφιερώνοντες όλας τάς έλπίδας σας είς τόν 
άγιον Θεόν, καί ή αύτού άπειρος άγαθότης δύναται νά άπαλλάξη ήμάς πάντων 
τών δεινών προσέτ’ άν είναι μερικοί όπού έχουν όπλα καί δέν τά έδωσαν, 
άς τά φέρουν είς ήμάς νά τά δώσωμεν ήμεϊς, καί έν καιρώ τώ προσήκοντι θέλομεν 
ένεργήσει νά τοϊς έπιστραφώσιν όπίσω. Ούτω ποιήσατε ώς γράφομεν ύμϊν 
έντελλόμενοι πατρικώς, ϊνα ή χάρις τού Θεού καί τό άπειρον αύτού έλεος καί 
ή εύχή καί ή εύλογία τής ήμών μετριότητος εϊη μετά πάντων ήμών».

Είναι φανερό πώς ή έγκύκλιος αύτή, πού μαρτυρεί πολιτικό καί θρησκευτι
κό ήγέτη φρόνιμο καί συνετό, ύπαγορεύθηκε άπό τήν άνάγκη νά περιφρου- 
ρηθούν οί χριστιανοί άπό τήν έκδικητική μανία τών Τούρκων καί όχι άπό 
οίανδήποτε δουλοπρεπή διάθεση. Τό ύψηλό φρόνημα τού ’Αρχιεπισκόπου 
Κυπριανού βεβαιώνεται άπό τίς πληροφορίες όλων τών Εύρωπαίων, ιδιαίτερα 
τών προξένων, πού τόν γνώρισαν, άλλά πρό παντός άπό τήν άξιοπρέπεια 
καί τήν άταραξία μέ τήν οποίαν άντιμετώπισε τόν μαρτυρικό θάνατο.

Ό "Αγγλος Τζών Κάρν (John Carne), πού γνώρισε άπό κοντά τόν 
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Κυπριανό, περιγράφει μέ δύναμη και πολλή παραστατικότητα μερικές άπό 
τις δραματικές στιγμές τής ζωής του.23

23. Letters from the East, by John Carne Esq., second edition vol 11, London, 1826. 
22α επιστολή, «Κυπριακά Χρονικά», τομ. Ζ' σσ. 43 — 48.

24. «Κυπριακά Χρονικά» τομ. Ζ, σ. 45.

«Έξόχως υπέροχος διά τήν πολυμάθειαν καί εύσέβειάν του όσον καί διά 
τήν άκλόνητον ευψυχίαν του ό Κυπριανός ήτο ό τελευταίος σπινθήρ ό ζωο
γόνων τούς "Ελληνας. Συχνά έχυνε δάκρυα, όταν διηγείτο εις εμέ τάς σφαγάς 
τών συμπατριωτών του. Ήρώτησα αύτόν διατί έν τώ μέσω τοιούτων 
κινδύνων δέν έμερίμνα διά τήν Ιδίαν του σωτηρίαν καί διατί δέν έγκατέλειπε 
τήν Νήσον. Αύτός έδήλωσεν ότι θά παρέμενε διά νά προσφέρη πάσαν εις 
αύτόν δυνατήν προστασίαν μέχρι τής τελευταίας του πνοής καί ότι εϊχεν 
άπόφασιν νά συναπολεσθή μετ’ αύτών».

Ό ίδιος άναφέρει άλλου : «Εσπέραν τινά, ότε παρεκαθήσαμεν εις δεϊπνον, 
(ό ’Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός) έκλήθη ύπό τίνος τής άκολουθίας του διά τό 
μήνυμα τοΰ Κυβερνήτου. Συνωδεύσαμεν αύτόν είς άλλο διαμέρισμα, όπου 
άνέμενεν ό στρατιώτης, όστις ώμίλησε πρός αύτόν μέ πολύ ύβριστικήν γλώσ
σαν. Ό ’Αρχιεπίσκοπος μέ τήν ψυχραιμίαν του άφοπλίσας αύτόν, άπήντησε 
μετ’ άποφασιστικότητος ότι ήρνεϊτο νά ύπακούση είς τό μήνυμα. Ό στρα
τιώτης άνεχώρησε καί ήμεϊς έπεστρέψαμεν είς τήν τράπεζαν, άλλ’ ή πρός τό 
φαγητόν διάθεσίς μας τελείως έξέλιπεν. Οί κληρικοί έφαίνοντο ώχροί καί 
περίτρομοι καί ό Κυπριανός προσεπάθει νά ένθαρρύνη αύτούς μέ κάθε τρόπον. 
ΤΗτο πολύ συγκινημένος καί ταραγμένος. ’Αλλά τήν εύγενικήν του μορφήν 
έφώτιζε ζωηρά ένεργητικότης όταν ή σκέψις του προσηλοΰτο είς τάς σκληρό
τητας τών δυναστών καί έμαρτύρει τήν άπόφασιν του νά μήν ύπομείνη επί 
μακρότερον χρόνον τήν έπιτεινομένην ύβριστικότητά των, έν ω χρόνω παρώ- 
τρυνε τούς άκροατάς του νά άναμένωσι καί χείριστα άκόμη. Ούδείς διέκοψεν 
αύτόν, διότι ταϋτα έφαίνοντο ώς άποχαιρετιστήριοι λόγοι τοΰ έξαιρέτου 
τούτου ποιμενάρχου πρός τό περίτρομον ποίμνιόν του, τό όποιον άναμφιβόλως 
διησθάνετο ότι, όταν τό έξοχον καί διακεκριμένον πνεΰμα, πού είχε διαφυλάξει 
καί παρηγορήσει αύτούς θά εϊχεν άποπτή, θά έπιπτον άπροστάτευτος λεία 
είς χεϊρας τοΰ έχθροΰ του. Τής λάμπας τό φώς, προσπίπτον έπί τής όμάδος 
έκείνης τών εύλαβώς άκροωμένων κληρικών καί έπί τής άξιοσημειώτου λεπτής 
φυσιογνωμίας τοΰ ήγέτου των, τοΰ όποιου ή μακρά πάλλευκος γενειάς έφθανε 
σχεδόν μέχρι τοΰ ζωστήρος του, παρεϊχεν εικόνα δυσκόλωςλησμονουμένην».24

Περισσότερο δραματική είναι ή περιγραφή τοΰ καθολικοΰ ιερέα Μαρί — 
ντέ — Ζεράμπ γιά τήν φοβερή έκείνη στιγμή πού ό Τούρκος διοικητής τής 
Κύπρου Κουτσούκ Μεχμέτ διαβάζει στόύς Χριστιανούς πού είχαν συγκεντρω- 
θή στό Διοικητήριο καί άνέμεναν νά άκούσουν εύχάριστες ειδήσεις τό «φιρμάνι» 
τοΰ Σουλτάνου περί έκτελέσεώς των. Ή είδηση συγκλονίζει τούς μελλοθα

νάτους. ’'Αλλοι κλαίουν, άλλοι ικετεύουν τόν Θεό, άλλοι ζητοΰν έκδίκηση, 
άλλοι ζητοΰν νά φύγουν. Ό μόνος πού παραμένει άτάραχος είναι ό Κυ

πριανός :
«Ό Κυβερνήτης άνήγγειλεν είς τόν ’Αρχιεπίσκοπον, τούς τέσσαρας έπι- 

σκόπους καί τούς ένενήκοντα τρεις προκρίτους τής Νήσου ότι έλαβεν ένα 
φιρμάνι, τό όποιον ύπερέβαλλεν είς έπιείκειαν παν δ, τι ήδύνατο νά έλπίζη, 
καί ότι τούς προσεκάλει είς Λευκωσίαν νά άκούσωσι τήν άνάγνωσίν του. 
Προσήλθον όχι μόνο χωρίς φόβον άλλά καί μέ χαράν. Ποία ύπήρξεν ή έκπλη- 
ξίς των, ή καταπτόησίς των, όταν ό σκληρός Κουτσούκ Μεχμέτ, έμφανιζό- 
μενος είς τό μέσον αύτών άνέγνωσε τό φιρμάνι, τό όποιον διέταττε τήν θανά- 
τωσιν όλων αύτών! Πώς νά περιγραφή ή τρομερή αύτή σκηνή ; Οί μέν 
πίπτουσι γονυκλινείς έν άπελπισία έπικαλούμενοι τόν Θεόν διά τήν άθωότητά 
των. "Αλλοι μανιώδεις ζητοΰσιν έκδίκησιν διά τήν βάρβαρον αύτήν άπανθρω- 
πίαν, τήν άνευ παραδείγματος είς τά χρονικά τών λαών. Μερικοί προφέρουσι 
διακοπτόμενοι άπό λυγμούς τά ονόματα τών συζύγων καί τών τέκνων των 
καί συνιστώσι τήν ψυχήν των είς τόν Θεόν τοΰ έλέους. "Ετεροι θέλουσι νά 
φύγωσιν, άλλ’ ή φυγή είναι άδύνατος. Ό ’Αρχιεπίσκοπος βαίνει πρός τόν 
έπίβουλον κυβερνήτην διά νά τόν μεμφθή διά τό κακούργημά του καί νά τοΰ 
ύπενθυμίση τόν όρκον του. «Σοΰ ύπεσχέθην, είπε τό τέρας, ότι τό μαχαίρι 
δέν θά πειράξη τόν λαιμόν σου. Θά κρατήσω τόν λόγον μου. Θά κρεμασθής». 
Αύτό ύπήρξεν ή άρχή τής σφαγής. Καθισμένος εις τό τιβάνι σταυροπόδι, 
τό τσιμπούκι είς τό στόμα, περιστοιχισμένος άπό τούς δορυφόρους του, 
ό Κουτσούκ Μεχμέτ ύπεδείκνυεν άτάραχος ποια θά είναι τά πρώτα θύματα 
καί έγέλα μέ τούς συμβούλους του, παρακολουθοΰντες τήν άγωνίαν πού ήσθά- 
νοντο έκεϊνοι οί όποιοι έπρόσμενον τόν θάνατον».25

Οί σφαγές συνεχίστηκαν άπό τις 9 μέχρι τις 14 ’Ιουλίου. Άπό τούς 486 
προγραφέντας κληρικούς καί λαϊκούς μόνον 16 κατώρθωσαν νά διαφύγουν. 
"Ολοι οί άλλοι έγιναν θύματα τής έκδικητικής μανίας τών Τούρκων άγάδων 
καί τοΰ αίμοσταγοΰς διοικητοΰ.26 Μερικοί άπό τούς διαφυγόντες μετέβησαν 
στήν Εύρώπη καί άπό έκεϊ άγωνίστηκαν νά διεγείρουν τή συμπάθεια τών 
Εύρωπαίων, νά συγκεντρώσουν χρήματα καί οπλισμό καί νά οργανώσουν 
έκστρατεία γιά τήν άπελευθέρωση τής Κύπρου. "Αλλοι μετέβησαν στήν Ελ
λάδα καί έλαβαν ένεργό μέρος στόν άπελευθερωτικό άγώνα τόσο στή ξηρά 
όσο καί στή θάλασσα. Μερικοί άπ’ αύτούς άνδραγάθησαν καί γιαυτό έτιμή- 
θησαν άπό τούς άρχηγούς τοΰ άγώνα.

Τρεις άπό τούς πιό γνωστούς καί πιο δραστήριους Κύπριους άγωνιστές

25. «Προσκύνημα είς Ιερουσαλήμ καί όρος Σινά», έπιστολή δεκάτη, 15 ’Οκτωβρίου 1831. 
«Κυπριακά Χρονικά», τομ. ΙΓ' σσ. 261 — 2.

26. I. Φιλήμονος : «Δοκίμιον Ιστορικόν περί τής 'Ελληνικής έπαναστάσεως» τομ. Γ'σ. 262. 

156 157

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ήσαν, όπως είπαμε καί προηγουμένως, οί τρεις αδελφοί Νικόλαος, Κυπριανός 
και Αρχιμανδρίτης Θεόφιλός Θησέως, υιοί του έξαδέλφου τοΰ ’Αρχιεπισκόπου 
Κυπριανού Χατζησάββα. Ό Νικόλαος Θησεύς ζοΰσε στή Μασσαλία πριν 
έκραγή ή επανάσταση. Φαίνεται ότι μυήθηκε στή Φιλική Εταιρεία πριν 
άπό τό 1819, γιατί άναφέρεται ότι στίς 28 ’Οκτωβρίου έδέχθη συνδρομή 250 
γροσιων απο τον Κύπριο Χαραλαμπο Μάλη.27 φιλικός βοήθησε χρηματικά 
διαφόρους ομογενείς καί φιλέλληνες πού εξέφραζαν τήν έπιθυμία νά κατεβοΰν 
στήν Ελλάδα καί νά πολεμήσουν. Βεβαιώνεται π.χ. πώς δύο φιλέλληνες, 
ό Συνταγματάρχης Ταρέλλας καίό Άντισυνταγματάρχης Δάνιας πού άνδραγά- 
θησαν στην Ηπειρο, ^κατέβηκαν στήν Ελλάδα κατόπιν ένθαρρύνσεως καί 
οικονομικής ένισχύσεως τοΰ Νικολάου Θησέως.2 8

Ό Νικόλαος Θησεύς έλαβε μέρος καί στόν ένοπλο άγώνα. Τό 1822 ύπό τίς 
διαταγές τοΰ Δημήτρη Ύψηλάντη, τοΰ οποίου διετέλεσε πρώτος ύπασπιστής, 
έλαβε μέρος στίς μάχες κατά τοΰ Μαχμούτ Πασά τής Δράμας επικεφαλής σώ
ματος με πολλούς Κυπρίους. Κατά τό 1822 καί 1823 όταν ή έπαναστατημένη 
Ελλάδα έσπαράσσετο άπό εσωτερικές διχόνοιες, ό Νικόλαος Θησεύς άνέλαβε 
διάφορες άποστολές καί κατώρθωσε νά τίς φέρη σέ αίσιο πέρας, διότι άπελάμβα- 
νε τής έμπιστοσύνης όλων τών παρατάξεων.2 ^Λίγο άργότερα ή Πελοποννη- 
σιακή γερουσία τοΰ άνέθεσε τήν άρχηγία ξένων στρατιωτών πού είχαν συρ- 
ρεύσει στήν Ελλάδα καί έμεναν χωρίς άρχηγό. Καί όλες αύτές τίς άποστολές 
τίς άνέλαβε χωρίς ποτέ νά έπιβαρύνη τό ’Εθνικό Ταμείο.

Ολες αύτές οί πληροφορίες περιέχονται σέ ένα πιστοποιητικό τοΰ θρυλικού 
Γέρου τοΰ Μωρία πρός τόν Ν. Θησέα ύπό ήμερομηνία 1 Μαρτίου 1841.27 28 29 30

27. Β. Μέξα : «01 Φιλικοί» σ. 64 (αρ. 423)
28. Κατά βεβαίωση Π. Σούτσου 2/5/1839. A. Ν. Παπακώστα, ένθ. άν σ. 4. Έμμ. Πρωτο

ψάλτη «01 άδελφοί Νικόλαος καί Θεόφιλος Θησεύς», «Ελληνική Κύπρος» τομ. ΣΤ, σ. 61.
29. Κατά βεβαίωση Νικ. Σταματελοπούλου 10/5/1839
30. Έμ. Πρωτοψάλτη : «ΟΙ άδελφοί Νικόλαος καί Θεόφιλος Θησεύς» «Ελληνική Κύ

προς» τόμ. ΣΤ, σ. 61.

« Ενας εκ των προθύμων καί ειλικρινών συναγωνιστών κατά τόν ύπέρ 
’Ανεξαρτησίας άγώνα διετέλεσεν όμολογουμένως ό κύριος Νικόλαος Θησεύς, 
εύπατριδης τής νήσου Κύπρου καί φέρων ύπόληψιν γενικήν διά τόν έντιμον 
χαρακτήρα καί τήν καλήν άλλοτε οικονομικήν κατάστασίν του. Τοιοΰτος 
έρριφθη εις το στάδιον τοΰ 1821, καταβάλλων τόν ύπέρ ελευθερίας φόρον 
τών προσωπικών εκδουλεύσεων καί άγώνων του. Ύπό τάς διαταγάς τοϋ 
άοιδίμου Δ. Ύψηλάντου συνεμέθεξεν είς τάς εναντίον τοΰ Μαχμούτ Πασά τής 
Δράμας μάχας επί τών 1822, καί ώφέλιμος άκόμη κατέστη διά διαφόρων συγ
χρόνως άποστολών, μέ τάς όποιας έπεφορτίσθη ώς άπολαύων τήν εμπιστο
σύνην τών άρχηγών τών κατά ξηράν καί θάλασσαν δυνάμεων. Τοιαύτην 

έξεπλήρωσε επιτυχή άποστολήν ότε ή ’Εθνική Διοίκησις τών 1822 εύρέθη 
διηρημένη καί ότε διέτρεξαν διχόνοιαί τινες εσωτερικοί κατά τήν πολιορκίαν τής 
Κορίνθου επί τών 1823. Δαπανών έξ ιδίων του πάντοτε ό κύριος Ν. Θησεύς 
δέν κατεδέχθη νά έπιβαρύνη ούδεμίαν περίστασιν τό ’Εθνικόν Ταμεϊον, καί 
πολύ έμακρύνετο άπό πάσαν αιτίαν διχονοίας, ώς έβεβαίωσε διά τής διαγωγής 
του, καθ’ ήν εποχήν ή Πελοποννησιακή Γερουσία ήξίωσεν είς αύτόν τήν ’Αρχη
γίαν τών άκεφάλων στρατιωτών όσοι συνέρρευσαν είς τόν πόλεμον πανταχό- 
θεν».

Στίς 6 Δεκεμβρίου 1821 διάφοροι Κύπριοι έξόριστοι, μεταξύ τών οποίων 
ό επίσκοπος Τριμυθοΰντος Σπυρίδων, ό έξαρχος Ίωαννίκιος καί ό ’Αρχιμανδρί
της τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Θεόφιλος, υπέγραψαν στήν Ρώμη έγγραφο μέ τό 
όποιο έξουσιοδοτοΰσαν έν λευκώ τόν Νικόλαο Θησέα νά προβή σέ όλες τίς 
δέουσες ένέργειες — σύναψη δανείου, παρασκευή στρατιωτικής δυνάμεως, 
ύπογραφή συνθηκών μέ Εύρωπαίους μονάρχες — γιά τήν άπελευθέρωση 
τής νήσου.31

«Διά τοΰτο συμψηφίζομεν ’Επίτροπον τής νήσου μας άπαξ τόν εύγενή 
κύριον Νικόλαον Θησέα, υιόν τοΰ άοιδίμου Μεγάλου Οικονόμου τοΰ Μακα- 
ριωτάτου, όπως συνεργήση καί ένεργήση πληρεξουσίως πάντα όσα κρίνει 
συμφέροντα, άπέλθη αύτός ή πέμψη πρεσβείαν πρός τούς Μονάρχας ή είς 
όντινα τούτων κρίνει συμφερώτερον, έλθη είς συνθήκας περί τής νήσου καί 
ύπογράψη ώς άπό μέρους τοΰ Κοινού, έτοιμάση δύναμιν στρατιωτικήν καί 
κινηθή κατά τών έχθρών, δανεισθή έπάνω είς τά κοινά εισοδήματα ή κτήματα 
τοΰ κοινοΰ τής πατρίδος ή τών μοναστηρίων, τών έκκλησιών, τζαμιών ή καί 
τών όσα ή πλεονεξία τών Τούρκων έστέρησε ή όσας γαίας ή άλλα κτήματα 
έν τή πατρίδι δέν έχουν νόμιμον δεσπότην ή έπάνω είς τό δέκατον κοινώς 
όλων τών έν τή Κύπρω κτημάτων ήμών, ένί δέ λόγω δίδοται τφ έπιτρόπω 
άπολύτως πάσα έξουσία ίνα πράξη ύπέρ τής έλευθερίας, νομίμου διοικήσεως 
καί εύταξίας τής Κύπρου όσα κατά τάς περιστάσεις κρίνει άναγκαϊα καί ώφέ- 
λιμα κατά τάς ύποσχέσεις καί όρκους, άς έλάβομεν παρ’ αύτοΰ.»

’Ενεργώντας σύμφωνα μέ τήν έντολή πού πήρε δέν έπαυσε ούδ’ έπί στιγμή 
νά άγωνίζεται γιά τήν άπελευθέρωση τής ίδιαίτερής του πατρίδας. Τό 1824 
έφοδιασμένος μέ ένα έγγραφο τοΰ τότε ύπουργοΰ Θρησκείας ’Ιωσήφ μεταβαί
νει στή Μασσαλία καί άπευθύνεται πρός τούς Εύρωπαίους φιλέλληνες» ίνα 
εύρη παρ’ αύτοϊς τήν άνήκουσαν συνδρομήν είς παν δ, τι άφορά είς τήν σωτη
ρίαν τής νήσου Κύπρου, πατρίδος αύτοΰ»·32

Ή εύκαιρία γιά ένεργότερο άγώνα γιά τήν άπελευθέρωση τής Κύπρου

31. «Κυπριακά Χρονικά» τόμ. Α, σσ. 320 — 1.
32. A. Ν. Παπακώστα σ. 4.
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ένόμισεν ότι ήλθε τόν Μάρτη τοΰ 1833, όταν, εξ άφορμής τής επιβολής νέων 
φορολογιών, ελληνες καί τοΰρκοι τής Κύπρου έξαγριώθησαν κατά τής Τουρκι
κής άρχής. Τήν εποχή εκείνη έτυχε νά βρίσκεται στήν Κύπρο καί νά φιλοξε- 
νήται στήν ’Αρχιεπισκοπή άπό τόν ’Αρχιεπίσκοπο. Μόλις άντελήφθη τήν 
έξαψη τών πνευμάτων, μετέβη στή Λάρνακα όπου έμάζεψε 300 περίπου χρι
στιανούς, τούρκους, εύρωπαίους, καθώς επίσης καί ελληνες ναύτες άπό τά 
άγκυροβολημένα στό λιμάνι ελληνικά πλοία, κατέλαβε τό μοναστήρι τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου τοΰ Κοντοΰ καί προέτρεπε τόν λαό σέ άνταρσία. ’Επειδή 
όμως ό λαός έδίσταζε νά έκτεθή, μετέβη στό μοναστήρι τοΰ Σταυροβουνιοΰ 
γιά νά διεξαγάγη άπ’ έκεϊ τόν ένοπλο άγώνα. Ή επανάσταση έν τούτοις 
τελικά άπέτυχε καί ό ίδιος ό άρχηγός διεσώθη χάρις στήν επέμβαση τοΰ Γάλλου 
προξένου.33

33. Σίμου Μενάρδου «Λησμονημένος ’Αντάρτης» «Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος» 
τομ. ΚΣΤ, 1926 σσ. 55 — 62.
Σ. Φραγκούδη : «Κύπρις» σ. 354.
Άθ. Σακελλαρίου : «Τά Κυπριακά» τόμ. Α' σ, 588.
Φ. Ζαννέτου : «Ιστορία τής νήσου Κύπρου» τόμ. Α, σ. 1171.

34. Σπυρ. Τρικούπη : «Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως» τόμ. Α'σσ. 186-7.

’Ανεξαρτήτως τής έκβάσεώς του τό κίνημα αύτό έχει τεράστια σημασία. 
’Εάν λάβουμε ύπ’ όψη μας ότι συνέβη δώδεκα μόνο χρόνια μετά τις φοβερές 
σφαγές τοΰ ’Ιουλίου τοΰ 1821, τότε μπορούμε άφ’ ενός μέν νά έπισημάνουμε 
τήν άσβεστη φλόγα τής εθνικής συνειδήσεως πού εξακολουθούσε νά Θερμαίνη 
τά στήθη τών ύποδούλων Ελλήνων τής Κύπρου καί άφ’ έτέρου νά άντιλη- 
φθούμε τό μέγεθος τού εθνικού ενθουσιασμού καί τή δύναμη τοΰ πατριωτικού 
κηρύγματος τοΰ Νικολάου Θησέως.

’Από τόν ίδιο ενθουσιασμό έφλέγετο καί ό άδελφός του ’Αρχιμανδρίτης 
Θεόφιλος. Τόν ’Απρίλιο τοΰ 1821, ενώ άκόμα ό διοικητής καί οί άγάδες τής 
νήσου συζητούσαν γιά τόν άριθμό τών έλλήνων πού έπρεπε νά έκτελέσουν, 
έφθασε στή Λάρνακα καί διέδωσε επαναστατικές επιστολές καί προκηρύξεις. 
Οί προκηρύξεις αύτές έπεσαν στά χέρια τών Τούρκων καί γιαυτό επέσπευσαν 
τήν εκτέλεση τοΰ εγκληματικού των σχεδίου.34

Μετά τήν ύπογραφή τής επαναστατικής προκηρύξεως στή Ρώμη στις 
6 Δεκεμβρίου 1821, ή οποία άνεγνώριζε ώς πληρεξούσιο επίτροπο τής Κύπρου 
τόν άδελφό του Νικόλαο, μετέβη, πιθανώτατα καθ’ ύπόδειξη τού άδελφοΰ 
του, στό Λονδίνο καί κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες γιά τήν σύναψη δανείου 
εξ όνόματος τής Κύπρου, τό όποιο θά έχρησιμοποιεϊτο γιά τήν διοργάνωση 
εκστρατείας πρός άπελευθέρωση τής νήσου. Στις διαπραγματευτικές ενέργειες 
μέ τή χρηματαγορά τοΰ Λονδίνου τόν βοήθησαν ό Μαυροβούνιος στρατηγός 
Δεβίτς καί ό φιλέλληνας Πίκοκ. 'Οπωσδήποτε οί ενέργειες αύτές όχι μόνο 

δέν έτελεσφόρησαν άλλά καί παρεμπόδισαν τήν εύκολη καί γρήγορη σύναψη 
δανείου έκ μέρους τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, γιατί προκάλεσαν σύγχυση 
καί δυσπιστία μεταξύ τών κύκλων τού χρηματιστηρίου.3 5

Άπό τό Λονδίνο ό Θεόφιλος ήλθε στήν Ελλάδα καί έλαβε ενεργό μέρος 
στήν επανάσταση. Μόλις έφτασε στό Ναύπλιο, συγκέντρωσε μέ δικά του 
χρήματα άρκετούς στρατιώτες καί ζήτησε άπό τό εκτελεστικό νά σταλή 
οπουδήποτε γιά νά πολεμήση γιά τήν ελευθερία τής πατρίδας του.36 Σύμ
φωνα μέ πιστοποιητικά τοΰ Μαυρομιχάλη, τοΰ Νοταρά, τοϋ Μεταξά, τού 
’Ιωάννη Θεοτόκη καί άλλων οπλαρχηγών πολέμησε στή Τρίπολη καί στό 
Μεσολόγγι.37

Πόσο μεγάλος ήταν ό ενθουσιασμός του καταφαίνεται καί άπό τό σχέδιο 
του νά άναλάβη τήν εξόντωση τού φοβερού δήμιου τοΰ ελληνικού γένους 
Ίμπραήμ μέ τή θυσία τής δικής του ζωής. Τό σχέδιο όμως ήταν τόσο παρά
τολμο ώστε, όπως διηγείται ό Φωτάκος στά Απομνημονεύματά του, ό Κολο- 
κοτρώνης, πρός τόν όποιον ό Θεόφιλος ύπέβαλε τό σχέδιο του, υπωπτεύθη 
γιά τή διανοητική του κατάσταση.38

«Έκεϊ δέ είς "Αγιον Πέτρον άρρώστησεν ό Κολοκοτρώνης όλίγας ήμέρας, 
καί τό Ύπουργεϊον έστειλε ιατρόν άπό τό Ναύπλιο διά νά τόν θεραπεύση. 
’Ενώ δέ ήτο άρρωστος, άρχιμανδρίτης τις, Κύπριος τό γένος, καί γνωστός 
διά τόν ενθουσιασμόν του, ήλθεν έκεϊ καί έπισκεφθείς τόν Αρχηγόν είπε πρός 
αύτόν, ότι έπειδή έχει ν’ άποκαλύψη ένα μυστήριον, έπιθυμεϊ νά μείνωσι μόνοι 
οί δύο καί νά μή μείνη άλλος κανείς έντός τοΰ δωματίου, όπου ό άρχηγός 
έμεινε. Ή αϊτησις αυτή τοΰ Κυπρίου κληρικοΰ ήτο δυσάρεστος είς τόν Κολο- 
κοτρώνην, έπειδή όμως ουτος έφερεν έπιστολήν συστατικήν παρά τών 
μελών τής Διοικήσεως, συγκατένευσεν ό Άρχηγός καί μάς διέταξε νά έξέλθωμεν 
όλοι έκ τής οικίας. Αφού δέ έβγήκαμεν, τότε έκάθησε πλησίον καί δεξιά τού 
Αρχηγού καί άρχισε νά διηγήται πρός αύτόν, ότι χάριν πατριωτισμού άπε- 
φάσισε νά προσφέρη τόν εαυτόν του θύμα, καί διά τούτο έχει σκοπόν νά μετα- 
βή εις τά Μεσσηνιακά φρούρια, νά εύρη έκεϊ τόν Ίμπραήμ καί νά τόν δολοφο- 
νήση. Διηγούμενος δέ τό μυστήριον τούτο ένθουσιάσθη καί θέλων νά παρα- 
στήση τόν τρόπον τής έκτελέσεως τής μελετηθείσης δολοφονίας, έσυρεν έξαφνα 
μαχαίριον καί κινών αύτό έδώ καί έκεϊ είς τόν άέρα έπροσποιεϊτο τόν τρόπον

35. Ν. Σπηλιάδου : «’Απομνημονεύματα περί τής Ελληνικής Έπανασπάσεως» σ. 110. 
Έμμ. Πρωτοψάλτη : «Ένέργειαι έν Λονδίνω ύπέρ άπελευθερώσεως τής Κύπρου κατά τά 
έτη 1822 — 24» «Έλληνική Κύπρος» τόμ. Δ, σ. 214.

36. A. Ν. Παπακώστα ένθ. άν. σ. 5.
37. Έμ. Πρωτοψάλτη : «Κύπριοι ’Αγωνισταί τοϋ Είκοσιένα» «Έλληνική Κύπρος» 

τόμ. ΣΤ σ. 88.
38. Φωτίου Χρυσάνθοπούλου ή Φωτάκου «’Απομνημονεύματα περί τής Ελληνικής 

Έπαναστάσεως», Άθήναι, 1899 τόμ. Β', σσ. 197 — 8.
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μέ τόν όποιον θά κτυπήση μέ αυτό τόν Ίμπραήμ. Ταΰτα ίδών ό ’Αρχηγός 
καί ύποπτευθείς, καθώς ήτο εξαπλωμένος επάνω είς τό κρεββάτι του, μέ τό 
αριστερό του χέρι έσυρε μαχαίριον μικρόν· καί έπροσποιεϊτο ότι τάχα έχει 
άνάγκην νά καθαρίση παρωνυχίδα τινά τοϋ δακτύλου του. Έννοήσας όμως 
τήν κουταμάραν τοϋ ’Αρχιμανδρίτου, έφώναξε τούς σωματοφύλακας οϊτινες 
έμβήκαν καί διέλυσαν ταύτην τήν σκηνήν».

Καί ό τρίτος άδελφός Θησέως, ό Κυπριανός, διεκρίνετο επίσης γιά τόν πα
τριωτισμό καί τό άγωνιστικό του φρόνημα. Στις 3 ’Ιουλίου 1821, μιά βδομάδα 
περίπου πριν άπό τά τραγικά γεγονότα τής 9ης ’Ιουλίου, έστειλε μέ τόν 
άδελφόν του Θεόφιλο επιστολές πρός τούς δημογέροντες τής Ύδρας καί τόν 
Δημήτρη Υψηλά ντη καί ζητούσε τή βοήθειά τους γιά τήν άπελευθέρωση τής 
Κύπρου. ‘Η επιστολή αυτή διερμηνεύει θαυμάσια τά πατριωτικά αισθήματα 
τοΰ Κυπριανού.3 9

«Ή πατρίς μου, άδελφοί, είναι ή Κύπρος, καί αυτή νήσος τής Ελλάδος. 
’Ανεκδιήγητα είναι τά δεινά καί αί τυραννίαι όσας ύποφέρει άπό τούς έχθρούς 
βαρβάρους ή δυστυχής αυτή νήσος. Λάβετε λοιπόν ευσπλαχνίαν διά τούς 
άθλιους άδελφούς καί ενεργήσατε είς τούτο διά τό όποιον σάς παρακαλώ, 
καθώς καί διά τήν ελευθερίαν της, καί θέλετε έχει τήν μέν άνταμοιβήν παρά 
Θεού, τόν δέ έπαινον άπ’ όλην τήν Ελλάδα καί δι’ αιώνας εύγνώμονας τούς 
δυστυχείς Κυπρίους.

Ό παντοδύναμος Θεός νά σάς ένδυναμώνη καί νά σάς δίδη τά τρόπαια 
κατά τών άγριων εχθρών, όπως διά τιμήν τοϋ Γένους μας, ομογενείς, φίλτατοι, 
τό όποιον θέλει παραδώσει τά ένδοξα όνόματά σας είς τών έπερχομένων 
γενεών τήν εύλογίαν. Είθε, είθε, γένοιτο, θεέ βασιλεύ!

Υγιαίνετε καί εύδαιμονεϊτε, ύγείαν δίδοντες καί εύδαιμονουντες τούς άδυ- 
νάτους άδελφούς σας, φιλογενέστατοι!

Τής εντιμότητας σας 
πιστός φίλος καί άδελφός

Κυπριανός Θησεύς».

Λίγες μέρες πριν άπό τίς σφαγές έφυγε άπό τήν Κύπρο καί κατέφυγε στό 
Καστελλόριζο καί κατόπι στή Σύμη. ’Απ’ εκεί έστειλε καί δεύτερη έπιστολή 
πρός τούς δημογέροντες τής Ύδρας. Μέ τήν έπιστολή αυτή, πού φέρει ήμερο- 
μηνία 5 ’Οκτωβρίου 1821, γίνεται πιό σαφής όσον άφορά τό αίτημά του γιά 
βοήθεια. Συγκεκριμένα ζητά άπό τό κοινό τής Ύδρας δάνειο 222, 706 γρο- 
σιών καί προτείνει σάν εγγυητές τούς έπιτρόπους τών άρχιερατικών θρόνων 
τής Κύπρου καί τό ’Αγγλικό προξενείο. «Σείς δέ, άδελφοί, εύσπλαχνιζομενοι, 

άξιώσετέ με νύν τήν ποσότητα ταύτην, τήν όποιαν θέλω μεταχειρισθήν είς 
συνάθροισιν στρατιωτών άπό τάς εδώ νήσους (διά τό όποιον καί ζητώ έγ
γραφον διαταγήν σας), είς άγοράν πυροβόλων, οργάνων καί άλλων χρησίμων 
είς παρομοίαν εκστρατείαν».39 40

39. Έμμ Πρωτοψάλτη : «Κύπριοι άγωνισταί τοϋ Είκοσιένα» «Ελληνική Κύπρος»
τόμ. ΣΤ σ. 88.

Οί πρόκριτοι όμως τής 'Ύδρας τοΰ άπάντησαν ένα μήνα άργότερα πώς 
ό πόλεμος εϊχεν εξαντλήσει όλους τούς πόρους τοΰ νησιού καί συνεπώς άδυνα- 
τοΰσαν νά τοΰ παραχωρήσουν τό ζητούμενο ποσό. Τόν παρέπεμψαν όμως 
στήν Κυβέρνηση πού θά προήρχετο άπό τή συνερχόμενη τότε Πρώτη ’Εθνική 
Συνέλευση τής ’Επιδαύρου.41

«’Ένθερμος ζηλωτής τής έλευθερίας τών Έλλήνων»42 καί «άνθρωπος 
τίμιου χαρακτήρας, σώφρων, φιλαλήθης καί άφιλόκερδος»45 παρουσιάζεται 
άπό πολλαπλά πιστοποιητικά πολιτικών καί στρατιωτικών άρχηγών τής 
έπαναστάσεως ένας άλλος Κύπριος |άγωνιστής, ό Χαράλαμπος Μάλης. 
Διετέλεσε γραμματεύς τοΰ Πατριάρχου ’Αντιόχειας ’Ανθεμίου καί άργότερα 
δάσκαλος στήν Κωνσταντινούπολη.44

Μετά τή μύησή του στή Φιλική Εταιρεία άπό τό Γρηγόριο Δίκαιο κατήλθε 
στήν Ελλάδα μαζί του καί προσέφερε τίς ύπηρεσίες του γιά τήν προπαρασκευή 
τοΰ άγώνα.45 Μετά τήν έκρηξη τής έπαναστάσεως τόν συνώδευσε σέ πολλές 
πολιορκίες καί πολέμους. Γιά τίς ύπηρεσίες του αύτές έτιμήθη μέ τό άσημένιο 
άριστεϊο τοΰ άγώνος.46

Τόν Μάρτη τοΰ 1822 διωρίσθη Γενικός Γραμματεύς τοΰ Υπουργείου 
Θρησκείας, από τον Απρίλη δέ τοΰ ίδιου χρόνου έκτελοΰσε καί καθήκοντα 
γραμματέως τοΰ Υπουργείου Δικαιοσύνης.47 Τόν ’Ιούνιο τοΰ 1823 διετάχθη 
νά συνοδευση τον υπουργό Άνδρέα Ζαίμη στό γενικό στρατόπεδο πού ώργα- 
νώνετο στις Παλαιές Πάτρες.48

Ό Χαράλαμπος Μάλης κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες νά πείση τήν Ελλη
νική Κυβέρνηση νά άναλάβη εκστρατεία γιά τήν άπελευθέρωση τής Κύπρου. 
Ή επιθυμία του έφάνη ότι θά έλάμβανε σάρκα καί οστά όταν κάποιος Έλλη-

40. Εμμ. Πρωτοψάλτη : "Αγνωστοι σελίδες τής Κυπριακής Ιστορίας. «'Ελληνική 
Κύπρος», τόμ. Δ. σ. 75.

41. Ένθ. άν. σ. 75.
42. Κατά βεβαίωση Α. Ζαίμη 29/7/1824. Λ. Φιλίππου σ. 60.
43. Κατά βεβαίωση Σπυρίδ. Τρικούπη καί άλλων 3/1/1825. Λ. Φιλίππου σ. 61.
44. A. Ν. Παπακώστα έν. άν. σ. 6
45. Κατά βεβαίωση Δ. Ύψηλάντου 12/6/1822 Λ. Φιλίππου σ. 58.
46. Λ. Φιλίππου σ. 59.
47. Έγγραφα τοϋ 'Υπουργού θρησκείας Άνδρούσης Ιωσήφ 17/3/1822 καί 2/6/1823. 

Λ. Φιλίππου σσ. 63 — 64.
48. Διαταγή Π. Μαυρομιχάλη, Θ. Κολοκοτρώνη καί Α. Μαυροκορδάτου, 2/6/1823 

Λ. Φιλίππου σ. 59.
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νας, γνωστός ώς Χατζή Στάθης Ρέζης,4 9 υπέβαλε πρός τήν Έλληνική Κυβέρνη
ση «σχέδιον σωτήριον διά τήν ύπαρξιν καί στερέωσιν τής Ελλάδος». Τό 
σχέδιο αύτό έστηρίζετο στό άντιτουρκικό καί έπαναστατικό πνεύμα τό 
όποιο είχε διαπιστώσει ό ίδιος μεταξύ τών ’Αράβων του Λιβάνου καί προέβλεπε 
εκστρατεία Ελλήνων στό Λίβανο γιά τήν άπό κοινού μέ τούς ’Άραβες εκδίωξη 
τών Τούρκων. Μέ τόν τρόπο αύτό οί "Ελληνες όχι μόνο θά δημιουργούσαν 
άντιπερισπασμό στό Σουλτάνο άλλά καί θά έπετύγχαναν τήν άπελευθέρωση 
«τής πολυκάρπου καί πολυφήμου Κύπρου».

«Τρεις χιλιάδες στρατιώται "Ελληνες», έγραφε ό Χατζή Στάθης Ρέζης, 
«καί είκοσι πλοία τουλάχιστον διά τρεις μόνους μήνας έφωδιασμένα μέ όλα τά 
άναγκαϊα, τροφός καί πολεμοφόδια έπισήμως στελλόμενα παρά τής Σεβαστής 
Διοικήσεως, άρκοΰσιν είς ενέργειαν τοϋ κινήματος τούτου, τό όποιον θέλει 
ματαιώσει όλους τούς σκοπούς τού Σουλτάνου καί Μεχμέτ Άλή, θέλει ελευθε
ρώσει συνάμα καί τήν πολύκαρπον καί πολύφημον νήσον Κύπρον μέ τήν 
μεγαλυτέραν εύκολίαν καί θέλει αύξήσει τάς δυνάμεις τής Ελλάδος μ’ επέκεινα 
τών διακοσίων χιλιάδων στρατιωτών όρμωμένων άμισθί ύπέρ τής ελευθερίας 
τής Ελλάδος καί μέ έν σημαντικόν ιππικόν, ώστε νά σαλευθώσι τά θεμέλια τής 
καταδυναστείας καί νά άνατρέψη όλα τά καθ’ ήμών σχέδιά της».49 50

49. Έμμ. Πρωτοψάλτη : «Μυστική εκστρατεία κατά τοϋ Λιβάνου» (1824 — 26) «Έλ
ληνική Κύπρος» τόμ. Ε' σ. 178.

50. Έμμ. Πρωτοψάλτη : «Σχέδια πτερί εκστρατείας είς Λίβανον καί άπελευθερώσεως τής 
Κύπρου κατά τό 1827» »Έλληνική Κύπρος», τόμ. ΣΤ', σ. 16.

51. Έμμ. Πρωτοψάλτη : «Ό Κύπριος άγωνιστής Χαράλαμπος Μάλης», τόμ. Ε' σ. 197.

Έξ άφορμής τής υποβολής τοΰ τολμηρού αύτοΰ σχεδίου ό Χαράλαμπος 
Μάλης υπέβαλε στις 13 Φεβρουάριου 1825 έγγραφο πρός τόν ’Αλέξανδρο 
Μαυροκορδάτο μέ τό όποιο συνηγορούσε ύπέρ τής άναλήψεως τής άπελευ- 
θερωτικής εκείνης εκστρατείας.51

«’Εκλαμπρότατε Κύριε,

Είς τό σχέδιον τό όποιον εϊχα δώσει κατά τόν παρελθόντα Αύγουστον 
πρός τήν Σεβαστήν Διοίκησιν έβαλα βάσιν επάνω είς τά εξής δύο :

α' 'Η νήσος Κύπρος νά δανεισθή τουλάχιστον 20 μιλλιούνια γρόσια διά 
νά έτοιμάση όλα τά χρειώδη πρός τοιαύτην εκστρατείαν.

β' Νά σταλώσι δύο ή τρεις άνθρωποι είς τό Λιβάνιον όρος νά δοκιμάσουν : 
α) άν τά λεγάμενα άπό τόν Χατζή Εύστάθιον Ρέζην καί άλλους είναι άληθή 
καί β) νά τό έτοιμάσωσιν είς άποστασίαν, άν ϊδωσι φιλελληνισμόν είς τό 
πνεύμα τών Λιβανίων.

Είπα νά δανεισθή ή Κύπρος, διότι εϊναι νήσος πλούσια, είς τής όποιας τήν 
εκστρατείαν, άν βαλθή εύταξία, δύναται νά πλήρωσή δάνειον τριπλάσιον τού 

προβαλλομένου, άλλως καί τό πράγμα εϊναι μεγεθουργία, καί διά νά μή προ- 
ξενηθή βλάβη άλλ’ ελευθερία είς τούς έκεϊ κατοίκους καί όφελος είς τήν Ελλάδα 
άνάγκη νά γίνουν καί θυσίαι άνάλογοι.

’ύΰφελεϊται ή Ελλάς· επειδή όχι μόνον ό εχθρός περισπάται, καί ό μέν 
Σατράπης τής Αίγύπτου περιορίζεται, ό δέ Σουλτάνος μέ τρόμον θέλει προκύ
πτει τοΰ Ελλησπόντου, άλλά καί ή Ελλάς, άν οί "Ελληνες συναισθανθώσι 
πλέον, καί άσπασθώσιν τήν ούράνιον ομόνοιαν, δύνανται νά κάμουν πρόδους 
γιγαντιαίας καί εκστρατεύσουν άφόβως είς Κρήτην καί λοιπός νήσους έτι 
κρατουμένας άπό τόν εχθρόν, καί νά ελπίζουν άφευκτα τήν ποθουμένην ’Ανε
ξαρτησίαν, επειδή βλέπομεν, ότι ή Εύρώπη τότε ήρχισε νά ύπερασπίζεται 
τά δικαιώματα τών Ελλήνων, όπόταν έκατάλαβε πώς έχουν δύναμιν καί κυριό
τητα μερικών φρουρίων τής Ελλάδος».

Γιά νά ένισχύση τις άπόψεις του ό Μάλης ύπέβαλε στις 27 Φεβρουάριου 
1825 καί νέο έγγραφο στό όποιον είσηγεϊται τήν ύποκίνηση έξεγέρσεως όχι 
μόνο στή Συρία καί τόν Λίβανο άλλά καί τή Σερβία καί τή Βλαχομπογδανία. 
Στήν πραγματικότητα ό Μάλης επαναλαμβάνει στό σημείο αύτό τή γνωστή 
θεωρία τοΰ Ρήγα.52

«Ή Ελλάς τολμώ νά εϊπω άξιωματικώς, ήμπορεϊ, όταν σφίγξη καί ένώση 
καλώς όλας τάς δυνάμεις της νά έλευθερωθή, άλλ’ όχι καί νά ταχύνη τήν πτώσιν 
τής ’Οθωμανικής ’Επικράτειας, διά νά βοηθήση κατά χρέος καί όλον τό Χρι
στιανικόν Έθνος, τό όποιον έπαθε καί πάσχει τήν σήμερον δι’ αύτήν.

Διό, άν μοι εϊναι συγχωρημένον νά εϊπω τήν γνώμην μου, νομίζω, ότι 
συμφέρει τά μέγιστα άν ή Ελλάς πασχίση νά λάβη τά όπλα όχι μόνον ή Συρία 
άλλά καί ή Σερβία καί Βλαχομπογδανία εκ νέου.

Εϊναι βέβαιον ότι χρειάζονται μερικά έξοδα καί άνθρωποι πιστοί καί εύεργε- 
τικοί καί ή Ελλάς εϊναι κατά τό παρόν άχρήματος. Άλλ’ όταν τις στοχασθή 
ότι μικρόν δέλεαρ άγκιστρεύει μέγαν ίχθύν, μέ φαίνεται πώς τά μικρά αύτό 
έξοδα όπού θέλουν γίνει διά τοιαύτας άποστολάς, ήμπορούν νά ελευθερώσουν 
τήν Ελλάδα άπό τά χοντρά σώματα τής Τουρκίας, τά όποια έπαπειλοΰν 
καί αύτήν τής Ελλάδος τήν Σωτηρίαν.

Ή φιλοδοξία, ήτις φύσει ενυπάρχει είς τήν άνθρωπότητα, καί οί έως τώρα 
θρίαμβοι τής Ελλάδος, στοχάζομαι, εϊναι δυνατά ελατήρια διά νά κινήσουν 
εύκολα τοιαύτας μηχανάς. ’Επειδή ποιος Χριστιανός τήν σήμερον δέν άγαπά 
τήν ελευθερίαν του ; ποιος δέν έθεώρησε τήν άδυναμίαν τής Πόρτας ώς πρός 
τά ελληνικά όπλα ένωμένα ; ποιος δέν επιθυμεί μαζί μέ τήν ελευθερίαν του 
νά συμμεθέξη καί είς τήν δόξαν τών Ελλήνων ;

Στοχάζομαι πώς εϊναι συμφερώτερον νά κάμη ή Ελλάς τοιαύτας μικρός

52. Έμμ. Πρωτοψάλτη : «Ό Κύπριος αγωνιστής Χαράλαμπος Μάλης» «Έλληνική 
Κύπρος» τόμ. Ε' σ. 197.
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θυσίας, τάς όποιας καί άλλως κάμνει πολλάκις χωρίς ωφέλειαν, παρά τό νά μή 
δοκιμάση παντελώς τοιούτους περισπασμούς τοΰ εχθρού καί νά κινδυνεύη 
μεν κατά τό παρόν διά τό έδαφος της, να χάνη άπειρα διά τόν πόλεμον καί 
μετά ταΰτα νά έλθη είς κατάστασιν νά λέγη, άν έκαμνα τό καί τό, ήθελα έχω 
πολλούς συμμάχους καί εξολόθρευα ταχύτερα τούς εχθρούς μου.

’Αφήνω νά λέγω ότι καί οί πάσχοντες ύπό τόν ’Οθωμανικόν ζυγόν αδελφοί 
χριστιανοί θέλουν πάσχουν πολλούς ίσως αιώνας άν ή Ελλάς δέν φροντίση 
τοιουτοτρόπως νά τούς μεταχειρισθή συμμάχους μεν δΓ έαυτήν, συνεργούς 
δε τής ιδίας σωτηρίας καί δόξης.»

Ή Ελληνική Κυβέρνηση έπείσθη τελικά νά άναλάβη τήν έκστρατεία αύτή. 
Προτού όμως ένεργήση πολεμικώς, έστειλε μιά τριμελή επιτροπή στίς χώρες 
έκεϊνες γιά νά μεταφέρουν επιστολές τής Κυβερνήσεως πρός τούς πολιτικούς 
καί εκκλησιαστικούς άρχοντες τού Λιβάνου καί τής Συρίας καί προπαντός 
γιά νά σφυγμομετρήσουν τις διαθέσεις τών αρχόντων καί τοΰ λαού.53 Μεταξύ 
τών μελών τής επιτροπής αύτής διωρίσθη καί ό Χαράλαμπος Μάλης.54

53. Έμμ. Πρωτοψάλτη : «Νέα στοιχεία περί τής εκστρατείας είς Λίβανον» «Ελληνική 
Κύπρος» τόμ. ΣΤ' σσ. 115, 142, 166.

54. Έμμ. Πρωτοψάλτη : «Μυστική έκστρατεία κατά τοϋ Λιβάνου 1824 — 6» «Ελλη
νική Κύπρος» τόμ. Ε' σ. 178.

55. Έμμ. Πρωτοψάλτη : «Προπαρασκευή μυστικής εκστρατείας εις Κύπρον» «Ελληνική 
Κύπρος» τόμ. Ε' σ. 149.

56. Έμμ. Πρωτοψάλτη : «Προπαρασκευή μυστικής έκστρατείας είς Κύπρον» «Ελλη
νική Κύπρος» τόμ. Ε' σ. 149.

57. Φ. Μιχαλοπούλου : «’Αγώνες καί δίκαια τών Κυπρίων» «Νέα Εστία» 1954, σ. 25.

Τά πορίσματα τής επιτόπιας έρευνας δέν ήσαν καθόλου ενθαρρυντικά. 
Γιά τούτο ή Ελληνική Κυβέρνηση όχι μόνο δέν άνέλαβε τήν έκστρατεία αύτή 
άλλά καί διέταξε τή σύλληψη δύο οπλαρχηγών πού έσχεδίαζαν νά άναλάβουν 
μόνοι τους τήν εκστρατεία.55 Τά σχέδια τών δύο οπλαρχηγών κατήγγειλε 
πρός τήν Ελληνική Κυβέρνηση ό ίδιος ό Χαράλαμπος Μάλης, γιατί πίστευε 
ότι ή επιχείρηση θά είχε ληστρικό χαρακτήρα καί όχι μόνο δέν θά συνέβαλλε 
στήν εύόδωση τοΰ Έλληνικοΰ άγώνα άλλά άντίθετα θά έγίνετο άφορμή 
διεθνοΰς διαβολής καί θά ηυξανε τό εξωτερικό μίσος κατά τής Ελλάδας καί 
επιπλέον θά ύπονόμευε καί τήν πειθαρχία τοΰ έλληνικοΰ στρατεύματος.56

Όπως έλέχθη προηγουμένως, 580 "Ελληνες Κύπριοι57 έλαβαν μέρος 
στόν άπελευθερωτικό άγώνα του 1821—8. ’Απ’ αύτούς οί πιο πολλοί έφθασαν 
στήν Ελλάδα ύστερα άπό τις σφαγές τοΰ ’Ιουλίου τοΰ 1821, οί ύπόλοιποι 
ήλθαν αργότερα. Οί περισσότεροι ύπηρέτησαν στό πεζικό, οί άλλοι στό 
πυροβολικό ή στό ναυτικό.

’Αρκετοί άπό τούς στρατιώτες τοΰ πεζικοΰ διεκρίθησαν πολύ σύντομα 

καί διά τοΰτο διωρίσθησαν άξιωματικοί ή ύπαξιωματικοί, καί έτιμήθησαν 
μέ άριστεϊα τοΰ άγώνα.

Ιδιαιτέρως γνωστοί γιά τό θάρρος, τόν ήρωισμό καί τό πνεύμα αύτοθυ- 
σίας τό όποιον έπέδειξαν είναι ό Μιχαήλ Κυπραϊος, ό άξιωματικός Σϊμος, 
ό Χατζησάββας, ό ’Αντώνιος ’Ιακώβου Λοΐζου, ό Άγγελής Μιχαήλ, ό Γιάγκος 
Φραγκούδης, ό ’Ιωάννης ό Κύπριος, ό Γεώργιος Οίκονομίδης καί οί άδελφοί 
Γεώργιος καί Μιχαήλ Μάρκου.

Ό Μιχαήλ Κυπραϊος, «ό εύτολμος Κύπριος», όπως χαρακτηρίζεται άπό 
τόν Σπυρίδωνα Τρικούπη58, ύπηρετοΰσε στό στρατιωτικό σώμα του στρα
τηγού Μακρυγιάννη, ήταν δέ γνωστός γιά τόν πατριωτισμό του καί προ
παντός γιά τήν προθυμία του νά άναλαμβάνη επικίνδυνες άποστολές.

Τό 1825, όταν ό Μακρυγιάννης έπολιορκεϊτο στό φρούριο τής Πύλου 
Νεόκαστρο καί ή φοβερή έλλειψη νερού τόν άνάγκασε νά έλθη σέ διαπραγμα
τεύσεις μέ τόν Ίμπραήμ γιά τήν παράδοση τού φρουρίου, επειδή φοβόταν 
παρασπονδία τοΰ Ίμπραήμ, ήθελε μέ κάθε τρόπο νά παρευρίσκωνται καί 
Ευρωπαίοι κατά τήν παράδοση τοΰ φρουρίου. Γιά τοΰτο έστειλε τόν Μιχάλη 
Κυπραϊο νά μεταφέρη επιστολή πρός τόν καπετάνιο μιας ’Αγγλικής φρεγά
τας πού ήταν άγκυροβολημένη στά άνοικτά τοΰ φρουρίου. Ό Μακρυγιάννης 
περιγράφει τό επεισόδιο μέ τή συνηθισμένη λακωνικότητα καί δραματικότητα :

«Τό βράδυ εϊχε έρθει μιά φρεγάδα ’Αγγλική καί τά Τουρκικά καράβια 
τήν είχαν στή μέση νά μήν άνταποκρινόμαστε έμεϊς μ’ αύτήνη· φοβόνταν. 
Τότε στέλνομεν έναν Κυπραϊον μέ γράμματα τής πλεγής (κολυμπώντας). 
Τόν πήραν χαμπέρι τά Τούρκικα καί τόν κυνήγησαν όλη νύχτα· καί τόπεσαν 
τά γράμματα εκεί όπού βούταγε είς τήν θάλασσα. Καί πήγε είς τήν φρεγάδα· 
καί μπαίνοντας μέσα, έπεσε πεθαμένος. Τόν κρεμάσανε καί βγήκε τό νερό· 
καί τόβαλαν σπίρτα κι’ άναστήθη. Καί είπε τών ’Άγγλων τόν χαμόν τών 
γραμμάτων, όπού τοΰ είχαμε δομένα. Είπε στοματικώς τήν κατάστασιν 
τοϋ κάστρου καί τις πρόφασες τοΰ Μπραΐμη. Καί τόν πήρε ή φρεγάδα καί 
πήγαν στήν Ζάκυνθο καί είπαν αύτά τοΰ ναυάρχου. Τότε ό ναύαρχος έστειλε 
ένα μπρίκι».5 9

Ό Μιχάλης Κυπραϊος έπληγώθη θανάσιμα καί πέθανε στήν άγκαλιά 
τοΰ Μακρυγιάννη σέ ένα γιουρούσι κατά τή διάρκεια τής μάχης τών Μύλων. 
«Τότε, έκεϊ όπού ριχτήκαμεν στό γιουρούσι», γράφει ό Μακρυγιάννης, «μοΰ 
πληγώθη βαρέως καί ύστερα πέθανε ό καλός καί γενναίος πατριώτης Μιχάλης 
Κυπραϊος».66

Ό άξιωματικός Σϊμος ύπηρετοΰσε στό τάγμα τοΰ όπλαρχηγοΰ Νικόλα

58. Σπυρ. Τρικούπη : «Ιστορία τής Έλλην. Έπαναστάσεως» τόμ. Γ, σ. 142.
59. Μακρυγιάννη : «’Απομνημονεύματα», 1957 σ. 198.
60. Μακρυγιάννη : ένθ. άν. σ. 213.
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Κριεζώτη. Τό 1826 βρίσκεται κλεισμένος μαζί μέ πολλούς άλλους στήν ’Ακρό
πολη. Ή πίεση τών Τούρκων καί ή έλλειψη πολεμοφοδίων έπεισε τούς πολιορ- 
κουμένους νά διενεργήσουν έξοδο στις 5 Νοεμβρίου 1826. Ή επιχείρηση όμως 
άπέτυχε λόγω κακής συνεννοήσεως. ’Ιδού πώς περιγράφει ό Νικόλαος Καρώ- 
ρης στό «'Ημερολόγιο Πολιορκίας τών ’Αθηνών» τό σχετικό επεισόδιο :61 62 63 64 65 66 67 68

61. Νικολάου Καρώρη : «‘Ημερολόγιου Πολιορκίας ’Αθηνών», σ. 158.
62. Λ. Φιλίππου, ένθ. άν. σ. 132.
63. Κατά βεβαίωση τών Π. Μαυρομιχάλη, Μακρυγιάννη καί άλλων, 13/4/1865. 

Λ. Φιλίππου σ. 86.
64. Λ. Φιλίππου σ. 87.
65. A. Ν. Παπακώστα σ. 10.
66. Νικολάου Κασομούλη : «’Ενθυμήματα Στρατιωτικά» τόμ. Γ, σ, 272
67. Έφημερίς «Πάφος», άρ. 481, 3 ’Οκτωβρίου 1940.
68. Λ. Φιλίππου σ. 139

«Οί Κριεζωταϊοι ηύδοκίμησαν εύτυχέστερον τών άλλων. Αύτοί άμα 
ώρμησαν άπ’ έμπροσθεν καί άπό τά οπίσθια τών κάτω χαντακίων, έτρεψαν 
εύθύς τούς Τούρκους καί έπροχώρουν έκεϊθεν ερχόμενοι νά ενωθούν μέ τούς 
Καστρινούς, τούς όποιους ένόμιζον νά εύρουν άνδραγαθοΰντας είς τό επάνω 
χαντάκι κατά τόν Άρειον Πάγον. Άλλ’ έμειναν ήπατημένοι καί ούτως ύπεχώ- 
ρησαν καί αύτοί. Έφονεύθησαν δέ καί εξ αύτών δύο καλοί άνδρες άξιωματικοί 
τού Κριεζώτη, Μήτρος Καλυβιάρης καί Σϊμος Κύπριος».

Στήν πολιορκούμενη ’Ακρόπολη εύρίσκοντο άρκετοί Κύπριοι στά σώματα 
τού Κριεζώτη καί Φαβιέρου. Στό σώμα τού Φαβιέρου ύπηρετοΰσαν μεταξύ 
άλλων ό ’Αντώνιος ’Ιακώβου Λοίζου καί ό Άγγελής Μιχαήλ. Ό πρώτος 
είναι πατέρας τοΰ Σώζου ’Αντωνίου καί πάππος τοΰ ήρωικώς πεσόντος 
τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1912 στό Μπιζάνι Δημάρχου Λεμεσού Χριστοδούλου 
Σώζου. 62 Ό Άγγελής Μιχαήλ, ό όποιος, σύμφωνα μέ ένα πιστοποιητικό 
τών Μαυρομιχάλη καί Μακρυγιάννη, «είς όλον τό διάστημα τοΰ ίεροΰ ήμών 
άγώνος έδεικνύετο ό άνδρειότερος καί γενναιότερος μεταξύ τών συμπολεμούν- 
των είς τό πεδίον τής μάχης» ύπηρέτησε στήν Τρίπολη, στήν Κάρυστο, τό 
Χαϊδάρι, τόν Πειραιά καί τήν Χίο. Σέ μιά άπό τις μάχες αιχμαλωτίστηκε 
καί έπί εννιά μήνες «ύπέφερε γενναίως τά δεσμά τών πολεμίων».63 Το 1826 
άνήλθε στήν πολιορκούμενη ’Ακρόπολη φορτωμένος μέ πυρίτιδα.64

Ό Χατζησάββας έλαβε μέρος στήν πολιορκία του Μεσολογγίου καί έγινε 
γνωστός γιά τή μεγάλη ψυχική άντοχή του. 65 «Επτά πληγιαίς είχε λάβει 
ένας στρατιώτης μου, έως τότες, καί μ’ έλεγεν άκόμη ό δυστυχής ότι : «Θά 
βαστήξω», γράφει ό Νικόλαος Κασομούλης στά «Στρατιωτικά Ένθυμήματά» 
του. 66

Στήν πολιορκία τοΰ Μεσολογγίου έλαβαν επίσης μέρος οί Γιαννής Πασσα- 
πορτής6? καί Χατζηχριστόδουλος Κοκκινόφτας άπό τήν Πάφο6 8 Καί ό Παντε

λής Γεωργίου ’Ορφανός, ό όποιος καί έπληγώθη καί έτιμήθη άργότερα γιά 
τήν άνδρεία του μέ δυό άριστεϊα άνδρείας, ένα άσημένιο καί ένα χάλκινο.69

Γνωστοί γιά τόν ήρωισμό καί γιά τήν τόλμη τους έγιναν επίσης ό Θεο- 
χάρης Χατζή Ήλία Λαπαθιώτης, γιός του προκρίτου τής Λαπήθου Χατζή 
Ήλία πού έχτελέστηκε τό 182170 Καί οί άδελφοί Γεώργιος καί Άδάμ Μάρκου. 
Ό πρώτος έπεσε ήρωικά στή μάχη τής Καρύστου τόν Μάρτη τοΰ 1826, ενώ 
ό δεύτερος πολέμησε άπό τό 1822 μέχρι τό 1830 ύπό τόν στρατηγό Νικόλαο 
Κριεζώτη σ’ ολόκληρη τήν ’Ανατολική Ελλάδα.71

Μεταξύ τών γνωστών άξιωματικών είναι επίσης ό ’Ιωσήφ Κύπριος, ό 
όποϊος ύπηρέτησε ώς «μπουλουξής» ύπό τις διαταγές τοΰ Γιατράκου στήν 
Τρίπολη, Βαλτέτσι, καθώς επίσης καί στό ’Άργος καί τά Δερβενάκια εναντίον 
τοΰ Δράμαλη,72 ό Γεώργιος Κυπραϊος ή Καλαντζής, ό όποϊος ύπηρέτησε ώς 
ύπαξιωματικός ύπό τόν Φαβιέρο στό Χαϊδάρι τών Αθηνών καί τήν Χίο,73 
ό Θεόδωρος Ίωάννου Κύπριος, ό όποϊος ύπηρέτησε μέ ήρωισμό ώς άξιωματικός 
ύπό τούς οπλαρχηγούς Χατζηχρϊστο καί Νικηταρά,74 ό Γεώργιος Φιλίππου, 
ό όποϊος ύπηρέτησε μέ τόν βαθμό τοΰ πενηντάρχου ύπό τις διαταγές τών 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Χατζή Χρίστου, Δήμου Τζήλιου καί Άνδρέα 
Λόντου καί παρευρέθη στίς μάχες τών Αθηνών, όταν έφονεύθη ό Καραϊσκάκης, 
καθώς επίσης καί στό Νεόκαστρο καί τήν Χίον,75 ό Παΰλος Ίωάννου Τουφεξής, 
ό όποϊος ύπηρέτησε ώς ύπαξιωματικός στίς μάχες τών Αθηνών, Πειραιώς 
καί Δερβενακίων μέ τά σώματα τών οπλαρχηγών Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, 
Νικολάου Κριεζώτη καί Μακρυγιάννη, 76ό Θεοχάρης Αβραάμ, ό όποϊος 
έλαβε μέρος στίς μάχες τών Μύλων, Βερβένων, Τριπόλεως, Λειβαδιάς καί Θηβών 
μέ τόν βαθμόν τού ύπαξιωματικού77 καί ό Χριστόδουλος Βασιλειάδης, ό όποϊος 
ύπηρέτησε στήν Πελοπόννησο ύπό τούς Ήλία καί Κυριακούλη Μαυρομι
χάλη .7 8

Πολύ λίγα πράγματα γνωρίζουμε γιά τή συμμετοχή Κυπρίων στούς κατά 
θάλασσαν άγώνες. Ό ίδιος ό Κανάρης πιστοποιεί ότι στό πυροβολικό του 
ύπηρετοΰσαν τό 1821 ό Κωνσταντίνος Κυπριώτης καί ό γιός του Γεώργιος.79

69. Λ. Φιλίππου σσ. 27 — 30.
70. Λ. Φιλίππου σ. 139
71. Λ. Φιλίππου σσ. 13 — 16.
72. Λ. Φιλίππου σσ. 3 — 5.
73. Λ. Φιλίππου σσ. 6 — 7.
74. Λ. Φιλίππου σσ. 23 — 26.
75. Λ. Φιλίππου σσ. 31 — 35.
76. Λ. Φιλίππου σσ. 50 — 52.
77. Λ. Φιλίππου σσ. 70 — 76.
78. Λ. Φιλίππου σσ. 116 — 120..
79. Λ. Φιλίππου σσ. 17 — 22.
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Στό ναυτικό υπηρετούσαν επίσης οί Μάρκος Ιερώνυμος, Σολομών Μάρκου, 
Χρίστος Παπανικολάου Λιβαδίτης, 80 ’Ιωάννης Κύπριος καί Γιάγκος Φραγκού- 
δης.

80. «Κυπριακά Χρονικά» τόμ. Ζ' σσ. 104 — 5.
81. Λ. Φιλίππου σσ. 82 — 84, 143.
82. Γ. Φραγκούδη «Ιστορία καί Γενεαλογία τής οικογένειας Φραγκούδη» σσ. 42 — 45. 

«Σπετσιότικα» τόμ. Γ', 1926.
83. Λ. Φιλίππου σσ. 125 — 7.
84. Λ. Φιλίππου σσ. 107 — 112.
85. Λ. Φιλίππου σσ. 137 — 8.
86. Φ. Μιχαλοπούλου «’Αγώνες καί δίκαια τών Κυπρίων», «Νέα Εστία», 1954 σ. 25.

Γιά τούς δυό τελευταίους έχουμε κάπως περισσότερες πληροφορίες. Καί 
οί δυό ύπηρέτησαν στό πολεμικό «Ηρακλής» τοϋ ’Αναργύρου Χατζή ’Αναρ
γύρου καί διεκρίθησαν γιά τήν γενναιότητα, δραστηριότητα καί τήν πει
θαρχία τους.81 Άπό τόν ’Απρίλη του 1821 μέχρι τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 1822 
ό Γιάγκος Φραγκούδης έκρατοΰσε τό πολεμικό ήμερολόγιο του πλοίου.82

Πολύ συγκινητική ύπήρξε ή άφιλοκέρδεια καί ό άγνος πατριωτισμός πολ
λών Κυπρίων άγωνιστών. ’Όχι μόνο δέν έλάμβαναν άμοιβή γιά τις στρα
τιωτικές τους ύπηρεσίες άλλά άκόμα έπλήρωναν οί ίδιοι γιά τούς μισθούς καί 
τόν οπλισμό τών στρατιωτών τους. Ό Νικόλαος Θησεύς καί ό άδελφός του 
’Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος, ό Μιχαήλ Μάρκου, μπουλουξής ύπό τις διαταγές 
τοΰ Κριεζώτη,83 ό Χρήστος Μιχαήλου Κύπριος, γενναίος άξιωματικός τοΰ 
Κριεζώτη, Χατζηχρήστου καί Νικηταρά πού άνδραγάθησε στό Δίστομο84 
καί ό Γεώργιος Οίκονομίδης, ό όποιος άργότερα προήχθη σέ Γενικό Γραμμα
τέα τοΰ Υπουργείου Οικονομικών καί Νομάρχη Κυκλάδων 8 5 είναι μερικά παρα
δείγματα άγνών καί άφιλοκερδών πατριωτών.

Άναφέραμε μόνο τούς πιό γνωστούς άπό τούς Κυπρίους μαχητές τής 
ελευθερίας τοΰ 1821 — 8. Πολλών άλλων γνωρίζουμε μόνο τά ονόματα καί 
δέν έχουμε καμμιά πληροφορία γιά τή δράση τους. "Αλλων άγνοοΰμε καί τά 
ονόματα. ’Αναφέρεται π.χ. πώς στήν άτυχη εκείνη μάχη τών ’Αθηνών τό 
1827 εκατόν τριάντα παιδιά τής Κύπρου έδωσαν τή ζωή τους γιά τήν ελευθε
ρία τής μεγάλης τους πατρίδας.86

Καθ’ όλο τό διάστημα τοΰ άγώνα καί παρά τό γεγονός ότι προηγήθησαν 
οί φοβερές σφαγές τοΰ ’Ιουλίου τοΰ 1821 τό εθνικό φρόνημα τών Κυπρίων ήταν 
άρκετά ψηλό. Τό φρόνημα αύτό έξεδηλώνετο συνήθως μέ οικονομική καί ήθική 
συμπαράσταση πρός τόν άγώνα.

Ελληνικά πολεμικά καί ιδιαιτέρως ψαριανά έπλησίασαν πολλές φορές 
τήν Κύπρο γιά ανεφοδιασμό.87 Άλλοτε πάλι Ελληνικά πολεμικά ένεργοΰντα 
επί τή βάσει πληροφοριών πού έλάμβαναν άπό Κυπρίους, καί ιδιαίτερα Κυ

πρίους ύπαλλήλους προξενείων, γιά τόν άπόπλουν τουρκικών πλοίων, ώργά 
νωναν επιτυχείς καταδρομές καί τά έβύθιζαν.88

Πολλοί Κύπριοι δέν μπορούσαν νά άποκρύψουν τόν θαυμασμόν καί τή 
χαρά τους γιά τά ελληνικά κατορθώματα καί πολλές φορές έπλήρωσαν μέ τή 
ζωή τους αύτή τους τήν τόλμη. Ό Γάλλος πρόξενος αναφέρει ότι στις 16 
Φεβρουάριου 1823, καθ’ ον χρόνον συνήπτετο ναυμαχία μεταξύ δύο ελληνικών 
βρικίων καί ένός Αιγυπτιακού πλοίου στά άνοικτά τής Λεμεσού «ό στρατός 
τού Μεχμέτ Άλή κατέσφαξεν έν Λεμεσω τρεις έλληνας κατοίκους, οί όποιοι 
έφαίνοντο εύχαριστημένοι άπό τό θέαμα τής ναυμαχίας».89

Περισσότερον έκδηλωτικοί έγιναν οί Κύπριοι μετά τήν άνακήρυξη τοΰ 
ελληνικού κράτους καί ιδιαιτέρως κάθε φορά πού ελληνικά πλοία, πάνω στά 
όποια κυμάτιζε περήφανη ή Έλληνική σημαία, προσήγγιζαν τά Κυπριακά 
παράλια. Στις 11 Ίανουαρίου 1830, όταν τρία ελληνικά πλοία προσήγγισαν 
στό λιμάνι τής Λάρνακας, «ολόκληρος ό ελληνικός πληθυσμός τής Λάρνακας» 
σύμφωνα μέ έκθεσιν τοΰ Γάλλου προξένου «έμαζεύθη είς τήν παραλίαν, καί ήτο 
ευκολον νά άναγνώση τις είς κάθε πρόσωπον τήν γενικήν εύχαρίστησιν καί 
τάς έλπίδας πού άπετόλμων νά συλλάβωσι». 9θ

Μέ τήν έποχήν αύτήν συμπίπτουν καί δύο κινήματα κατά τών Τούρκων. 
Τό πρώτο κίνημα έγινε τό 1832, ό αρχηγός του δέ ήταν ό καλόγερος τής μονής 
τοΰ Αγίου Ήλία Καρπασίας Ίωαννίκιος, πού μόλις εϊχε γυρίσει στήν Κύπρο 
άπό τήν Ελλάδα, όπου εϊχε λάβει μέρος στόν απελευθερωτικό άγώνα. Ό Ί
ωαννίκιος ύποστηριζόμενος άπό πολλούς τουρκαλβανούς έξήγειρε όλόκληρη 
τήν έπαρχία Καρπασίας σέ έπανάσταση. ’Επειδή όμως ό στρατός του ήταν 
άοπλος, τό κίνημα κατεστάλη, ό δέ άρχηγός συνελήφθη είς Άθηαίνου, μετε- 
φέρθη άλυσοδεμένος στήν Λευκωσία καί έπασσαλεύθη δημοσίως.91

Γιά τό κίνημα τοΰ Νικολάου Θησέως του 1833 μιλήσαμε ήδη προηγου
μένως.

"Οσο περνούσαν τά χρόνια, τόσο περισσότερον ένισχύετο τό φρόνημα 
τών Κυπρίων καί τόσο περισσότερον άψηφοΰσαν τόν κατακτητή. Ό πρώτος 
"Ελληνας πρόξενος στήν Κύπρο Μαργαρίτης έγραψε τά εξής σέ μιά έκθεσή 

του πρός τήν Έλληνική Κυβέρνηση. «Έστάθη άδύνατον νά περιστείλω τήν 
ορμήν καί τόν ένθουσιασμόν τών ένταΰθα ομογενών έλλήνων, οϊτινες κατά 
δυστυχίαν έκτίθενται μέ βλάβην τών συμφερόντων αύτών».92

87. Έπιστολαί Γάλλου προξένου, «Κυπριακά Χρονικά» τόμ. Ζ', σσ. 15 — 17, 18 — 20,25.
88. ’Επιστολή Γάλλου προξένου, «Κυπριακά Χρονικά» τόμ. Ζ' σ. 22.
89. «Κυπριακά Χρονικά» τόμ. Ζ' σ. 20.
90. «Κυπριακά Χρονικά» τόμ. Ζ' σ. 33.
91. Φ. Μιχαλοπούλου «’Αγώνες καί δίκαια τών Κυπρίων», Νέα Εστία, 1954, σ. 27.
92. «Κυπριακά Χρονικά» τόμ. Η' σ. 8.
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Χαρακτηριστική επίσης επί τοΰ προκειμένου είναι μία έμπιστευτική έκθεση 
τοΰ Γάλλου προξένου τόν ’Απρίλη τοΰ 1853.93

93. «Κυπριακά Χρονικά» τόμ. Η' σσ. 13 — 14.
94. Φ. Μιχαλοπούλου «’Αγώνες καί δίκαια τών Κυπρίων» Νέα Εστία, 1954, σσ. 25 — 28.

«Ό λαός .. άφέθη νά παρασυρθή άπό τόν πλέον αστόχαστον ενθουσιασμόν, 
πληροφορούμενος τάς άρξαμένας συνομιλίας (Ρώσσων καί Τούρκων) άπό τόν 
άπεσταλμένον τής Ρωσσίας. Ή άνάμνησις τών σφαγών τοΰ 1821 άπεσβέσθη 
καί τά πνεύματα άνοήτως άποπλανούμενα έτόλμησαν νά όνειρευθώσι μίαν 
ελληνικήν άνεξαρτησίαν ή τουλάχιστον μίαν κυριαρχίαν μάλλον προσαρμο- 
ζομένην είς τάς θρησκευτικός των ιδέας. Δέν ύπάρχει εικασία είς τήν όποιαν 
δέν παραδίδονται οί δυστυχείς αύτοί ραγιάδες. Τώρα ή Ρωσσία θά καταλάβη 
τούς Ιερούς Τόπους, οπότε όλαι αί ελληνικοί έκκλησίαι θά ύποταχθώσιν ύπό 
τήν προστασίαν τοΰ Τσάρου, καί άλλοτε είναι ή άπόδοσις τοΰ τζαμιού πού 
έφερε προ τής εισβολής τό όνομα τής 'Αγίας Σοφίας. Προ παντός ή προσδο
κία αύτή ύπομειδία είς τούς "Ελληνας τής Λευκωσίας. Έτόλμησαν νά όμιλώσιν 
ύψηλοφώνως διά τάς βλέψεις των καί διά τό Πάσχα των τό όποιον έμελλε 
νά έορτασθή είς τό μεγάλο τζαμί».

Στά χρόνια πού άκολούθησαν οί Κύπριοι όχι μόνον «έτόλμησαν νά όνει- 
ρευθώσι» άλλά άκόμα καί νά «άγωνισθώσι» γιά μιά «ελληνική άνεξαρτησία». 
Ό πόθος γιά έλευθερία έγινε επιθυμία καί ή επιθυμία θέληση καί άπαίτηση. 
Γιά ένα άρκετά μεγάλο άκόμα διάστημα οί Κύπριοι εξακολούθησαν νά πυκνώ
νουν κατά εκατοντάδες τίς φάλαγγες τών άγωνιστών τής ελληνικής ελευθερίας. 
Στήν Κρητική επανάσταση τοΰ 1866 — 9, στόν πόλεμο τοΰ 1897, στούς νικη
φόρους άγώνες τοΰ 1912 — 3 καί στήν εποποιία τοΰ 1940 οί Κύπριοι εξακο
λουθούσαν νά δίδουν πάντα τό παρόν τους.94 Τό όραμα τής ελεύθερης μεγά
λης Ελλάδας πού θά έφτανε άπό τήν Κύπρο μέχρι τήν ’Ήπειρο καί άπό τήν 
Κρήτη μέχρι τήν Κωνσταντινούπολη φλόγιζε τίς καρδιές καί φτέρωνε τό νοΰ 
τους. Ό άγώνας γιά τήν έλευθερία τής Ελλάδας ήταν έμμεσα καί άγώνας 
γιά τήν έλευθερία τής Κύπρου. Καί όταν τό βόλι τοΰ έχθροΰ τούς άφαιρούσε 
τή ζωή, πέθαιναν μέ μιά χαρά άλλά καί μιά πίκρα στήν καρδιά. Χαρά γιατί 
είχαν τήν εύτυχία νά πεθάνουν γιά τήν πατρίδα άλλά καί πίκρα γιατί δέν 
άξιώθηκαν νά δοΰν λεύτερη καί τήν ίδιαίτερή τους πατρίδα.

ΤΗλθε όμως μιά εποχή πού ό άγώνας μεταφέρθηκε στήν Κύπρο. Ή έλευ
θερία τής Κύπρου έπεδιώχθη κατά τρόπον άμεσο πλέον καί όχι έμμεσο όπως 
πρίν. Καί ήλθαν χρόνια πού ό έλληνισμός ολόκληρος σηνήνωσε τίς ψυχικές 
καί ύλικές του δυνάμεις γιά τήν επιτυχία αύτοΰ τοΰ σκοπού.

Οί χιλιάδες τών γενναίων έλλήνων άξιωματικών καί οπλιτών πού ήλθαν 
στήν Κύπρο κατά τά τελευταία τρία χρόνια καί άγωνιζονται παρα το πλευρό 
τών Κυπρίων γιά τήν πραγματοποίηση τών πόθων καί τών προσδοκιών 

ολοκλήρου τοΰ ελληνικού γένους δέν άποτελοΰν μόνο τήν έμπρακτη άπόδειξη 
τής στοργής καί τής άφοσιώσεως τής μάνας Ελλάδας πρός τήν άγωνιζόμενη 
θυγατέρα της. ’Αποτελούν συγχρόνως μιά άνάστροφη κίνηση άλλά καί μιά 
συνέχεια τής συγκλονιστικά συγκινητικής πράξεως αύτοθυσίας καί συναδελ- 
φώσεως τών παιδιών τής Ελλάδας καί τής Κύπρου.

Ή Ελλάδα άπλωσε σήμερα τήν προστατευτική παρουσία της μέχρι τήν 
Κύπρο καί έκλεισε στοργικά στήν άγκαλιά της τήν πονεμένη θυγατέρα της. 
’Εκείνο που άπομένει είναι ή έπισημοποίηση τής πράξεως αύτής, ή άναγνώ- 
ριση μιάς καταστάσεως πού είναι ήδη πραγματικότης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΝΗΣ

ΝΙΚΗΣ ΛΑΔΑΚΗ - ΦΙΛΙΠΠΟΤ

ΔΟΣ ΜΟΥ ΤΑ ΔΥΟ ΣΟΥ ΧΕΡΙΑ

Δός μον τά δνό σον χέρια 
γιά νά κλαδέψω 
τους ονρανούς και τό βάρος τους 
γιά νά διαλύσω τούς κόσμονς 
πού πήραν τ όνομά σον 
και μον γίνανε πλάκες στό στήθος

γιά νά μπορέσω νά φύγω 
γιά νά μπορέσω ν' άπαλλαγώ 
άπ’ αντά τά πολύ μεγάλα 
πού μέ κλείνονν σά σνμπληγάδες πέτρες 
και μέ τνραννονν μνστικά.

Δός μον τά όνό σον χέρια 
γιά νά περάσω 
μέσα άπό τά σύνορα της μνήμης 
τό άνατρίχιασμα πού κάνει τό αίμα 
σά λιγοστεύει στό κορμί 
καί σνγκεντρώνεται πανέτοιμο 
στή καρδιά σά λάμια νά σ’ αρπάξει.

Τό ξέρα)

εσύ δέ 0ά ελπίζεις
κι οντε θ’ ανθίζεις
στις γλάστρες τον κήπον σον

μά εγώ

θάμαι μιά μεταμέλεια όμορφη
όμορφη καί μνστική
πού θάρχομαι νά σον γλύφω τά βλέφαρα 
νά σον αγγίζω σά χάδι ζεφύρο)ν τά χείλη

θάμαι σά μιά παιδούλα ελπίδα 
πού θά λαμπαδιάζει μέσα σον 
πάντα παρούσα

κι όρθια!

ΝΙΚΗ ΛΑΔΑΚΗ - ΦΙΛΙΠΠΟΤ
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Σ. ΧΑΛΟΥΜΑ

Τ’ ΑΛΟΓΑ ΚΙ ΟΙ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΔΕΣ

(Ο ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ)*

* Ό Χαρτοπόλεμος τίθεται σαν δεύτερη έπικεφαλίς.

[«"Αν ήμουν ή όχι αγενής δεν τό ξέρω», είπε ό Κ. 
ενώ σκουπιζόταν, «είναι όμως αλήθεια ότι είχα άλλα 
πράγματα εκτός άπό τήν ευγένεια νά σκεφθώ, γιατί 
διακυβεύεται ή ύπαρξή μου, πού απειλείται άπό μιά 
σκανδαλώδη γραφειοκρατία, τις Ιδιαίτερες άποτυχίες 
τής οποίας ôèv χρειάζεται νά σάς άναφέρω, άφοϋ και 
σείς άνήκετε σ’ αυτήν» ].

Φράντς Κάφκα «Πύργος»

ΚΕΦ. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ

’Άν ή διαταγή ήτανε ξεκάθαρη; ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Πώς νά το κάνουμε. 
Δέν το καταλαβαίνετε ρέ παιδιά «’Απαγορεύεται ό γραφεύς 'Υπηρεσίας νά έξέρχεται 
τοΰ Διοικητηρίου καθ’ όλην την διάρκειαν της ‘Υπηρεσίας του «Δέν είναι παίξε 
γέλασε».

«’Έτσι καί...............
«Μας τυλίγει σέ μιά κόλλα χαρτί και βίρα στόν κον Στρατοδίκη». Αύτό θά 

πή 100 στά 100. Γιά πρόσεξε ρέ Βλάμη. Τόπε............... , τόπε και χθες. Γέλασε 
μουλωκτά ό Βλάμης. Μιά σχιστή χαραμάδα γέλιου διακρινόταν μόλις άνάμεσα 
γομφίων καί κυνόδοντας. Τό γέλιο του κι ή κόρη τ’ άμματιοΰ του στέκονταν σέ μιά 
παράλληλη θέση πρός τήν διμοιρία ’Αξιωματικών. Κανείς τους δέν σάλευε.

Ό ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΣ έρχόταν ν’ άντικαταστήση τόν Άντισυν- 
ταγματάρχη. Μέ τόν καινούργιο χρόνο καί νέος, άναλογιζόμουν.

Έφθασε 30 Δεκεμβρίου καί έντός διημέρου άπό άφίξεως άναλαμβάνει τήν 
Σεβαστήν Διοίκησιν τοΰ Τάγματος. Αύτό δέν ήταν πού περάστηκε στήν «ήμερη- 
σίαν;» ’Έ αύτό θά γινόταν. ’Έγινε.

«Χαρτοπόλεμο, ρέ θά παίξη αύτός μέ μάς — κι δλο καί θά μάς τυλίξει καί σέ 

μιά κόλλα χαρτί; Ό ’Άλλος δέν είπε τίποτα.
Τον θυμοΰμαι πού μάς οδήγησε σ’ ένα γήλοφο φυτεμένο άπ’ τή κορφή ώς τά 

νύχια μέ βοΰρλα. Στάθηκε μοναχός του γιά δυό λεφτά κρατώντας τήν θάλασσα στά 
μάτια. 'Ο νοΰς του, το έ'δειχνε καί πάλι στά μάτια ήταν φουλαρισμένος συγκεχυ
μένες ιδέες, μπύρα, κρασί — κρασίλα, αύγοτάραχο καί χαβιάρι. 'Η ψεσινή δέν τοΰ 
βγήκε σέ καλό. 'Ωστόσο τήν δώσανε προς τιμή του οί κ.κ. ’Αξιωματικοί.

’Έσιαξε λίγο τά μαλιά του σάν νά τακτοποιούσε μαζί καί τίς ιδέες του. Αύτές 
στό κουτί τής ήθικής, έσεΐς άποδώ στο σιδερένιο κιβώτιο τής πειαθρχίας, οί άλλες 
άπό πέρα .... οί άπο πέρα στόν κάλαθον .... στόν κάλαθον τών εύχρηστων γιά 
τήν κάθε περίσταση, πάντως οπωσδήποτε όχι γιά τήν παροΰσα.

’Έτσι κοντούλης, παχουλός μέ κοιλίτσα μοΰ έβαζε τήν ύποψία ότι θάχεπατήσει 
τά 50. "Υστερα ήταν καί κάτι άλλο πού ένίσχυε τίς ύποψίες μου. Μιά μύτη δυνατή 
καί γρυπή προσαρμοσμένη στό βαρύ κι άψηλό μέτωπό του. Μιά ωστόσο όχι τόσο 
συνηθισμένη μύτη.

Κι ένώ στεκόταν σκεπάζοντας τή χοντρουλή κοιλίτσα του μέ το πολίτικο που- 
λόβερ του, άρχισε νά μιλά.

—Θάμαι καλός.. άλλά έάν τολμήση κανείς θά σάς τυλίξω σ’ ένα κομμάτι 
χαρΛ...............

Στ’ αύτιά μου δέν κυλούσε ή φωνή του άλλά κάτι σάν φωνή άπό μαγνητοταινία, 
στό ίδιο άκριβώς μοτίβο, ή φωνή καί ή έντασή της. Αύτό φυσικά δέν μοΰ έκανε 
τή χάρη νά μήν τήν άκούω άλλά ωστόσο ή άδιαφορία μέ τήν οποία τήν άκουα ήταν 
ένα έλαφρυντικο γιά μένα. ’Έκανα νά χαλαρώνω τ’ άφτιά μου, ν’ άκούω οσο πιο 
άραιά γινόταν τίς κουβέντες του, όταν..........

—«Τάγμα — Προσοχή...........»
Κοκκάλωσα μέ μιάς στήν θέση μου. ’Όχι, δέν ύπήρχε ούτε λόφος μέ βούρλα 

ούτε καί παράδοσις Τάγματος. Απλώς ήταν ή πρωϊνή συνηθισμένη άναφορά τοΰ 
Τάγματος. Ούτε μιά φορά δέν κινήθηκα άπ’ τή θέση μου, μοΰ ήταν όλότελα άδιά- 
φορα καί τά προστάγματά τους όπως κι οί άναφορές τους. Τά μάτια μου στέκονταν 
βιδωμένα στό πλατώ, το τριγυρισμένο μέ τά ήμερα πεύκα. Καλά-καλά δέν είχα 
ύποθέσει πώς είχαν άνασκουμπωθεΐ όλες αύτές οί σκέψεις μέσα μου. Πάντως δέν 
μου έμενε καθόλου άδιάφορη ή άρχή τους. Στή πρόταση «Θά σάς τυλίξω σ’ ένα 
κομμάτι χαρτί» ένας συρμός άπο θολές σκέψεις είχαν περάσει μέσα άπο τό μυαλό 
μου. Μιά στίβα σπασμένες εικόνες, χωρίς κανένα συγκεκριμένο περίγραμμα. 
Καμιά άνάγλυφη παρουσία δέν δεσπότευε άνάμεσα σέ μένα καί τά πράγματα. Ούτε 
κι ό χρόνος. Οΰτε κι οί άνθρωποι. «Οί σκέψεις μου μοιάζαν σάν πεσμένα φύλλα 
πούχασαν τον έαυτό τους στή φορά τ’ άνέμου».

Τά σύννεφα σάν καταδιωκτικά τοΰ C.I.D. κυνηγοΰνταν μεταξύ τους. Κι 
όμως οΰτε ένας κόμπος χολής δέν μποροΰσε νά χωρέση άναμεσό τους.

«Ό ούλαμός Διοικήσεως ώς καί ή διμοιρία γραφέων νά χωρήσουν είς τό άρι- 
στερόν». Πηγαίναμε γιά τά πόστα μας.
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—Αύριο θά βρέξη, είπα στον συνάδελφο τοϋ 2ου.
—Το λες μέ τόση σιγουριά σάν νάσαι σύ πού θά στείλης τήν βροχή.
—Δέν βλέπεις το ξούρισμα πού σου κάνει ό πρωϊνος άέρας; Τά νεύματα τών 

πευκοβελόνων πρέπει νά σοϋ κινούν τις ύποψίες.

Κ. I. ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ.

’Εργαζόμουν σέ κείνο το στρατιωτικό Γραφείο γιά 3 ολόκληρους μήνες, μήνες 
καλοκαιριάτικους. Έζησα έδώ ώρες όπου ή μέρα κρατούσε 15 ώρες. Βρισκόμουν 
ωστόσο κάποτε στήν άνάγκη, ν’ άναρωτηθώ πάντα μόνο τήν νύχτα, ποσο μπορούσε 
νά κράτηση το ξεπούλιασμα ένός αύγοϋ τή μέρα, σ’ αύτο το ’ίδιο μέρος πού έμεϊς 
διημερεύαμε. Κι αύτο άκόμη φυσικά, ή διημέρευσίς μας ήταν κάτι πολύ σχετικό 
γιατί βρισκόμασταν κάτω άπό το έλεος τής μέρας, τής Καλοκαιριάτικης μέρας.

Καί τώρα ύστερα άπ’ αύτο ό χειμώνας έρχόταν άλλα τόσο βίαιος πού καί καλα 
έπέμενε νά καταχωρηθή στά σώματα καί τά λιθάρια.

'Ο Λοχαγός Ρασπύρας πού διηύθυνε κείνο το Στρατιωτικό I ραφείο οπού νάναι 
καί θά ’ρχόταν. Ξεχωριστά ράθυμος κείνο το πρωινό, μέ τά μάτια γεμάτα σεριάνη, 
άφηνα ράθυμη τήν σκέψη νά κυκλοφέρνη άλόγιστη. Το πάκκο μέ τά τσιγάρα, δέν 
ήταν ώρα πού τ’ άναθυμήθηκα. ’Έψαξα στήν τσέπη τοΰ χιτωνίου μου, το βρήκα 
έκεϊ κρύο, γεμάτο άπόγνωση γιατί φύλαγε μέσα του, ένα μόνο τσιγάρο! Ί ο προ- 
τεινα στά χείλη μου. Παρ’ όλη τους τήν βαρυθυμιά δέν το άρνήθηκαν. Πιπίλισα 
γιά λίγο το φίλτρο, τ’ άφησα κάτω, χάζευα τήν τσέπη του παντελονιού γιά σπίρτα. 
Σίγουρα θά τάχα άφήσει στο πουκάμισο μέ τις πλατειές έπωμίδες. Μάλλον όχι, 
στο άλλο Οάταν μέ τά χακιά γαλόνια τά ραμμένα σέ πέτσινο λουρί. Πολύ θά σκο
τιζόμουν τώρα καί γιά τέτοιες λεπτομέρειες;

’Έβαλα φωνή.
—Άντώνη, δώς τά σπίρτα σου ρέ...........
—’Έλα νά στάνάψω κύρ-Δεκανέα, είπε σ’ ένα ύφος μισό άστεϊο μισό σημασία. 

Μαζί μέ τήν πρώτη άκαπνιά τοΰ τσιγάρου φούμερνε καί μιά άκαπνιά — σκέψη 
γι’ αύτο το δεκαφτάχρονο άγόρι. ’Εργαζόμασταν μαζί στο ’ίδιο Γραφείο καί παρ’ 
όλο πού έγώ τον περνοΰσα δυο χρόνια αύτος ύπηρετοΰσε τον 12ον μήνα τής θητείας 
του. Βλέπετε έγώ ήμουν έκλεκτικος στο χρόνο κατατάξεώς μου. Ήταν ένα 
άγόρι λεπτό, μέτριου άναστήματος, μαΰρα μαλιά, μικρό στρογγυλό πρόσωπό. 1 
αύτιά του κρατούσαν ένα ζευγάρι ματογυάλια, χρούματος βαθιοΰ καφέ, μιά άπόχρωση 
ξύλου λαδωμένου μέ βερνίκι. Τό πρόσωπό του στεκόταν άδιαμαρτύρητο σέ μιά 
θέση παιδικής άθωοσύνης τόσο φανερής πού κι ό ίδιος νά μήν μποροΰσε νά τήν κρυψη, 
έστω κι άν το ήθελε άκόμα.

Ή μόνη φορά πού είχα δει κείνο το μικρό παιδιάστικο προσο^πάκι, το τόσο 
όμοιο μέ τά πέταλα τών Άϊδημήτρηδων τοΰ κήπου μας, τοΰ Στρατιωτικού μας 
κήπου, νά σουρώνη καί νά καίγεται καί νά δύη σάν τό λαμπυρισμα ενός άστρου στη 

νύκτα, ήταν τότες πούχε δεί στά χαρτιά του, τήν ταυτότητά του. Άπάνοί 
στο φύλλο κατατάξεώς καί κάτω λίγο δεξά, τό πάνω άπό τις ύπογραφές τοΰ προ
έδρου καί τών μελών τοΰ Συμβουλίου Κατατάξεώς ήταν γραμμένο τό έξής άπό- 
σπασμα μέ μπίρο.

«Κατετάγη Στρατεύσιμος τήν 14/10/66 κριθείς δέ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ μετετέθη 
αύθημερόν εις ΚΕΝ Κόρυβος». "Ολα τοΰ ήταν κοινότοπα, άδιάφορα, τό πολύ 
συνηθισμένα. Μόνο κείνη ή λέξη τοΰ φαινόταν παράτυπη, συχαμερή.

«Έσύ πας γιά Βοηθητικός». Έσύ πάς γιά Βοηθητικός». «Δέν είμαστε 
καλά». Είπε μέσα άπ’ τά δόντια του. "Ομως οί λέξεις καί οί εικόνες ξανάρθαν. 
Αύτος τις έπιτίμησε. Προσπάθησε νά τις άπωθήση. Αύτές μέ μιά χυδαιότητα 
ξανάρθαν.

«Έσύ πάς γιά Βοηθητικός — Έσύ πάς γιά Βοηθητικός». Καί πάλιν οί 
σκέψεις δέν τον άφησαν, οί εικόνες δέν τοΰ χαμογέλασαν. Ήταν ένα μήνυμα, 
ωστόσο κακό μήνυμα πού τοΰ έρχόταν σάν άπό τηλεπάθεια. Κάτι σάν όχληρος 
βόμβος, συνεχής, κάτι σάν νά κρατούσε πάντα άνοικτό τ’ άκουστικο τού αύτομάτου 
τηλεφώνου καί άκουε, άκουε, άκουε χωρίς νά μπορή ν’ άρθρωση μιά κουβέντα. Νά 
πή όμως τί; "Οτι ήταν άθώος. Κανείς δέν τού το άμφισβήτησε, ωστόσο καί δέν 
τού άναγνώρισαν. Κι όμως ένοιωθε ένα αίσθημα ένοχής, ήταν ένοχος χωρίς καν 
νά φταίξη. "Υστερα οί σκέψεις ξανά καί ξανά άνακυκλώνονταν, συνέχονταν μ’ 
άλλες καί τον κατατυραννοΰσαν. «Τί θά πή καί ή Άγγέλικα, ή δική του Άγγέλικα, 
τό κορίτσι του». Δέν τον κάτεχε μόνο ή ύποψία πώς μπορούσε ή είδηση νά διαδοθή 
άπό αύτί-σ’ αύτί καί νά φθάση καί στο χωριό του μά καί στ’ αύτιά τής Άγγέλικας. 
Πίστευε πώς ήταν δυνατό νά φθάση, γι’ αύτο δέν χωρούσε ή παραμικρή άμφιβολία. 
Τόν άνακούφιζε όμως ή περίπτωση τοΰ ότι δέν ύπήρχε έκεϊ, στήν αίθουσα άλλος 
άπό τά μέλη τής ’Επιτροπής. Αύτοί διάλεγαν, χώριζαν σέ ’Απολύτως ικανούς, σέ 
ικανούς, σέ Βοηθητικούς καί σέ άνικάνους καί ώστόσο αύτο το έργο δέν το έκαναν 
χωρίς άδικία. ’Άλλοτε πάλι ή άδικία έπεκτεινόταν σέ όλους, γιατί όλοι ήταν δεκα- 
οκτάχρονοι, μά το 18 ήταν ένας άνοικτός άριθμός σάν τή ζωή π’ άνοίγονταν μπροστά 
τους. Κι αύτοί έδειχναν άδιάφοροι — ήταν τόσο έχέμυθοι κι άπασχολημένοι. 
’Ίσως ή περίπτωσίς του νά περνοΰσε άπαρατήρητη. «Αύτοί σκέφτηκε», καί πάλιν, 
το μόνον πού θά δώσουν στήν δημοσιότητα είναι το ποσοστον τών άπορριφθέντων, 
τών Βοηθητικών, τών ικανών καί τών άπολύτως ικανών. ’Άν όμως, δέν ύπήρχεν 
άλλος «Βοηθητικός» καί τότε αύτοί, τότε αύτοί, — τόν έπιανε ίλιγγος — θά τόν 
έδιναν όνομαστικώς στήν δημοσιότητα, «χάριν τοΰ σπανίου τής περιπτώσεο^ς». 
Πόσο θά έ'θελε νά ήταν άνάμεσα στούς ικανούς, έστω καί στούς όχι άπολύτο^ς. Καί 
άν δέν μποροΰσε νά γινόταν αύτό, άς τόν συγκατέλεγαν, μεταξύ τών άπορριφθέντων, 
τουλάχιστον έκεί, οπωσδήποτε ύπήρχαν πολλοί.

«Έσύ πάς γιά «ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ». Οί λέξεις ξανά άντήχησαν μέσα του. 
Στο έαυτό του έδωσε το δικαίωμα νά ζή, μιά κι όσες φορές βρέθηκε στήν χειριστή 
απόγνωση δέν αύτοκτόνησε. Στο έαυτό του έδωσε τό δικαίοψα τήν ίδια αύτή μέρα 
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và. ρισκάρη τήν υπόληψή του. ’Έστω κι αύτό νά κέρδιζε του φαινόταν άρκετό, 
κάτι περισσότερο άπό λίγο. Νικούσε τούς άλλους, τήν δική του ένοχή όμως ποιος 
θά μπορούσε νά νικήση;

’Έκοβε βόλτες. "Υστερα έκανε άριστερά τού Κ.Ψ.Ο*  καί γλίστρησε στο 
γραφείο. 'Η άπόφαση είχε παρθεϊ. Τούς νόμους τούς ήξερε όσο καί τούς πειθαρχι
κούς κανονισμούς. Τις συνέπειες τις ζύγιασε πολύ νωρίς, πριν γεννηθή καν ή σκέψις. 
Πήρε το μπίρο καί μαρκάρωσε τήν άχαρη λέξη. Στό πρόχειρο φύλλο χαρτιού πού 
βρισκόταν στό γραφείο δοκίμασε τό Big. Τό ζύγιασε μιά στις δυό μέ τ’ άλλήθωρο 
μάτι του. Δέν τοβρισκε νά μοιάζη καί τόσο μέ τήν παλιά γραφή. Τό χέρι κράτησε 
μιά γραφίδα πιό σκούρας άπόχρωσης. Τό δοκίμασε στό ίδιο πρόχειρο. Κάπως 
τοΰ φαινόταν πώς έμοιαζε μέ τήν παλιά γραφή. Βιαζόταν κι όλας. Μέ μικρά, 
στρογγύλα γράμματα πού μαρτυρούσαν ένα χαρακτήρα καλόγουστου άνθρώπου καί 
σέ στάση προσοχής έγραφε τήν σωστή λέξη πού τόν ξαλάφρωσε «.......... κριθείς δέ 
ικανός μετετέθη αύθημερόν είς ΚΕΝ Κόρυβος». Στάθηκε 15 πόντους ψηλά. ’Έγει
ρε τό κεφάλι σέ μιά στάση Χριστού γερμένου στό Σταυρό. "Αφησε μέσα άπό τά 
λευκά δόντια του νά ξεφύγη ένας παλμός άνθρωπιάς. Άναλογίστηκε. «Περισσό
τερο ήταν χαρακτηριστικό τών Θεών ή τών άνθρώπων ν’ άρέσκωνται στήν άρτημέ- 
λεια. Ποιος είν’ αύτός πού κατέβηκε άπό τόν "Ολυμπο κι είπε ότι ό Θεός άρέσκεται 
στις τάδε καί στις τάδε κατσίκες; "Αραγε δέν είναι οί άνθρωποι πού έπλασαν τόν 
Θεό τους κατ’ εικόνα δική τους καί καθ’ όμοίίοσή τους; Σέ ποιανούς άρεσε τό 
κλέφτικο κι ή κνίσσα καί τό μοσχολίβανο τού θυμιατού; Στούς θεούς, γιά τούς 
άνθρώπους! 'Ωστόσο οί Θεοί έμεναν όπως θρονιάστηκαν, ίδιοι κι αύτοί καί οί 
ιδέες τους. 'Η διαφορά βρισκόταν άλλοΰ, στά κεφάλια τών άνθρώπων πού δέν 
στάθηκαν ικανοί νά τούς γνωρίσουν.

Σίγουρος τώρα ό Άντώνης πώς τίποτα δέν τόν έμπόδιζε νά μοιάζη μέ τούς 
άλλους στρατιώτες άφησε λεύτερο τό πρόσωπό του νά ξεσυννεφιάση, νά πάρη τήν 
πρώτη του όψη καί μορφή. 'Η πρώτη μέρα κέρδισε τόν έαυτό της.

Κ. II. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ.

Παρμένος ολόκληρος άπ’ αύτή τήν πρόχειρη, γιά μέ, σκέψη είχα ρουφήξει κι 
δλας το μισό σιγαρέττο. Τήν ίδια στιγμή άκούστηκε τό βροντητό κλείσιμο τής 
πόρτας τοΰ λαντρόβερ. Σέ τρεις κινήσεις είχα έξαφανίσει τό ύπόλοιπο τοϋ τσιγάρου, 
όταν ό Λοχαγός Ρασπύρος δρασκέλαε τό κατώφλι τού γραφείου. Σηκώθηκα, 
ύποκλήθηκα μέ σεβασμό καί ξαναστρώθηκα στό γραφείο μου.

—Τί έχουμε κύρ-δεκανέα; ρώτησε κοφτά, Σπαρτιατικά.
—Πώς είπατε κύρ-Λοχαγέ. "Ω! Συγνούμην δέν τό πήρα άπάντησα άφαιρε- 

μένος. Γύρισε μέ κοίταξε μ’ ένα β>^έμμα γεμάτο περισσότερο έρωτηματικά, παρά

’ Κ.Ψ.Ο. = Κέντοον Ψυχαγωγίας 'Οπλιτών.

έπιτίμηση. Μέ τήν ίδια άπόχρωση καί τόνο στή φωνή του έπανέλαβε.
—Είπα, έχουμε τίποτα;
—Ναι έχουμε, πώς, ένα μάτσο χαρτιά έχουμε. Προτού τελειώσω άκόμα τή 

δική μου κουβέντα αύτός διάβασε τό πρώτο καί μετροφυλλοΰσε τό δεύτερο καί τρίτο 
έγγραφο. Μιά ματιά έταστική οσο καί γρήγορη, τά είδε, άφησε ένα άναστεναγμό 
ικανοποίησης τής .περιεργείας του καί σέ ύφος περίοπτο καί μισοαστείο ψέλλισε 
«"Αρχεται ούν ό πόλεμος μεταξύ ’Αθηναίων καί Λακεδαιμονίων...............» Έγώ
έπανέλαβα συμπληρωματικά. «"Αρχεται ούν ό πόλεμος μεταξύ Λοχαγού Ρασπύρου 
καί χαρτιών» Ξαναγύρισε, μέ κοίταξε. Γέλασε μέσα άπ’ τά πλατειά, άνδρικά του 
χείλη. «Χά-χά-χά. ’Αρχίζει λοιπόν ό πόλεμος ............... ». Ξανάπε. Τούτη
τήν φράση δέν ήταν ή πρώτη φορά τήν άκουγα, γι’ αύτό δέν μέ ξένιζε. Κείνο πού 
μέ παραξένευε ήταν πώς αύτός ό πόλεμος βρισκόταν σέ μιά θέση πιό έξωανθρώπινη 
παρά άνθρώπινη. Σού κατέβαιναν ένα σωρό χαρτιά, ένα στοιβάδι διαταγές κι ήσουν 
ύποχρεωμένος θές δέν τό θές νά. τές φέρης σέ πέρας. Μοΰλεγε κάποτε όταν βρεθή
καμε σ’ ένα περιβάλλον άδελφικό παρά Στρατιωτικό.

—’Εσύ ’σαι δάσκαλος καί θά ξέρης τό παιγνίδι τ’ άλογα κι οί Καβαλλάρηδες. 
’Έχ αύτό συμβαίνει φίλε μου, παντού σήμερα. "Οποιος τό πετύχει καί γίνει 
Καβαλλάρης ξελογικεύεται, φρενιτιά, ξεχνά πώς ήταν κάποτε κι αύτός άλογο. Κι 
ώστόσο μένει νάναι άκόμη κι αύτός σέ κάποιον άλογο. ’Έ λοιπόν φίλε μου, τόν 
χαρτοπόλεμο τόν φοβάμε πιό πολύ κι άπ’ τόν πραγματικό τόν πόλεμο. Στό πόλεμο 
πας μέ τήν ψυχή σου, τρώς μιά σφαίρα στό πόδι, στό χέρι, στό κούτελο. Γιατρεύεσαι 
γιά πεθαίνεις. Ξεχνάς καί στις δυό περιπτώσεις καί τόν πόλεμο καί τήν πληγή καί 
τόν πόνο.

—«Έδώ ρέ σέ πιάνουνε τό πόδι», κι ή φωνή του άνέβηκε στό «έδώ» γεμάτη 
οδυνηρή άπόγνωση, ώς τήν κορφή τών δοντιών του, «Σέ ποιάνουνε τό πόδι άπό μιά 
λέξη, μιά όποιαδήποτε τυχαία συμπτωματική παραποίηση». «Σέ τυλίγουνε σ’ ένα 
κομμάτι χαρτί», σέ γατζώνουνε σά χαλασμένο γρανάζι, άφοΰ ώστόσο τέτοιο τούς 
είσαι, κι ή ούλή τής πληγής σού μένει όσο θά ζής.

Οί ιδέες του μοΰ φαίνονταν άπλές, γεμάτες μιά δροσιά πρωτοτυπίας. "Εδειχναν 
περισσότερο μιά λαγαρότητα λαϊκής θυμοσοφίας όσο κι ένα βάθος, μιάς φιλοσοφη
μένης έμβρίθειας. Μποροΰσαν οπωσδήποτε νά λεχθούν κι άλλιώς, ώστόσο μοΰ τοχε 
ύποσχεθεΐ, δέν ήταν ρήτορας, ήταν άπλώς ένας πελταστής στό δρόμο τής ειρήνης.

Εκείνο τό βράδυ όταν, είχαμε τελειώσει τήν κουβέντα μας ή οκτώ θάχαν 
περάσει. Οί υπολογισμοί μου άλήθευαν. 'Η Σάλπιγγα βαρούσε στό Λόχο — στό 
Λόχο, στό Λόχο, εσπερινό προσκλητήριο.

Τό πρωί είχα ξυπνήσει πριν άπ’ τό έγερτήριο τών 5. Βαδίζοντας στις μύτες 
τών άρβύλων βγήκα άπ’ τό θάλαμο, τράβηξα εύθείαν κατά τις βρύσες. "Οταν είχα 
τελειώσει ή ζωή κυλοΰσε στό ίδιο μοτίβο. «Τό Αύριο φαινόταν νά καταντά σάν 
αύριο νά μήν μοιάζη».

178 179

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Κ. III. Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΩΛΟΣ.

'Η άπαρχή τής μέρας δέν είναι κάτι πού σέ γεμίζει πάντοτε μ’ έμπιστοσύνη. 
’Ωστόσο είναι μιά άρχή πού δέν είναι «το ήμισυ τοϋ παντός». Γιατί σάν άρχίζεις 
το πρωί, άλλο πού νάσαι άρρωστος ή άεργος, ή μέρα κυλά σάν την άφή άπάνω σέ 
μαστούς όμορφονιάς. ’Έτσι κι ό ήλιος, πρωΐ-πρωι θρονιαζόταν στά σκέλια τής 
μέρας, φρεσκαρισμένος, γουστόζος καί γουρλής σάν νάχε ξεχάσει τήν χθεσινή ντροπή 
του. Τέντωνε τήν άρίδα του, άμολοΰσε χουβαρτάδικα τις άκτίνες του στή Γή καί 
τήν Σελήνη, κι άφηνε τούς θνητούς τής Γής, μπορεί καί τούς άνθρώπους τής Σελήνης, 
νά χαίρωνται μέ τήν ίδια «μακαριότητα» τ’ άγαθά καί τ*  άσκημά τους.

Παρ’ δλη τήν παρθενιά τής μέρας ό έσωτερικος μονόλογος πού κοιλιοπονοϋσε 
μέσα μου δέν καταλάγιασε. ~Ηταν το αίσθημα μιας ένοχης μέρας πού άρχιζε ή 
ήταν ή θλιβερή ιστορία τοΰ ’Λντώνη πού κρατούσε άκόμη ζωντανή στή θύμησή μου;

Γνώμες κι ιδέες συγκρούονταν καί μέ κρατούσαν σέ μιά κατάσταση άδιεξόδου, 
ένος νόθου φόβου, μιας άκέραιης άβεβαιότητος γιά το μέλλο πού θάρθη. Κοιτούσα 
μέ τήν σκέψη ένδόμυχα τον έαυτό μου, ωστόσο ή Ψυχολογία, όση ήταν πού γνώριζα 
δέν συνέργησε καθόλου ύπέρ, πάλευα μέ τήν καρδιά μου νά βρω ένα τρόπον προσαρ
μογής τοΰ άδιεξόδου στο διέξοδον. Στο κάτω - κάτω μούφθανε νά βρω έστω καί 
τον λόγο-αίτία, τήν βαθύτερη αιτία πού προκαλοΰσε αύτή τήν άναστάτωση. Κυνη
γούσα νά έπισημάνω ένα στόχο, ένα άντικείμενο συγκεκριμένο γιά νά τοΰ προσάψω 
μιά συναφή κατηγορία, νά το κηρύξω ένοχο, νά ήσυχάσω. Το μόνο πού δέν μ’ 
ένοιαζε ήταν ότι δέν πεινούσα. Πάλευα εύθύς έξ αρχής νά πείσω τον έαυτό μου πώς 
σέ κάτι έφταιξε καί ύποφέρει τώρα καί κρατά αύτά μέσα του, τό άγχος τοΰ ονείρου. 
Γύρευα μήπως είχε περάσει κάποια διαταγή,.......... μήπως είχε βγή κάποια διαταγή 
πού νά μήν τήν είχα ύπ’ όψη μου ή έστω καί νά μήν τήν κατενόησα. Βέβαια όλο 
καί μάς έρχονταν τώρα τελευταία καί νέες διαταγές, νόμοι βγαίνανε πολλοί αύτο τον 
καιρό, ωστόσο οί παλιοί δέν καταργοΰνταν. Άπ ότι ήξερα όμως κανένας δέν ήταν 
σέ θέση νά μέ συμπεριλάβη στά πλαίσια τής «δικογραφίας» του μιά καί δέν έβρισκε 
ούδέν «άντιφατικόν σημεϊον» ή «σημεϊον έπαφής».

Είπα — Νόλλε προσήκουϊ, καί άναρωτιόμουν πόσο θά κρατούσε το ύφος αύτής 
τής χυδαίας ύπερέντασης, όταν μέσα άπό το άχνόθαμπο τοΰ πασπαλισμένου μέ τήν 
άναπνοή μας τζαμιού, είχα διακρίνει κάτι σάν γενικές γραμμές ένος προσώπου.

Άπο την μυρωδιά τής μαύρης λάκας κατάλαβα πώς ήταν ό κος Γεωργίου, ό 
Υπασπιστής. Πίσω του τον άκολουθοΰσε ό κοιλαράς, ό καθώς πρέπει κοιλαράς, 
Διοικητής μας, ό κος Διοικητής μας. Φορούσε καφέ-καστανί παλτό, άσσορτί 
παπούτσι καί γραβάτα, ένώ λίγο πιο κάτω άπ’ τ’ άνοικτο καρύσι τοΰ λαιμοΰ του 
στεκόταν έφαρμοστό, ένα μαΰρο, μικρό-μικρο παπιγιονάκι.

Το τηλέφωνο κτυποΰσε, το Ραδιόφωνο έπαιζε «Στο διάβολο Μαρκόνι καί σύ 
καί τά δημιουργήματά σου, μούκοψες το γαργαλιστο θέαμα». Γύρισα μπρος το 
κουμπί, τό κράτησα άφωνο χωρίς νά τοΰ τό κλείσω. Κράτησα μέ τό δεξί το τηλέ

φωνο κάτω άπο την άμασχάλη, το άκουστικο στ’ άφτί. ’Έτσι μοΰ φαινόταν πώς 
δέν τό επηρέαζε καθόλου τό τραχύ μεταλλικό γραφείο.

—«Διατάξτε». ΤΗταν ό Λοχαγός τοΰ 2ου, ό Λοχαγός μου, ό Τμηματάρχης 
μου, ό κος Ρασπύρος.

—Σάββα, σήμερα δέν θάρθω γραφείο. Πάω γιά άναδιατάξεις καί άναγνω- 
ρίσεις. Θά πετροβοληθώ μέ τούς βράχους. Θά γίνουμε μαλιά κουβάρια φτάνει 
νά βρεθή το άπολωλός «Αύτός ό άνθρωπος ώς καί τά πολυβολεία τά κυνηγά σάν 
τά παιδιά του». Σκέφτηκα. Πόσο μάλλον τά παιδιά του! 'Ένας κόμπος σιωπής 
κράτησε άνάμεσα στό παγερό καλώδιο.

«Σίγουρα θ’ άστειεύεσθε».
«Βρέ μεγαλοκαρχαρία ούτε τό μεγάλο πολυβολείο δέν ξέρεις;»
«Πώς νά το ξέρω κύρ Λοχαγέ μου άφοΰ είναι άπολωλός», είπα γελώντας.
«Νά σέ πάρη ό διάβολος» είπε στόν ’ίδιο τόνο, στά χαρτιά ύπάρχει, στό νοΰ μας 

είναι πού λείπει.
«Ά τώρα» άνέκραξα.
«Ά», νά πής στήν μαμά σου, έλα τώρα κοίταξε δώσε τις συντεταγμένες τοΰ 

παραπλησίον, τοΰ 017.
—Έ τώρα τόπιασε γιά καλά τό πράγμα ή άντένα τοΰ television μου. «Τάδε 

καί τάδε» τούπα, «μά στο λέω προκαταβολικά δέν θά το βρής, θά πέσης θύμα τής 
Γραφειοκρατίας».

—Καλά-καλά, άκούστηκε βραχνά άραιωμένη ή φωνή του -— άπο ζωηρά προ
στάγματα, πού έδινε ήταν — άπό τήν άλλη άκρα.

Σ’ αύτον τόν άνθρωπο άν είναι κάτι πού τοΰ βρήκα πού τοΰ θαύμασα ήταν ή 
έπιμονή καί ή μεθοδικότητά του. Ούτε πού νάταν βόρειος.

Τουλεγα κύρ Λοχαγέ, προσέξτε βουλιάζει όποιος σηκώνει τις μεγάλες πέτρες.»
Μ’ άπαντοΰσε μέ τό ίδιο νόμισμα «Το νά βαρέσης τήν σάλπιγγα δέν χρειάζεται 

παρά ένας κόμπος φωνής. Οί χίλιοι θ’ άκολουθήσουν σάν σέ δοΰν νά τραβάς μπρο
στάρης, καί προπαντός σάν είναι 'Έλληνες.

Κ. IV. Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΘΡΗΝ.

Ό διάδρομος έπαιρνε σέ μάκρος. Στή μέση δεξιά, μπαίνοντας, μπρος στό 
WC Αξιωματικών — ό νιπτήρας καί τά τ’ άλλα συναφή ήταν Εύρωπαϊκά— καί 
δίπλα στήν εταζέρα μέ τούς φακέλλους τοΰ 'Υπασπιστηρίου, ήταν μιά πλάκα. Μιά 
πλάκα μαρμάρινη — δέν έμοιαζε νάναι Πεντελικό — παρόμοια σάν κι αύτές πού 
στήνουν γιά τούς μικρούς εύεργέτες. Τά γράμματα δέν ήταν χρυσά άγκυλωμένα 
στήν πέτρα. Ούτε καν ζωγραφιστά. Τούλάχιστον έτσι θά φανέρωναν μιά κάποια 
άρχαιοπρέπεια. ’Ήταν κινητά έφαρμοσμένα γράμματα σέ πολύ λεπτές βελονίτσες, 
ένα κράμα καουτσούκ καί θείου.

ΤΑΓ/ΡΧΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ άπό 18-10-64 έως 20-10-65
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ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ άπό 20-10-65 έως 30-12-66
ΤΑΓ/ΡΧΗΣ ΤΣΑΛΙΘΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ άπό 1- 1-67 έως —

< ’Άν τώρα στάθηκα μπροστά σ’ αύτήν την πλάκα είναι γιατί είχα συνηθίσει 
τελευταία πολύ στις συγκρίσεις μεγεθών. Το μέγεθος τής ύπηρεσίας τοϋ πρώτου 
Δ/του ήταν μικρότερο άπο το του δευτέρου. Καί τοϋ τρίτου; ’Έ θά βλέπαμε. Τά 
ποσά άνάλογα, ποτέ άντίστροφα. 'Ο άριθμός μετάγγιση στο γαϊμα μας, χολέρα 
στην χολή μας.......................

Τελευταία ήτανε πολύ τής μόδας ή αλληλογραφία μέ κοπέλλες τών ύπερποντίων 
περιοχών. "Οταν είχα μπει στο γραφείο είχα βρει άνάμεσα στο συμπτυσσόμενο 
στακτοδοχεϊο το γράμμα της. Στάθηκα γιά λίγο. Το είχα δει άλλά ήταν σά νά 
μην το είχα δει. Ούτε άνυπομονοΰσα νά τό διαβάσω. Το φούκτωσα. Τό μύρισα 
λίγο. Ξύνιζε τσιγαρίλα. 'Η άριστερή του άκρη είχε μισοφαεΐ.

«Λοιπόν».
«Λοιπόν». Τό έπανέλαβα μηχανικά σάν κουρδισμένο μαγνητόφωνο.
—Μωρέ δέν θά τ’ άνοιξης;
—Ά, ναι δέν θά, θά τ’ άνοίξω, πώς όχι. ’Ανασηκώθηκα κοκκαλώνοντας μπρο

στά στόν Διοικητή.
—«Λοιπόν πού λές έμεϊς όταν παίρναμε γράμμα άπ’ την γκόμενα, τό μοιράζαμε 

στά δυό άπ’ τήν βιασύνη μας καί σύ μοΰ τό κρατάς. Γέλασε καί τό πυρόξανθο 
μούσι του φάνηκε νά γελά μαζί του. Τώρα έβλεπα ότι έπεφτα οξω στούς ύπολο- 
γισμούς μου. Ήταν ένας άνθρωπος, ένας άνθρωπος πού γελούσε.

"Οταν έφυγε τ’ άνοιξα. Μούγραφε.
«Last Friday, τήν περασμένη Παρασκευή είχα πάει σ’ ένα πάρτυ. Είταν 

ένα πάρτυ γιά έχθρούς καί φίλους. It was a stupid party. To παράτησα, πήγα 
κι έκατσα κοντά στό Ραδιόφωνο. Ακόυσα τήν έκπομπή τοΰ B.B.C. Adam Ada
mant. This programme is very popular in England».

* * *
Ή προσφώνηση, πού δέν μούγραφε, δέν μέ παραξένευε. Δέν συνηθίζαμε ν’ 

άνταλλάσουμε ούτε φωτογραφίες. Άρκούμαστε μόνο στή σκέψη. Αύτή ήταν ή 
συμφωνία πού είχα κάμει μέ τήν Ίουδήθ εύθύς έξ άρχής.

Μούγραφε κι άλλα κι ύστερα συνέχιζε. «Πριν δυό βδομάδες μιά άπό τις φίλες 
μου, μιά άπό τις φίλες, μιά άπό τις φίλες μου (’Έγραφε σάν νάχαν λυγμούς τά μάτια 
της). She died of Cancer. Τις κηδείες τις ήξερα σάν κάτι τό άνατριχιαστικό. 
Ή Κάθρην, ήταν γιά 2 χρόνια άρρωστη. Εμείς οί άλλοι ούτε πού τό γνωρίζαμε. 
Κι όμως ήταν γιά 2 χρόνια φίλη μας, καί καθόταν στήν άλλη άκρη τοΰ Λονδίνου. 
Ούτε καν τό μυριστήκαμε, αύτό ήταν προσωπικό της θέμα, γιά μάς ήταν άδιάφορο. 
Τό μάθαμε μιά βδομάδα πριν άπ’ τό θάνατό της. Έξ άλλου ή ίδια ούτε καν τό 
γνώριζε. Τήν προτεραία τοΰ θανάτου της είχε πετύχει στίς ' εξετάσεις της, είχε 
περάσει καί τά 3 advanced G.C.E. Τό άπόγευμα τής ’ίδιας μέρας πήρε καί τό 
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δίπ)νωμα όδηγήσεως. Στή χαρά τής έπιτυχίας έδινε αύτό τό τρελλό πάρτυ. Θυ
μούμαι όταν είχε έρθει στό Σχολείο μας, — ήταν ένα Σχολείο γιά Elite, πριν 2 
χρόνια. Στό Σχολείο μας ή Κάθρην ήταν μιά παχουλή, ξανθιά, σωματώδης κοπέλλα. 
Μιά βδομάδα πριν πεθάνει έμεϊς τήν πειράξαμε τήν άστειευόμασταν —

“Catherine has a séx—starred leg”

Ε’ίχαμε πιαστεί κύκλο — κορίτσια άγόρια ;— ωστόσο δέν ξεχωρίζαμε φύλο. 
Είχαμε πιαστεί πού λές κύκλο άπ’ τά μπράτσα καί ξεφωνίζαμε φωνάζοντάς της 
όλοι μαζί. «Ή Κάθρην έχει κάνει σέξυ πόδια, ξερακιανά σάν τζίπς.»

“Catherine has a sex—starred leg”

Κι εκείνη στεκόταν λυπημένη στό μέσο κι έγλειφε χωρίς φωνή τό λιχανό τής 
δεξιάς της, ...... κι ύστερα έκλαιγε, έκλαιγε τόσο πολύ πρήσκονταν τά μάτια 
της καί νόμιζε ότι ήταν άπό τό κλάμα. Έμεϊς δέν σταματούσαμε καί πάλιν ξεφω
νίζαμε σάν νά μάς τραβούσαν οί λέξεις, οί μαγικές λέξεις.

“Catherine died of Cancer”

'Όταν είχα τελειώσει τό γράμμα της δέν ήμουν, ούτε μπορώ νά πώ άν ήμουν 
χαρούμενος ή λυπημένος. Ήταν μιά μέση κατάσταση μιά μέση θέση. Κι όμως ό 
Καρκίνος ήταν παν’ άπ’ όλους μας. Βέβαια δέν συμπαθούσα καθόλου τις έξηγήσεις 
καί όταν αύτές έπρόκειτο νά φθάσουν σέ άλλους, σέ ξένους άπό τόν έαυτό μου. Καί 
ξένος άπό τόν έαυτόν μου ήταν ό κάθε ένας, εκτός, κι ό εαυτός μου.

’Αλλά οσο νά πής ένοιωθα ένοχος κι όσο νά πής, γιά τήν περίσταση, τουλάχιστον 
γιά τήν περίσταση θά ήθελα νά μήν είμαι άγενής. ’Έγραφα δυό λόγια, δυο αραδες 
γιά τήν Ίουδήθ, αύτή τήν φορά τήν προσφωνούσα, γιατί είχε γίνει γιά μένα ένα 
πρόσωπο, μιά άχνή σιλουέττα.

Ίουδήθ,
«’Ακόμη καί στ’ όνείρατά μου μ’ άπαρνήθηκες μούστειλες μονάχα τ’ άποτυ- 

πώματά σου»
'Οπωσδήποτε οχι τά δακτυλικά.

Σ, ΧΑΛΟΤΜΑΣ
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΓΛ. ΑΛΙΘΕΡΣΗ
Κ. Α. ΠΙΛΑΒΑΚΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ
τοΰ Προέδρου τοΰ 'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου 

δρος Κωνσταντίνου Σπυριδάκι κατά τό Φιλολογικόν Μνημόσυνον 
τοΰ Γλαύκου Άλιθέρση.

Ό ποιητής Γλαύκος Άλιθέρσης έγεννήθη είς τήν Λεμεσόν τό 1897. Έζησε 
κατ’ εξοχήν έξω άπό τήν πατρίδα του, είς τήν ’Αλεξάνδρειαν, πολλά χρόνια 
σάν ένας απλός καί άναπιτήδευτος άνθρωπος καί έδέχθη μέ τήν ίδια χαρά όσα 
ή μοίρα έπεφύλαξεν είς αυτόν χαρούμενα καί λυπημένα.

*ως ποιητής έλάμπρινε μέ τήν πέννα του τόν πνευματικό χώρο τής Κύπρου 
καί ξέφυγε άπό τά κυπριακά πλαίσια, διά νά χαρακτηρισθή ένας άπό τούς 
πιό άγνούς καί «αληθινούς ποιητές μέ μιά αίσθηση τοΰ τόνου καί τοΰ ρυθμοΰ 
πού έδινε είς τήν γλώσσα του μιά ξαφνική δύναμη» όπως έγραφε ό Χατζίνης. 
Είναι ό ποιητής τοΰ έντονου λυρισμού καί τής βαθειάς σκέψεως.

Τόν ώνόμασαν «ποιητή τής Κύπρου» καί πραγματικά μ’ όλο πού τό μεγα- 
λύτερον μέρος τής ζωής του (36 χρόνια) τά πέρασε στήν Αίγυπτο, έμεινε 
πάντοτε Κύπριος είς τήν ψυχή καί είς τό πνεύμα καί μάλιστα μέ μιά μόνη νο
σταλγία, τήν νοσταλγία τής Κύπρου.

Τό ποιητικό του έργο άρχίζει τό 1919 μέ τή συλλογή «Γαλανά Δακτυλι- 
δάκια», διά νά συνεχισθή καί νά τελειώση μέ τάς«Άρμογάς αίώνων καί στιγμών 
πού άποτελεϊ τό κύκνειόν του άσμα. Ή ποιητική σύνθεση αύτή είναι άφιερω- 
μένη είς τήν Κύπρον, τήν πατρικήν του γήν καί περιέχει όλην τήν δύναμη τής 
ψυχής τοΰ ποιητοΰ διά τήν γήν πού άγάπησε, διά τόν τόπον πού τόν γέννησε 
καί τόσο πολύ τόν έστερήθη.

Ό Άλιθέρσης έγραφε καί διηγήματα όπως τίς «Αράχνες» «Γυμνός ’Άνθρω
πος», πολλές κριτικές μελέτες, μεταξύ τών όποίων ή κριτική μελέτη «Πρόβλημα 
Καβάφη» πού είναι μιά άπό τίς λίγες άρνητικές μελέτες διά τόν αίγυπτιώτη 
ποιητήν.

Ό Γλαύκος Άλιθέρσης έφυγε τό πρωινό τού Νοεμβρίου τοΰ 1965 διά ν’ ά- 
φήση πίσω του μιά γενηά ζωντανή καί άγνή, όπαδούς δυναμικούς πού άγά- 
πησαν πραγματικά τό έργον του καί θά συνεχίσουν τήν ίδική του παράδοση 
ώς καλοί πατριώται καί ώς άπλοί καί Ισχυροί άνθρωποι, όπως ό ίδιος πάντοτε 
ύπήρξε.

τή 16 Νοεμβρίου, 1966.

ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΛΙΘΕΡΣΗΣ (1897-1965)
Τό ξεκίνημά του στή λογοτεχνία καί τό τέλος του

«Λάγνικο πόθο γιόμισα γιά σένα ώς τό μεόονλι, 
περδικοστήθω, ξωτικιά, στητόκορμη, όρτοβνζα 
Ζωή,............................................

’'Ετσι άρχίζει τό πρώτο άπό τά τρία ποήματα τής σειράς «Γαλανά Δαχτυ- 
λιδάκια», πού δημοσίευσε στήν «Αλήθεια» (τής Λεμεσοΰ) στίς 5 τοΰ Γενάρη 
1918 ό Μιχαλάκης Χατζηδημητρίου μέ τό ψευδώνυμο Γλαύκος Άλιθέρσης.

Τόν Χατζηδημητρίου —- τόν Χατζή, όπως τόν έλεγαν οί φίλοι του — τόν 
γνωρίσαμε στό στίβο τοΰ Γ.Σ.Ο στίς προπονήσεις του καί τόν καμαρώναμε 
στούς αγώνες, όταν άθλητής, μέ γεροδεμένο σώμα, σάν άγαλμα άρχαίου Όλυ- 
μπιονίκη, στεφάνωνε τά νιάτα του μέ τή δάφνη τοΰ νικητή στούς δρόμους, 
στό πήδημα, στό δίσκο καί στό λιθάρι.

Τό ίδιο ορμητικός εισέβαλλε καί τότε (τό 1918) στόν φιλολογικό στίβο, 
ξαφνιάζοντάς μας μέ τούς δυνατούς στίχους του.

Ό διευθυντής τής «Αλήθειας», άείμν. Μενέλαος Φραγκούδης, χαιρέτισε 
τήν έμφάνιση τοΰ νέου ποιητή μ’ ένα καλοβαλμένο κριτικό σημείωμα στήν 
«Αλήθεια» τής 12/1/1918 (μέ τό ψευδώνυμο Όνήσιλος) κάτω άπό τά τρία 
σονέττα του τήν «Τριλογία τής Ζωής».

« "Οσοι παρακολουθούν, έγραφε, τήν μικρόν φιλολογικήν κίνησιν είς τήν 
πατρίδα μας τώρα τελευταία έδοκίμασαν ένα εύχάριστο ξάφνιασμα, όταν 
έδιάβασαν τούς δυνατούς καί μεστωμένους στίχους ένός άγνωστου έως χθές 
ποιητοΰ, ό όποιος έκρύπτετο μετριοφρόνως δουλεύοντας καί ξαναδουλεύοντας 
τούς στίχους του, χωρίς νά έχη τήν συνήθη άνυμοπονησίαν τών νέων νά δεϊ 
τυπωμένο τό όνομά του κάτω άπό τά πρώτα τής Μούσης του φτερουγίσματα. 
ΓΓ αύτό καί ό Γλαύκος Άλιθέρσης δέν παρουσιάστηκε όπως όλοι άπάνω κάτω 
«οί φιλολογοΰντες νέοι», μέ τά πρώτα δηλ. άδέξια ψελλίσματα, άλλ’ άπεκα- 
λύφθη διά μιάς τέλειος σχεδόν τεχνίτης τοΰ στίχου καί καβαλλάρης δυνατός, 
πού δέν φοβάται νά κεντήση τόν Πήγασόν του πρός τά ψηλότερα καί δυσκο- 
λώτερα τής Τέχνης μονοπάτια. Πράγματι, τά πρώτα του ποιήματα, τά όποια 
έδημοσίευσε ή μάλλον τού τά πήρε διά τής βίας ή «Αλήθεια», ήλθαν σάν μιά 
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αληθινή αποκάλυψη ενός δυνατού ποιητικού ταλέντου καί πιό πολύ ενός 
πνευματικού φιλοσόφου, πού εύθύς εξ άρχής χτυπάει μέ τόλμη τήν πόρτα τών 
μεγάλων του κόσμου μυστηρίων......
Θέλω νά χαιρετήσω μέ άγάπη τήν έμφάνισή του μέ τήν βεβαιότητα ότι τό 
όνομα ή τό φιλολογικό του ψευδώνυμο θά άκουσθή γρήγορα κι έξω τής Κύπρου 
καί θά πιάσει μιά καλή θέση στόν Νεοελληνικό Παρνασσό».

ΤΗταν άλήθεια, οί στίχοι του ένα διονυσιακό ξέσπασμα, ένας φλογερός 
ύμνος στή Ζωή και τήν "Υλη, τήν ’Ομορφιά καί τή Δύναμη.

«Kl εγώ θά ζήσω τή ζωή σου, Γης μητέρα, κι όξω
από σένα τίποτις...................
’Εσέ σφιχταγκαλιάζοντας, τήν ομορφιά σου κλειώντας,
~Ω κόσμε, Θά χαρώ σε ώς τή στερνή μου ώρα.
Γέννα και θρέμμα σου πιστά θά σε δουλεύω, ώ Γης μου, 
χωρίς ποτέ ό λογισμός νά φεύγει άπό σένα 
γιά Δαίδαλων πετάσματα σ άγνωστα ούρανοπλάτια.
Και ρυθμιστής τοϋ είναι μου και τής ζωής μου τούτο
—νΩ, ας μέ λένε αστόχαστο οί σοφοί και τιποτένιοι — 
"Υλη παντού! καί τίποτε εξω άπό σένα, ύλη

("Υμνος στήν ύλη, 12[ 111918)

Οί στίχοι του αύτοί άνακαλοΰν, βέβαια, στή μνήμη μέ τόν "Υμνο τής Ζωής 
τοΰ Κ. Παλαμά, πού στάθηκε ό μεγάλος του δάσκαλος στήν ποιητική τέχνη, 
όπως καί τόσων άλλων. Τόν σταθερό θαυμασμό καί τήν άληθινή λατρεία, 
άλλωστε, του Άλιθέρση γιά τόν ποιητή τών «Βωμών» καί τής «’Ασάλευτης 
Ζωής» φανερώνουν καί ποιήματά του άφιερωμένα στόν Παλαμά καί ή άλληλο- 
γραφία του μ’ αύτόν πού βάσταξε άρκετά χρόνια.

Ή επίδραση αύτή δέν ξέφυγε τό κριτικό μάτι τοΰ Μ. Φραγκούδη. «'ίύς 
πρός τήν τεχνοτροπίαν τοΰ ποιητοΰ μας, συνεχίζει στό σημείωμά του, είναι 
αυτή άναντιρρήτως έπηρεασμένη άπό τούς ποιητάς, πού, κατά προτίμησιν, 
φαίνεται, διαβάζει (καί άπεστήθιζε μάλιστα, όπως ξέρομε οί φίλοι του, μέ 
καταπληχτικήν εύχέρεια) — τόν Γρυπάρη, τόν "Ερμονα (Π. Βλαστόν), τόν 
Άγγ. Σικελιανόν, κάποτε δέ καί αύτόν τόν Παλαμάν». Καί ό τίτλος άλλωστε 
τών ποιημάτων τού Άλιθέρση — Γαλανά δαχτυλιδάκια βρίσκεται στό ποίημα 
τοΰ Παλαμά «Ανατολή».

«Και μόνος μου με τόν καπνό νά πλέκω 
δαχτυλιδάκια Γαλανά».

Έμαθήτευσε, πράγματι, ό Άλιθ. στούς κορυφαίους τοΰ Ελληνικού Παρνασ
σού—τόν Παλαμά καί τόν Σικελιανό—καί σέ άλλους άκόμα, τόν "Ερμονα, τόν 

Μαλακάση, τόν Μωρεάς, τόν Σκίπη καί τόν Νιρβάνα (μερικά τετράστιχό του 
«Κρινάκια τοΰ Γιαλού» θυμίζουν κάποια τοΰ Π. Νιρβάνα στήν«Παγά Λαλέου- 
σα»). «Αλλά τήν έπίδρασίν των, τονίζει σωστά ό Φραγκούδης, δέν είναι δίκαι
ον νά όνομάση κανείς μίμησιν γίνεται οίονεί ύποσυνείδητα καί είναι μάλλον τό 
καθολικόν πνεΰμα τής ποιήσεως, τό όποιον πνέει μέσα μας». ’Επαινεί επίσης 
«τόν σφιχτοδεμένο καί καλοδουλεμένο στίχο του πού κάμνει ώστε νά μή 
φαίνεται σχεδόν ή έλλειψη τής ρίμας» (όπως καί στά σονέττα τού "Ερμονα).

Γιά τή γλώσσα του πάλι παρατηρεί ότι είναι πλούσια, ζωντανή καί προ 
παντός ποιητική μέ όμορφοδιαλεγμένα επίθετα πού θυμίζει τήν γλώσσα τών 
περιφήμων σονέττων τοΰ Γρυπάρη (καί τοΰ "Ερμονα προσθέτομ’ εμείς) καί 
διά τήν τόλμην τής έκφράσεως καί τήν παραστατικότητα τών είκόνων, καί 
γι’ αύτό προκάλεσε τά ίδια σχόλια, τά όποια ή γλώσσα καί ή τεχνοτροπία 
τοΰ ποιητοΰ τών «Σκαραβαίων». Καί τελειώνει : «Άλλ’ αί είρωνεϊαι καί τά 
σχόλια τών άνίδεων δέν θά σταματήσουν βέβαια τόν ώραϊον δρόμον του 
ποιητοΰ, ό όποιος σήμερα μέ τήν «Τριλογίαν τής Ζωής» του μάς φανερώνει 
πλατύτερα τήν δύναμιν τής φιλοσοφικής του έμπνεύσεως

(«Αλήθεια», 12/1/1918)

’Εδώ άς μού επιτροπή ν’ άνοίξω μιά σύντομη παρένθεση. Μιλώντας τόν 
Μάϊον τοΰ 1963 άπό τούτο τό βήμα στό φιλολογικό μνημόσυνο τών πνευμα
τικών ανθρώπων τής Λεμεσού είχα έξάρει τήν εύεργετική επίδραση καί τήν 
συμβολή τού Μεν. Φραγκούδη στή πνευματική κίνηση τής πόλεως μας καί 
τής Κύπρου γενικά. ΤΗταν ό πρώτος άπό τούς Κυπρίους δημοσιογράφους 
πού ύψωσε τήν σημαία του Δημοτικισμού (ώς έφορος τών Σχολείων ένεθάρ- 
ρυνε τούς δασκάλους καί καθηγητάς στή χρήση τής Δημοτικής στά Σχολεία) 
ό πρώτος, πού μέ διαλέξεις καί άρθρα του, μάς γνώρισε εδώ τις ομορφιές τής 
Νεοελλ. Λογοτεχνίας καί ιδιαίτερα τής ποίησης. Καί στις στήλες τής «Αλή
θειας» (εφημερίδας πολιτικής καί φιλολογικής όπως τήν ώνόμαζε έκαμαν τήν 
έμφάνισή τους νέοι Κύπριοι λογοτέχνες — ό Δημητρός Δημητριάδης (Ντόριαν 
καί Αιμίλιος Κάτων), ό Γιάγκος Ήλιάδης (Φαέθοντας), ό Π. Φασουλιώτης, ό 
Ζήνων Ρωσσίδης (Άνδρέας Κορνάρος) Παπαγγέλου (Γιάννης Λέφκης) καί άλλοι 
επώνυμοι καί μέ ψευδώνυμα.

Κατεσπαρμένη στούς τόμους τής «Αλήθειας» τού 1915 — 1920 βρήκα 
φιλολογική συνεργασία παλαιοτέρων — τών άειμν. Νικ. Κλ. Λανίτη, Εύγ. 
Ζήνωνος, Νίκου Άντωνιάδη, Δημήτρη Λιπέρτη, του ίδιου τοΰ Μ. Φραγκούδη 
— καί νεωτέρων φιλολογούντων πού άνέφερα πιό πάνω.

Δέν ήταν λοιπόν, πιστεύω, περιττή ή παρέμβαση αύτή ώς ένας δίκαιος 
φόρος τιμής σ’ έναν άπό τούς «πατέρες» τής Νεωτ. Κυπρ. Λογοτεχνίας.

Τόν δρόμο του, όπως πρόβλεψε ό Φραγκούδης, συνέχισε ό Άλιθέρσης 
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μέ τό ϊδιο φλογερό πάθος και τήν ϊδια νεανική ορμή, αδιάφορος στά σχόλια 
τών άνίδεων γιά τήν άντάρτικη στάση καί τήν εικονοκλαστική του διάθεση.

«Γιά τό νέο, γράφει ένας νεώτερος κριτικός (ό Β. Βαρίκας), ή ζωή αρχίζει 
άπό τόν ϊδιο τόν εαυτό του. Ή άρνηση του νέου, πού νιώθει μέσα του 
τή θεία φωτιά τής δημιουργίας, δέν εκφράζει παρά τήν υποσυνείδητη τάση 
του ν’ ανοίξει ένα δικό του δρόμο, νά οικοδομήσει τόν εαυτό του και τό περιβάλ
λον του στηριγμένος άποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις. Νά υπογραμμίσει 
τό νέο πού προσθέτει ή παρουσία του στή ζωή».

Και ό Άλιθέρσης — πού έκρυβε μέσα του μιά άληθινά άντρίκια ψυχή — 
«ποητής μαζί καί παλληκάρι» (όπως λέει ό Μαβίλης), δέν φοβάται νά προκαλεϊ 
καί ν’ άντιμετριέται μέ όλους καί όλα γύρω του καί νά σαρκάζει άλύπητα 
άνθρώπους, ιδέες καί θεούς ακόμα!

«Ψυχή μου άντάρτισσα, πού κλεϊς του Προμηθέα μ’ αχτίδα, λέει ό ίδιος 
γιά τόν εαυτό του. Καί στά «Κρινάκια του Γιαλού», πλάϊ σέ τετράστιχα πού 
δείχνουν μιά τρυφερή λυρική διάθεση, διαβάζουμε καί στίχους σάν κι’ αύτούς :

«Έγίυ ’μαι ό άνυπόταχτος! Μέ τή γελοία σωρεία 
τών ανθρωπίνων τίποτις δεν έχω εγώ κοινό.
’Εγώ ’μαι μιά καταστροφή καί μιά δημιουργία 
πλασμένος νά χτυπιέμαι κι αιώνια νά χτυπώ.

Τέτοια άδιάλλαχτη καί σαρκαστική διάθεση εκφράζει καί ό περίφημος 
στίχος του μέσα στό ώραϊο ελεγείο γιά τόν Βασίλη Μιχαηλίδη, δημοσιευμένο 
στήν «’Αλήθεια» τοϋ 1919 (2/8/1919, γραμμένο τό 1918)

Μικρό πουλί τραγούδαγες κλεισμένος σέ κλουβί 
στήν πόλη τών αστόχαστων καί τών χυδαίων τήν πόλη 
Ποιος όμως στό τραγούδι σου προσήλωσε τ’ αφτί 
Κι ας ήταν το τραγούδι σου χαρά καί δροσοβόλι;

Τόν Β. Μιχαηλίδη καί τόν Δ. Λιπέρτη τοποθετούσε στήν κορυφή 
τοΰ Κυπριακού Παρνασσού κι αφιέρωσε γι’ αύτούς, έχτός άπό ποιήματά 
του καί κριτικές μελέτες. Ό χαρακτηρισμός του όμως τής Λεμεσού είναι 
άλήθεια, βαρύς καί πολύ τσουχτερός, καί άδικος, πιστεύω, γιά τούς συμπολί
τες του σέ μιά έποχή μάλιστα πού ή Λεμεσός βρισκόταν στήν πρωτοπορία 
τής φιλολογικής κίνησης εδώ στήν Κύπρο. Ό ίδιος ό ποιητής άργότερα 
(1956), στή μελέτη του γιά τόν Β. Μιχαηλίδη, θά τόν ονομάσει «άμαρτωλό» 
στίχο. Κι εμείς συγχωρούμε τό νενανικό του «άμάρτημα», πού τό εξιλεώνουν, 
άλλωστε, οί άλλοι, εξαιρετικά ώραϊοι, στίχοι του ελεγείου του, άπό τούς καλύ
τερους πού μάς έχει άφήσει.

Τήν ποιητική πορεία τού Άλιθέρση, καί τήν άλλη λογοτεχνική προσφορά 
του — διήγηματα, δράματα, κριτικές μελέτες — ύστερα άπό τά «Κρινάκια τού 
Γιαλού «(1921) θά παρακολουθήσωμε σέ λίγο στήν ομιλία τοΰ φίλου μου 
κ. Βάσου Έλευθεριάδη.

Τής ζωής καί τής μοίρας του, ώς τή στερνή του ώρα, θά δώσω μόνο μιά 
σύντομη σκιαγραφία.

Γεννήθηκε στή Λεμεσό στις 7 τοΰ Γενάρη τοΰ 1897. Μαθητή τοΰ Γυμνα
σίου τόν έφτασα καί διατηρώ ζωηρή τήν άνάμνησή του μέ τή λεβέντικη κορμο
στασιά ώς σημαιοφόρος τοΰ Σχολείου μέ τήν Εύζωνική στολή. ΤΗταν γιά μάς 
τούς συμμαθητές του, μικρούς καί μεγάλους, ένας ιδανικός τύπος ό έφηβος τών 
16 χρόνων, πού άφησε τά θρανία (στήν Δ' τάξη τοΰ Γυμνασίου), καί «δραπέ- 
της άπ’ τήν πάτρια στέγη», όπως λέει, έτρεξε νά λάβει μέρος στόν άπελευθε- 
ρωτικό πόλεμο μέ τούς Βουλγάρους τό 1913. Μαθητής τοΰ άείμνηστου Δασκά
λου Άνδρέα Θεμιστοκλέους καί θρεμμένος άπό τήν εθνική διδασκαλία του, 
άλλά καί σπρωγμένος άπό τήν ϊδια του ήρωϊκή όρμή, ενώθηκε μέ τή φάλαγγα 
τών Λεμεσιανών καί τών άλλων Κυπρίων, πού μέ άδολο ενθουσιασμό έπαιρναν 
μέρος στό μεγάλο εθνικό πανηγύρι. Ανάμεσα σ’ αύτούς ήταν κι ό άλλος 
δάσκαλός του, ό σεβαστός μας καί τιμημένος Γυμνασιάρχης, ό Άργυρός Δρου- 
σιώτης.

Τελειώνοντας τό Ήμιγυμνάσιο Λεμεσού τό 1914 ένεγράφη στήν Στ' τοΰ 
Παγκυπρίου Γυμνασίου τής Λευκωσίας καί γνωρίστηκε ώς συμμαθητής μέ τόν 
Γεώργιο Γρίβα Διγενή, όπως λέει ό ίδιος στήν «Προσμαρτυρία του» (1958) 
(κ. 12, σελ. 20 οί σκιές μας μπερδεύονταν στόν ίσκιο τοΰ πλατάνου καί τήν 
κρεμάλα τοΰ Αρχιεπισκόπου (χίλια έννεακόσια δεκαπέντε, Γρίβα).

Τό 1915 έγγράφεται στή Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών 
μέ τούς φίλους του Γιάγκο Ήλιάδη καί Σαβέρη Σαβεριάδη. Φοιτά συγχρόνως 
καί στή Γυμναστική Ακαδημία καί παίρνει τό δίπλωμά του. Τό 1917 δια
κόπτει τίς σπουδές του στά Νομικά καί γυρίζει στήν Κύπρο καί κάπου δυό 
χρόνια φοιτά στήν Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακος. Μαθαίνει εκεί Αγγλικά 
πού θά τού χρησιμεύσουν γιά νά γνωρίσει τήν Αγγλική Λογοτεχνία καί νά 
μάς δώσει άργότερα σέ μετάφραση τά ποιήματα τού Ρόπερτ Μπρούκ (1925) 
καί σέ άλλο τόμο εκλογή άπό τούς ’Άγγλους λυρικούς τού ΙΘ' αιώνα.

Στή Σκάλα γράφει τά πρώτα του ποιήματα, πού καταφέρνει ό Φραγκούδης 
νά τά πάρει «διά τής βίας», όπως λέει, καί νά τά δημοσιεύσει στήν «Αλήθεια». 
ΤΗταν, φαίνεται, εύνοϊκό γιά τήν ποιητική δημιουργία τό κλίμα τής Σκάλας. 
Άπ’ έκεϊ ξεκίνησαν καί ό Βασ. Μιχαηλίδης καί ό Δ. Λιπέρτης. Καί στά χρό
νια τού Άλιθέρση άρχισε νά επιβάλλεται ή ποιητική φυσιογνωμία τού Παύλου 
Βαλδασερίδη. Είχε συνδεθή μ’ αύτόν ό Άλιθέρσης καί τού άφιέρωσε ένα άπό 
τά ποιήματά του.
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Τήν ίδια χρονιά (τό 1917) κυκλοφόρησε στή Σκάλα ή «Μούσα», τό πρώτο, 
’ίσως Κυπριακό λογοτεχν. περιοδικό, άπό νεαρούς φιλολογούντας. ’Ανάμεσα 
σ’ αυτούς καί ό φίλος μου Γιάννης Παπαγγέλου, ό Γιάννης Λέφκης, ό ποιητής 
τών «Στεναγμών καί τών Πόθων» καί «τού τραγουδιού τών ξυπνημενών 
άνθρώπων». (Πρωτόλεια τού Λέφκη δημοσιεύει τά επόμενα χρόνια ή «’Αλή
θεια»).

Στά 1919 διορίζεται (ό Άλιθέρσης) καθηγητής τής Σωματικής ’Αγωγής 
στό Άβερώφειο Γυμνάσιο τής ’Αλεξάνδρειας, πού τήν κάνει δεύτερη πατρίδα 
του, μέ τό νού του όμως πάντα καί τήν καρδιά του στό γενέθλιο νησί του, πού 
επισκέπτεται τά καλοκαίρια τακτικά καί συνδέει τήν τύχη του μέ κόρη Λεμε- 
σιανή, έκλεχτή τής καρδιάς του, τήν Εύα Ζαφειροπούλου (1924). Τό επόμενο 
χρόνο (1925) άποχτούν ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, τή Γλαύκη· — τό όνομα θυ
μίζει καί τό ψευδώνυμό του, τό διάλεξε όμως ό Άλιθέρσης άπό ποιήματα 
τού ’Αγγέλου Σικελιανού. — Αύτή συμπληρώνει θά λέγαμε, τήν οικο
γενειακή του εύτυχία.

Ή έργασία του στό Άβερώφειο τού δίνει τήν εύκαιρία νά βοηθά τούς 
εφήβους νά πλάσουν γερά καί ώραϊα σώματα σάν κι’ αύτόν καί ν’ άγαπούν 
τις άθλοπαιδιές καί πρό πάντων τόν κλασσικό άθλητισμό, στόν όποιον ό 
ίδιος είχε διαπρέψει. Ό τίτλος τού Δασκάλου, πού τού άπένεμαν οί 
μαθητές του, είχε όλη τήν έννοια τής άγάπης καί τού σεβασμού πού έτρεφαν 
γι’ αύτόν.

ΤΗταν, εξ άλλου, ή Αλεξάνδρεια άξιόλογο πνευματικό κέντρο, μ’ ένα 
χαρακτήρα λίγο κοσμοπολίτικο, μέ έντονη όμως πάντα τή σφραγίδα τού 
Ελληνικού Πνεύματος. Στό επίκεντρο τής λογοτεχνικής ζωής βρίσκεται 
τότε ό Καβάφης, μέ τόν όποιον συνδέεται ό Άλιθέρσης. Ή προσπάθεια όμως 
τών θαυμαστών του ν’ άνεβάζουν τόν Καβάφη πάνω άπό τόν Παλαμά κάνει 
τόν Άλιθέρση νά έξεγείρεται καί νά τά βάζει μέ τούς Καβαφικούς. Κατά τά 
άλλα ή ζωή του κυλά ήσυχη χωρίς νά σταματήση ό οίστρος τής δημιουργίας. 
Ή εύτυχία όμως, γιά τήν όποια μιλήσαμε παραπάνω, είναι ένας μεγάλος λόγος, 
πού δέν πρέπει νά βιαστής νά τόν πεις γιά έναν άνθρωπο. «Ό άνθρωπος 
δέν έρχεται στόν κόσμο γιά νάναι εύτυχισμένος», λέει στά «Τετράδιά» του ό 
μεγάλος βασανισμένος, ό Ντοστογιέφσκυ.

«Τήν εύτυχία τήν κερδίζει μέ τήν όδύνη». Καί «στήν κολυμπήθρα τού 
πόνου» θά βαφτισθή καί ό Άλιθέρσης, θά δοκιμάσει τόν πόνο «τών καημένων 
τραγουδιστών τήν κλήρα, πού φτείρει τους τά σπλάχνα καί τρώει τά σωθικά 
τους» όπως τραγουδούσε ό Παλαμάς.

«Μόνος τόν δρόμο οδεύω τών παθών 
τοΰ μαρτυρίου ό σταυρός μέ περιμένει,

προβλέπει κι ό Άλιθέρσης.
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Τήν πίκρα τού θανάτου είχε μέσα του άπό μαθητής, όταν έχανε στά 1914 
ένα μεγαλύτερο του άδερφό (τόν Χρίστο, 1914). Στά 1918 πεθαίνει ό πατέρας 
του — ό Άντώνης ό Πραστίτης, άπό τό χωριό Πραστειό τής Μεσαριάς.

ΓΓ αύτόν θά γράψει άργότερα ένα άπό τά τελειότερα σονέττα του.

Σε γνώρισα ασπρισμένο απ’ τόν προδότη 
κι ύπουλο χρόνο, γέρο και σακάτη, 
σάν τόνα πόδι σου στή βάρκα έπάτει 
πού στ*  άχερούσια θά σ’ όδήγαε σκότη. 
Σε φαντάζομαι τώρα όπως στή νιότη 
σου, δυνατό καί ξέγνοιαστο χωριάτη 
στής Μεσαριάς τούς κάμπους ζευγολάτη 
κι ωραίο μέσα στή θεϊκέ] σου άπλότη 
σκυμμένο στό χερούλι τ αλετριού 
νά μοχτάς γιά τό μέλλον ή στήν αργία 
τοϋ δειλινού νά τέρπεσαι στοΰ λαού 
τήν ήρωϊκή, μυθικήν εποποιία 
καί μέσα στήν ιερή συγκίνησή σου 
νά σφύζω εγώ, παιδί σου καί ποιητής σου.

Μά ό θάνατος φυλάει σκληρότερα χτυπήματα στόν ποιητή μας. Τόν 
Απρίλη τού 1936 πεθαίνει στήν άκμή τής ήλικίας καί τού μεστώματος τών 
σπουδών του ό άδερφός του Άνδρέας, άρχιτέκτονας καί πολεοδόμος. Καί 
απανωτό έρχεται τό δεύτερο — τό σκληρότερο άπ’ όλα — χτύπημα στό πρό
σωπο τού πιό άγαπημένου του πλάσματος, τής κορούλας του τής Γλαύκης.

Μαύρο σύγνεφο τύλιξε τότε ή θλίψη τόν Άλιθέρση καί τή γυναίκα του. Πώς 
θά βαστάξει τόνάπέραντο πόνο πού σκοτείνιασε καί τό βλέμμα καί τής ψυχής 
του τά μάτια ; Καρτερικά στάθηκε δίπλα του ή γυναίκα του, όπως καί στά 
εύτυχισμένα χρόνια, όταν τής άφιέρωνε τήν ποιητική συλλογή του «Απλή 
προσφορά» μέ τά λόγια : «Τό χέρι σου ποτέ δέν μ’ εγκαταλείπει καί ή πνοή 
σου δημιουργική μ’ εμψυχώνει. Βαδίζομε στόν προορισμό μας περήφανοι, 
γιατί ζούμε σ’ αύτόν τόν αιώνα τών μεγάλων άνατροπών. Ίσως δέν θάχομε 
τίποτα ν’ άπολάψουμε, γιατί ό θάνατος παραστέκει στόν πρόσκαιρο βίο 
μας......’Εμείς δέν πρέπει νά μιλούμε γιά τή χαρά καί τή θλίψη σάν δυό χωριστά 
πράματα, γιατί σμίγουνε σέ μιά φιλοσοφική ή καλλιτεχνική ένατένιση τής 
ζωής.»

Μά τό χτύπημα ήταν τόσο άπρόσμενο, τόσο φριχτό, πού νά φαρμακώνει 
τήν καρδιά καί νά θολώνει τόν νού του. Θά σκύψει, ώστόσο, τό κεφάλι στό 
θέλημα τής Μοίρας καί θά μαζέψει όλο του τό κουράγιο, γιά νά ξαναπάρει 
τή λύρα του καί νά κάμει τόν πόνο του τραγούδι — παράπονο καί διαμαρτυ- 
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ρία, νοσταλγία καί προσευχή. ’Έτσι δεν έξώρκισε κι ό αγαπημένος του ποιη
τής, ό Παλαμάς, τόν πόνο του γιά τόν θάνατο τοΰ ’Άλκη του στόν «Τάφο» ;

Ό ερχομός στόν κόσμο τής δεύτερης του κόρης, τής Γλαύκης, στά 1937, 
θά σκεπάζει μ’ ένα τρόπο, μά καί θά ξαναφέρνει διαρκώς, τήν πικρή θύμηση 
τής πρώτης.

ΤΗταν φυσικό ν’ άλλάξει τότε καί ό τόνος τής ποίησής του, πού δεν γίνεται 
μόνο χαμηλότερος, άλλά δείχνει καί μιά στάση, στήν οποία μετριάζεται ή 
έπαρση καί ή άδιαλλαξία τών νεανικών του χρόνων. Είχαν πιά διαβή καί τά 
νιάτα, πού ή θύμησή τους έρχεται καί ξανάρχεται ξυπνώντας νοσταλγικές 
νότες :

Τ’ άλκιμο τό ξεκίνημα στό νού μου φέρε..........
Θυμάται πώς : Κάποτε προχωρούσα μέ ρυθμό χοριάμβου

πρός τή νίκη σά βάρβαρος καταχτητής.
ένοιωθα στους κροτάφους μου στεφάνι θριάμβου 
και πίστευα στό μέλλον σάν θερμός ποιητής. 
Τώρα...................................

Ναι τώρα .... Μέ ζαρωμένους και σταχτιούς κροτάφους 
στό περιθώριο τής ζωής, σάν σκιές σκιών 
θύμησες άμυδρές γυρνούν σάν άπό τάφους 
κόποι κι αγώνες τών πολλ.ών μας θυσιών.

Καί όμως ό «άνυπόταχτος αγωνιστής» σαλεύει άκόμα στό βάθος τής ψυχής 
του :

«Γιατί παλέψαμε αντρικά σώμα πρός σώμα 
στών άγιων πεπρωμένων τή γραμμή.
Κι άν άνθρωποι όντας νικηθήκαμε, ώ άκόμα, 
δέν μετανιώσαμε ποτέ ούτε μιά στιγμή.

Δέυ έφταναν όμως, δυστυχώς, ούτε ή άγάπη καί συμπαράσταση τής γυ
ναίκας του ούτε τής Γλαύκης του τα παιγνιδισματα, ούτε τής ποίησης τα 
μάγια γιά νά νιώθει γερός καί άκλόνητος σάν πρώτα στή σκληρή συνεχή 
βιοπάλη, πού ήταν καταδικασμένος, στις άγωνίες του ώς πνευματικού άνθρώ- 
που, στήν άδιάκοπη τέλος προσπάθειά του νά κρατήσει άκέρια τήν άνθρώ- 
πινη άξιοπρέπεια του. Χρειάστηκε νά καταφύγει στό ποτό, γιά νάχει, έστω 
προσωρινά, τήν ψευδαίσθηση τής πρωτινής δύναμης, γιά νά ξεχνά τόν πόνο 
καί νά συμφιλιώνεται μέ τή μοίρα του.

"Ήταν ποιός ξέρει! — σάν ιδιοτροπία τής Μοίρας νά μοιάσει στό τέλος 
μέ τόν Παπαδιαμάντη, τόν Πορφύρα καί τόν παλιό του φίλο τον Βασίλη Μιχαη
λίδη στήν άδυναμία γιά τό ποτό, «τό γιατρικό αύτό τής λήθης».

Γερασμένο καί κουρασμένο τόν καλοδεχτήκαμε πρίν τρία χρόνια στή Λε
μεσό, υστέρα άπό τή μακρά του άπουσία. ’Έγινε σκέψη νά τιμηθή ό ποιητής 
μέ μιά γιορτή, γιά νά δοθή ή εύκαιρία νά δείξει επί τέλους «ή πόλη τών 
άστόχαστων» ότι έχτιμά τά πνευματικά της παιδιά. Αισθανόταν πάντα 
άποστροφή γιά τήν κοσμικότητα καί τούς θεατρισμούς. — «Κώστα, μοΰ 
λέει, όταν τοΰ έκαμα νύξη, όσα έχουμε νά ποΰμε, ας πάμε κανένα βράδυ οί φίλοι, 
νά τά κουβεντάσουμε σέ καμμιά άπόμερη ταβέρνα». Δάφνες καί τιμές δέν 
ορεγόταν ό Άλιθέρσης. Κάτι άλλο ζητούσε ή ψυχή του, όταν άπεφάσισε νά 
γυρίσει στή γενέτειρά του.

Παρόμοια κι ό Πορφύρας ένιωθε πιό βολεμένος μέ τούς άπλούς άνθρώπους 
τής ταβέρνας στόν Πειραιά, όπως μάς τό λέει καί τό τραγούδι του :

Πιές στού γιαλού τή σκοτεινή ταβέρνα τό κρασί σου 
σέ μιά άκρη, τώρα π’ άρχισαν ξανά τά πρωτοβρόχια. 
Πιέ το μέ ναύτες και σκυφτούς ψαράδες αντίκρυ σου, 
μ’ άνθρώπους πού βασάνισε κι ή θάλασσα κι ή φτώχεια.

Πιέ το! "Η ψυχή σου άξέγνοιαστη τόσο πολύ νά γίνει 
πού αν έρθη ή Μοίρα σου ή κακιά νά τής χαμογελάσεις 
Καημοί καινούργιοι άν έρθουνε, μαζί σου ας πιούν κι εκείνοι. 
Κι άν έρθει ό Χάρος, ήσυχα κι αυτόν νά τόν κεράσεις.

Καί έτσι ήσυχα ήρθε ό Χάρος, πού δέν πρόφτασε όμως τόν ποιητή μας στή 
ταβέρνα τοΰ Λάζαρου, όπου σύχναζε ώς τήν τελευταία μέρα του — τις 30 
τού Νοέμβρη. Ό θάνατος του, αν καί άπροσδόκητος, μάς λύπησε βέβαια, 
χωρίς όμως καί νά μάς ξαφνιάσει ή νά μάς συγκλονίσει. Γιατί ξέραμε ότι άπό 
καιρό ό ίδιος δέν έκανε άλλο παρά πώς νά έξοικειωθή μέ τόν μεγάλο μας αύτό 
Φίλο.

Μοιραίος ό δρόμος. Γιατί κλαίς; τό ροδοχαραμέρι 
Μιας άλλης πιό τρανής ζωής στό θάνατο είναι μέσα»,

τραγούδησε νέος.

Γιά τόν ποιητή μας, πού άναπαύεται τώρα στό χώμα τής πατρικής του 
γής κοντά στούς άγαπημένους του γονιούς καί τ’ άδέρφια του θά ταίριαζε 
καλύτερα ώς ’Επιτάφιο, αύτό πού είχε μεταφράσει ό ίδιος άπό τό ’Ελεγείο 
τού Γκρέϋ.

Πολύ αγαθή ή άληθινή ψυχή του 
κι άπ τά ουράνια είχε μεγάλο δώρο' 
"Ο,τι είχε, πήρε ή δυστυχία, — ένα δάκρυ
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δ,τι ποθούσε, κέρδισε, — ενα φίλο. 
Μή ζητάς κι άλλες αρετές τον νάβρεις 
ή λάθια τον νά σύρεις άπ τόν τάφο. 
Κοιμούνται δλα μέ τρέμονσες ελπίδες 
στόν κόρφο τον πατέρα και Θεού τον.

ΒΑΣΟΤ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

Κ. Α. ΠΙΛΑΒΑΚΗΣ

ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΛΙΘΕΡΣΗΣ (1897-1965)

Μιχαλάκης Χατζηδημητρίου. Γεννήθηκε στή Λεμεσό στίς 7 τοΰ 
Γενάρη τοΰ 1897. Πέθανε στις 30 τοΰ Νοέμβρη 1965. Πατέρας του: 
Άντώνης Πραστίτης (τοΰ Χατζή—Δημήτρη) άπό τό Πραστειό τής Μεσαριάς. 
Είχε «χάνι» στήν όδ. Άγκυρας. Πέθανε τό 1918. Μητέρα του : Χαριθέα 
Ήλιάδου, πέθανε στή Λεμεσό τό 1943. (Λεμεσιανή).

Άδ έ λ φ ι α του: Δημήτρης, πέθανε τό 1934 
Χρίστος, πέθανε τό 1914.
Άννα, σύζυγος Νικόλα Τορναρίτη). Ζή
Άντρέας (άρχιτέκτων — πολεοδόμος). Πέθανε τό 1936.

1913 (Ιούνιος — Ιούλιος). Εθελοντής (στό Εύζωνικό) πολέμησε στόν Έλ

1914 (23/6/14)
1915 - 1917.

1917 — 1919.

1919 -

1923
1924 (Ιούλιος).
1925
1937.
1962 (τέλος).

λη νοβουλγαρικό πόλεμο (μάχη τής Κρέσνας)
Πήρε άπολυτήριο άπό τό Πεντατάξιο Ήμιγυμνάσιο Λεμεσού. 
Στάς Αθήνας. Φοιτητής τής Νομικής καί τής Γυμναστικής 

Ακαδημίας Αθηνών.
Φοίτησε στήν Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακος (γιά τά 

Αγγλικά).
Καθηγητής τής Γυμναστικής στό Άβερώφειο Γυμνάσιο τής 

Αλεξάνδρειάς. (Έργάσθηκε κατόπιν στις Πατριαρχικές 
Σχολές Αλεξάνδρειάς)
Άρραβωνιάστηκε τήν Λεμεσιανή Εΰα Ζαφειροπούλου. 
Παντρεύτηκε στό Παρεκκλήσι Άγ. Γεωργίου Λεμεσού. 

Γεννήθηκε ή κόρη του ή Γλαύκη, πού πέθανε τό 1936. 
Γεννήθηκε ή κόρη του ή Γλαύκη.
Γύρισε άπό τήν Αλεξάνδρεια στή Λεμεσό καί πέθανε τή νύ
χτα τής 30ής τού Νοέμβρη πρός τήν Ιην τοΰ Δεκέμβρη 1965.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ ΑΛΙΘΕΡΣΗ

Στίς 30 τοΰ Νιόβρη 1965, ένα χλωμό φθινοπωρινό άπομεσήμερο, έγερνε 
στής ζωής τή δύση ένας πονεμένος και εύαίσθητος τραγουδιστής, ένας σμι
λευτής τοΰ στίχου διαλεχτός, ό συμπατριώτης μας Γλαύκος Άλιθέρσης. Ξη
μερώματα τής πρώτης τοΰ Δεκέμβρη, ό όρθόκορμος πλάτανος, πού τόν κρυ- 
κρυφότρωγε τό σαράκι τοΰ πόνου καί ή στιφή πίκρα μιας άντίξοης και ειρω
νικής μοίρας σωριάστηκε σύγκορμος στό πολφυίλητο γενέθλιο χώμα. Ή δη
μόσια κηδεία, πού τοΰ έγινε, ήταν μιά άναγνώριση τοΰ έργου καί τής προσφο
ράς του στά φτωχά γράμματα τοΰ νησιού μας.

Στίς 17 τού Γεννάρη 1966 ό Πνευματικός "Ομιλος Λεμεσού διωργάνωσε 
πρός τιμή του τό πρώτο φιλολογικό μνημόσυνο.

Σήμερα, μέ τήν εύγενή πρωτοβουλία τού Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου 
Κύπρου, πού τοΰ άξίζει κάθε έπαινος, τελείται καί στήν πρωτεύουσα τής 
Κύπρου τό δεύτερο φιλολογικό μνημόσυνο, πού συμπίπτει σχεδόν μέ τήν 
πρώτη επέτειο τοΰ θανάτου του.

Σέ μένα έλαχε τό βαρύ καθήκο ν’ άναλάβω τήν παρουσίαση τού έργου 
του στή άποψινή συγκέντρωση. Θέλω νά ομολογήσω πώς μέ κάποιο δι
σταγμό δέχτηκα τήν εντολή όχι άπό πνευματική ραθυμία, άλλά άπό τή συν
αίσθηση τής βαρειάς εύθύνης, πού προϋποθέτει μιά τέτοια εργασία.

Είναι στ’ άλήθεια κάπως παρακινδυνευμένο ν’ άναλάβη ένας νεώτερος 
τήν άποτίμηση καί κριτική άξιολόγηση τοΰ έργου ενός λογοτέχνη, πού ώς 
τώρα μένει άκριτο καί άκαταξιολόγητο σχεδόν στό σύνολό του. Έπειτα 
πρέπει νάχουμε ύπ’ όψη μας πώς όποιαδήποτε προσπάθεια γιά τή διείσδυση 
στό έργο ένός λογοτέχνη καί τήν κοινωνία μέ τήν ούσία του δέν όδηγεϊ πάντα 
σ’ οριστικά κι’ άμετακίνητα συμπεράσματα, γιατί τό άνέκφραστο μυστικό τού 
καλλιτεχνικού έργου τό κρατάει ζηλότυπα κΓ έρμητικά κλεισμένο στόν έαυτό 
του ό δημιουργός καί τό παίρνει πολλές φορές μαζί του στόν τάφο.

ΓΓ αύτό όποιαδήποτε άπόπειρα γιά παραβίαση τοΰ ιερού άδύτου, όπου 
φυλάσσει ό ποιητής τά μυστικά καί τήν ούσία τού έργου του, όχι μόνο σπάνια 
τελεσφορεί, μά κι’ έχει ύποκειμενικό πάντα χαρακτήρα.

Μιά τέτοια άπόπειρα, πού δέ θάναι, βέβαια, μιά οριστική καί τέλεια 
άποτίμηση τής προσφοράς τού ποιητή, μά πρό πάντων ένας περίπατος 
στό μυρωμένο περιβόλι τοΰ έργου του καί μιά κορφολόγηση τών πιό εύω- 
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διαστών ανθών του, θά επιχειρήσω, μέ τις μικρές μου δυνάμεις, όσο μου έπιτρέ- 
τρέπει ό χρόνος κι’ ό χαρακτήρας αύτής τής συγκέντρωσης.

’Εγκατεστημένος στήν ’Αλεξάνδρεια άπό τά 1919, οπότε διωρίστηκε 
καθηγητής τής Γυμναστικής στό Άβερώφειο Γυμνάσιο, ό Άλιθέρσης έζησε 
όλα του σχεδόν τά κατοπινά χρόνια μέσα στό πνευματικό κλίμα τοΰ άπόδημου 
’Ελληνισμού, πού άκμαζε τά χρόνια εκείνα στήν Αίγυπτο. Ή ζωτικότητα 
τοΰ Έλληνικοΰ στοιχείου έκαμε τήν ’Αλεξάνδρεια τό δεύτερο πνευματικό 
κέντρο μετά τήν ’Αθήνα.

Λογοτέχνες όπως ό Καβάφης, ό Γιώργος Σκληρός, ό Τϊμος Μαλάνος, ό Ν. 
Νικολαΐδης, ό Πέτρος Μάγνης, ό ’Απόστολος Λεοντής κ. ά έζησαν στήν ’Αλε
ξάνδρεια, πού συντηροΰσε τότε κι’ ένα σωρό λογοτεχνικά περιοδικά, όπως τά 
παρακάτω : «Νέα Ζωή», «Γράμματα», «Προπύλαια», «’Αργώ», «’Αλεξανδρι
νή τέχνη» κ.λ.π. Παρ’ όλο, πού ή προσωπικότητα τοΰ Καβάφη ήτανε ισχυ
ρό κέντρο έλξεως καί πολλοί θαυμαστές του τόν πλασίωναν, ό Άλιθέρσης 
κρατήθηκε μακρυά, γιατί τόν τραβούσε ό άλλος ισχυρός πόλος ελξεως άπό 
τήν Αθήνα, «ό δάσκαλος», όπως τόν άποκαλοΰσε, ό Παλαμάς. Γι’ αύτό καί 
τή σφραγίδα τής τεχνοτροπίας τής Νέας Σχολής φέρνουν καί τά πρώτα ποιη
τικά του φανερώματα τά «Γαλανά δαχτυλιδάκια», πού μερικά πρωτοδημο- 
σιεύτηκαν στήν εφημερίδα «Αλήθεια» τής Λεμεσοΰ στά 1918, προτού βγοΰν 
σέ συλλογή. Τούτο τό παράξενο συνέβη μέ τόν Άλιθέρση. Άπό τά πρώτα 
του ποιήματα δείχνεται φτασμένος ποιητής, χωρίς τά άστατα πετάγματα 
τοΰ νεοσσού, πού παρουσιάζουν οί περισσότεροι.

Στίχος καλοδουλεμένος, μουσικός, μέ άπρόσκοφτη ροϊκότητα δίνει τήν 
έκφραση στή ζωτικότητα καί τήν άσυγκράτητη όρμή γιά ζωή, πού φωλιάζει 
στά στήθια τοΰ νεαροΰ Άλιθέρση. Μιά φυσιολατρική χαρά, μιά σχεδόν 
παγανιστική διάθεση χαρακτηρίζουν πολλά άπό τά «Γαλανά δαχτυλιδάκια».

«Το σπίτι μου ειν’ ηλιόχαρο και μέσα ή κερά Μέρα 
μέ τ'ις αχτίδες τοϋ ήλιον, ύφάντρα, χαρές πλέκες 
Κι εσύ τής χρυσής νιότης μου λαμπρότατο αστέρι 
— ώ φως γλυκό — στόν κήπο του ανθίζεις λευκός κρίνος 

( «ύμνος στήν ύλη»)

Άλλοΰ τή γελαστή τούτη στάση του θολώνει μιά μελαγχολική ρομαντική 
διάθεση ή τήν ψυχραίνει κάποιος σκεπτικισμός.

νΩ, ή παιδιάτικη ζωή, μέ τήν άφροντισιά της!
Τώρα, χειμώνας πλάκωσε κι οι πεταλούδες φύγαν 
κι όπου κι αν πάω όλο θωρώ τοϋ χινοπώρου φύλλα 
’Άχ! Πώς μπορώ πια νά χαρώ; στόν κρίνο τής ψυχής μου 
σκουλήκι βόσκει αδιάκοπα: χαμηλοφρύδα Σκέψη

(«ανάμνηση παιδικών χρόνων» )

Στά 1921 έκδίδει τή δεύτερη ποιητική του συλλογή «Τά κρινάκια τοΰ 
γιαλοΰ», μιά σειρά άτιτλοφόρητα τετράστιχα. Είναι μικρά διαμάντια πού 
στραφταλίζουν φώς, χάρη καί ομορφάδα. Έπιγραμματικότητα στήν έκφραση, 
λεπτά έπεξεργασμένος στίχος, μουσικότητα στήν κίνηση τοΰ ρυθμού, άπειρη καί 
ιδανική τρυφερότητα στό αίσθημα δίνουν στό καθένα τή λεπτότητα καί χάρη 
τοΰ ’Ιωνικού ρυθμού. Ό έρωτας παρουσιάζεται εδώ στήν τέλειά του έξιδανί- 
κευση, σάν πού άρμόζει στίς νεανικές ψυχές. Είναι ή κρουσταλλένια πηγή τής 
έμπνευσης, πού άνεβάζει τή ψυχή ώς τά μεσούρανα κάνοντάς την άντηχεϊο 
κάθε ούράνιας κι’ ένθεης μελωδίας. "Ομως σέ κάθε οίστρηλασία λυρική γιά 
τό φτάσιμο τοΰ ιδανικού ύποβόσκει στήν ψυχή τού Άλιθέρση καί τήν παρακο- 
κολουθεϊ άνελέητα ή κρυφή συναίσθηση τής άνθρώπινης ματαιότητας ή ή 
πικρή διάψευση, πού φέρνει τό προσγειωμένο καί ψυχρό κοίταγμα τών όνει- 
ροφάνταχτων πραγμάτων.

Μ’ άν τό τραγούδι μου άσημο θέ νά πνιγή στή Λήθη 
”Ω! ας ήταν τήν αγάπη σου καν νάχε μια στιγμή 
Τριαντάφυλλο πού στόλισε μιας όμορφης τ άστήθι 
Σέ μιά βραδυά τρελλοϋ χοροϋ κι άς παραπεταχτή

Καί σ’ άλλο του ποίημα :

Τό μακρυνό, σάν όνειρο, πάντα τό πιο ωραίο. Χέρια 
δέν άπλωσα νά σέ χαρώ ομορφιά θριαμβική 
Διαμάντια φέγγουν τή βραδυά στόν ουρανό τ αστέρια 
Μ’ αν πας σιμά, ξέρεις; κι αύτό χώμα είναι σάν τή γή.

Άλλου στήν ίδια συλλογή ή λυρική φαντασία μέ μεγάλα πετάγματα 
διαπερνά τό σύμπαν καί ζητά νά γίνη ένα μέ τήν άπλοχωριά καί τήν οίκου- 
μενικότητά του, μέσα σέ μιά άκράτητη δίψα γιά λευτεριά.

Λογιάζω: μιά σπιθαμή γής θά κλείση με μιά μέρα
Καί σάς ζηλεύω γλάροι θαλασσινά πουλιά
Ζώντας γυρνάτ ελεύθερα στόν τρίσβαθον αΙθέρα
ΙΊεθαίνοντας μιας άβυσσος σάς δέχετ αγκαλιά

Ή άγωνιστική διάθεση, πού τή φλογίζει ή θέρμη τής νεανικής ηλικίας 
φαίνεται στό τετράστιχό του :

Μισώ τήν εύκολη ζωή καί τή συνηθισμένη 
παρά ποτάμι, πού ήμερα περνά τόν κάμπο αργό 
κάλλιο βαρκούλα σ’ άγριον Ωκεανό αφημένη 
ή τών κυμάτων νά σταθώ νικήτρα ή νά πνιγώ
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"Ομως κι’ εδώ, στή συλλογή αυτή, διαφαίνεται πάντα μιά λεπτή μελαγχο
λία, πού τόσο τήν εγκλιμάτισε στήν ψυχή του ό Άλιθέρσης, ώστε νά του 
φερνή στό τέλος μιά πικρόγλυκη γεύση.

Καλή μου, ρόδα μοιάζουμε τοϋ χινοπώρου, άλλοι μας, 
φτάνει ένα ελαφρό τράνταγμα, μιας αύρας ή πνοή 
Και τότε, ώ τότε ρέβουμε γιά πάντα, κρϊμας, κρϊμας 
Και σέρνει μας ξερόφυλλα τής λήθης ή ροή.

Στήν επόμενη συλλογή «Όραματισμοί τού Εωσφόρου», πού κυκλοφόρησε 
στά 1923, ό Άλιθέρσης δείχνεται ανανεωμένος. Τό τέλειο δούλεμα τής μορφής, 
ό καλοζυγιασμένος κι’ επιγραμματικός στίχος, ό αιθέριος λυρισμός τών νεανικών 
ποιημάτων του δίνουν τή θέση τους σέ μιά έσωτερικώτερη στόχαση τών 
ιδεών καί τών φαινομένων, σ’ ενα άντίκρυσμα τής ζωής φιλοσοφικώτερο καί 
καθολικώτερο. Ό στίχος κάπως άφρόντιστος εκφράζει μέ μεγαλύτερη άμεσό- 
τητα τά μυστικά κινήματα τής ψυχής καί τής νόησης τές ψηλές συλλήψεις. 
Τά οράματα τά ποιητικά έρχονται μέ μιά τέτοια εσωτερική δόνηση, πού δέν 
επιτρέπει τό ψυχρά ύπολογισμένο ζύγιασμα του στίχου. Κραυγές επανα
στατικές άκούονται μέσα άπό τή συλλογή τούτη του Άλιθέρση, ενώ τό φωτει
νό όραμα ένός κόσμου άχνοφαίνεται στόν ορίζοντα :

Τύραννε τρέμε! Δέ θά σπλαγχνιστοϋμε 
τίποτε, κι ούτε κάνας 0’ άντικόψη 
τό δρόμο μας. Φωτιά σ' δ,τι κι αν βρούμε 
νά χορτάση ό θυμός μας! Και τήν κόψη 
τών σπαθιών στούς πιστούς σου 0’ άκονούμε 
όσο νά πάρη ή γη τή νέα της όψη 
Τί σ’ έχουμε αηδιάσει μέχρι κόρου 
'Εμείς, γενιά τ 'Αρχάγγελου "Εωσφόρου!

Στό μακρόπνοο τούτο ποίημα, πού τιτλοφορείται «Όραματισμοί τοϋ 
Εωσφόρου» κι’ είναι τό πιό χαρακτηριστικό τής ομώνυμης συλλογής, ό ποιη
τής σέ τόνο προφητικό, μέ άδρό καί βαρύγδουπο λόγο (πού θυμίζει τόν όγκηρό 
λόγο τοϋ Παλαμά) γίνεται κήρυκας επαναστατικός γιά τήν άξιοπρέπεια κι’ 
ελευθερία τοϋ άνθρώπου. Σ’ αύτό τό τάνυσμα τοϋ ήθικοϋ του φρονήματος 
ελεεινολογεί τούς δουλόφρονες καί ταπεινούς.

Μ' αχ! τίποτε γλυκύτερο δεν είναι 
άπό τής λευτεριάς μας τόν αγώνα! 
Μέ ακούεις άνθρωπε; 'Άκουε και κρίνε 
κι άκλούθα με, αν δέν σοϋ λυγάη τό γόνα, 
ή άλλοιώς μέσ τή νωθρότητα σου μείνε

ξευτελισμένος, σκλάβος στόν αιώνα 
ώς νά πεθάνης" κι ώς τή μέρα εκείνη 
σιωπή, ύπακοή, δουλοφροσύνη

Τοΰτο τό κήρυγμα τής ελευθεροφροσύνης δέν ήταν άπλό σχήμα λόγου, 
μά κανόνας ζωής γιά τόν Άλιθέρση πού σ’ όλη του τή ζωή στάθηκε περήφανος 
κΓ άπροσκύνητος. Γι’ αύτό καί στό ϊδιο ποίημα θέλοντας νά παραστήση 
τούτο τό εσωτερικό φρόνημα παίρνει σά σύμβολο τό κυπαρίσσι.

Μά ολύμπιο νά τραβάς στά γλαυκά ύφη 
ώ κυπαρίσσι, ξέρω εσέ μονάχα 
Έλεύτερ' ή ψυχή σου δέ θά σκύψη 
στ όποιο κατάτρεγμα τής μοίρας τάχα; 
Δέ σέ βαραίνει ό πόνος, καμμιά τύψη; ..........  
Τή δύναμή σου νά μπορούσα νάχα 
ώς τήν κορφή σου, ώ αγέρωχο καί στείρο, 
έλεύτερο τόν ύμνο μου νά σύρω

Ή έπαναστατικότητά του φτάνει τά όρια τής βλασφημίας καθώς θεωρεί 
τόν Αρχάγγελο Εωσφόρο τόν πρώτο επαναστάτη, πού ύψωσε τόάνάστημα 
του μπρός στήν παντοδυναμία τοϋ θεού. 'Η επίδραση τής Παλαμικής μεγα- 
λοστομίας καί συμβολικής είναι στό ποίημα τοΰτο φανερή.

"Ομως ό Άλιθέρσης δέν είναι ποιητής μονόχορδος. Τ’ άνήσυχα πνεύματα 
δέ στρέφονται άμετακίνητα πρός μιά ιδέα κι’ ένα στόχο, χάνοντας έτσι τό 
πολυεδρικό όραμα τής πραγματικότητας. Οί επαναστατικές κραυγές είναι 
στήν ποίηση τοϋ Άλιθέρση ή ήθική μόνο διαμαρτυρία γιά τήν κοινωνική ύπο- 
κρισία, τούς συμβατικούς τύπους καί τά κούφια σύμβολα πού ή εύαίσθητη 
ψυχή του, άπ’ τόν πύργο τής μοναξιάς της, δέν άνεχόταν.

Ξέρεις; οί άνθώρποι είναι κακοί καί πονηροί’ ασφαλίσου 
μακρυά άπό τά λιμάνια τους τά προστατευτικά 
Χίλιες φορές πιό άκίνδυνο στά πέλαα τ' άνοιχτά 
παρά σ' αυτούς, πού ενώ γελούν ζητούν τή κεφαλή σου

("Η τριλογία τών ονείρων καί τών θρήνων)

Μιά ανθρωποφοβία λές τόν κάνει νά κλείεται στόν εαυτό του άναζητώντας 
γαλήνη στή ψυχική ολιγάρκεια :

Πώς μετανοιώνων! άνθρώπινη πρόστυχη εσύ γενιά 
ότι μαζύ σου έλέρωσα στή λάσπη τό ένδυμά μου 
Φεύγω. Τοϋ Μίσους, μή συρθής φίδι, ώς τήν ερημιά μου 
ψυχής γαλήνη έπόθησα νά βρώ στή λησμονιά
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Καί πιό κάτω στό ίδιο ποίημα :
Νάναι ή χαρά μου τόσο άπλή σαν τοϋ πουλιού στό δάσο 
νά μοιάζω κρίνο, που εύωδά στόν κήπο, ταπεινό 
Και σύγνεφο, π3 άργογλιστρά στό βραδυνό ουρανό 
μια μέρα τ3 3 Αχεροϋσια, της λίμνης, να περάσω..........

Νοσταλγικές θύμησες τοπείων, πραγμάτων καί προσώπων, φθινοπωριά
τικη καί βραδυνή μελαγχολική ρέμβη συνθέτουν τό λυρικό υπόστρωμα τής 
ύπόλοιπης συλλογής «Όραματισμοί του Εωσφόρου».

Αξίζει νά σημειωθή εδώ, πόσο ό ποιητής παράμεινε, μέχρι τέλους, ένας 
αθεράπευτος νοσταλγός Όδυσσέας τής μικρής του πατρίδας. Σ’ όλα του τά 
γραφτά, ποιήματα καί πεζά, ή πύρινη τούτη νοσταλγία ξεχύνεται σέ καυτό 
παράπονο.

«Έγώ προτιμώ νά κλάψω — γράφει σ’ ένα του διήγημα, στή συλλογή 
«’Αράχνες» — νά κλάψω σαν ένας δυστυχισμένος, πού αναγκάζεται νά μείνη 
μακρυά άπ’ τόν τόπο του, σέ μιά βάρβαρη χώρα, όπου ή ύγρασία χαλαρώνει 
τά νεύρα κι’ αποκοιμίζει τή διάνοια κι’ οί άνθρωποι μοναχά θησαυρίζουν, 
’'ûû! νά μπορούσα άπορρίχνοντας όλα (πρό πάντων τόν τίτλο τού καθηγητού!) 
νά τραβιόμουν στό ήσυχο μου νησί καί σ’ ένα μικρό χωριό, ένας κι’ έγώ δου- 
λευτής άγνωστος, νά ιδροκοπώ σπέρνοντας καί θερίζοντας τήν πλούσια γή, 
φτωχός μά εύτυχισμένος σάν τόν πατέρα μου κι’ έχοντας μόνο τό πουκάμισο 
τής εύτυχίας...!».

Στό ποίημά του «Τό πατρικό σπίτι» ή νοσταλγία παίρνει τή μορφή προ
σκυνήματος στό μητρικό τάφο :

«Και τότε μέ βαρεία καρδιά, θά πάω, τό πρώτο δείλι 
στό κοιμητηρι, ένα φτωχό μνήμα νά βρω 
Λίγα λουλούδια θάχω απλά, μιά προσευχή στα χείλη 
γονατισμένος μπρος στό ξύλενο σταυρό»

‘Η συλλογή του «'Απλή προσφορά» είναι διαποτισμένη άπό μιά ρομαντική 
τρυφερότητα γιά τή γυναίκα του, τό παιδί του τή Γλαύκη, τούς φίλους καί 
συγγενείς του. Ό ποιητής άφωσιωμένος πια σύζυγος καί πατέρας μετουσιώνει 
σέ στίχους τήν πατρική στοργή, πού τή νοιώθει νά συγκλονίζη τά τρίσβαθα 
τής αίσθαντικής του ψυχής. Τέτοια ποιήματά του δονημένα άπό τήν πατρική 
αισθηματικότητα, μπορούμε ν’ άναφέρουμε τά έξής : «Στή Γλαύκη», «ή βαθύ
τερη γνώση», «τό χαμογέλιο τών παιδιών», «τό παιδί κι’ ή μητέρα», «προσευχή 
στόν ύπνο τού παιδιού μου» κ.λ.π. Μέσα στήν έξαρση τής πατρικής άφοσίω- 
σης ή μορφή τού παιδιού θεοποιείται σάν όλα τά λατρεμένα πρόσωπα καί Ιδα
νικά.

«Σέ μένα τόν αμαρτωλό, πού μάταια ένα Θεό καλώ, 
εσύ Θεός, παιδί μου, φανερώσου 

και μέσ3 στα ρίγη τών φριχτών μου άγωνιών και πυρετών 
στό φωτεινό σου κράτα με όνειρό σου»

(Προσευχή στόν ύπνο τοΰ παιδιού μου).

’Εξαίρετα γιά τή μορφική τελειότητα, τόν ιδανισμό καί τήν εύγένειά τους, 
πού τά διαπερνά μιά άδιόρθωτη μελαγχολία είναι στή συλλογή αύτή καί τά 
«Σονέττα τής Εύας».

Στήν ίδια συλλογή ό Άλιθέρσης δοκιμάζει τήν έμπνευσή του καί στή 
σάτυρα. Είναι μιά σάτυρα άγέλαστη καί πικρή, πού θυμίζει λίγο τόν Καρυω- 
τάκη. Στόχος της είναι ή άνεύθυνη καί χαριστική κριτική, πού ύμνολογεϊ 
μόνο στούς μυημένους στις κλίκες καί τούς δυνατούς.

«Άλλα να δης μέ πόσο ζήλο, εύτύς 
τά έργα του τά έπαινοΰν οί εφημερίδες, 
στη συντομία τους, βέβαια θά κλαφτης, 
για μάς όταν μιλούν, τούς κουρελληδες

Γιατί τόν τρέμουν κι οί πολύ σεμνοί 
κι άψογοι σ’ όλα έφημεριδογράφοι, 
πού άμα στό κριτικό κάτσουν σκαμνί, 
ό Κάρλαϋλ κι ό Μπραντές μπαίνουν στό ράφι!

(Σατυρική τριλογία — ή διαθήκη)

Μιά άγωνία κΓ ένας φόβος παρακολουθεί τόν Άλιθέρση κι’ έδώ καί σ’ άλλα 
του γραφτά, όπως στό διήγημα του «Δνίς Κυκλοφορί α», ή άγωνία 
καί ό φόβος τής άσημότητας καί τής έλλείψεως δημοτικότητας.
Ν’ άντικατοπτρίζη άραγε τούτο τις ταλαιπωρίες μέ τις όποιες δοκιμάζοντα. 
οί λογοτέχνες στό φτωχό τόπο μας ή νάναι σύμφυτο μέ τό χαρακτήρα τού 
Άλιθέρση ; Μάλλον τό πρώτο. Μεγάλη άηδία καί περιφρόνηση νοιώθει 
γιά τις άμουσες κι’ άκαλλιέργητες ψυχές, πού μυκτηρίζουν, όταν ή κοινωνική 
τους θέση τό έπιτρέπει, τούς ποιητές (όπως ό κ. Β. στό διήγημα «Κίτρινη 
Μάσκα» καί ό άφελέστατος θειος στό διήγημα «Δυστυχία»).

«Ναί, ό Ρωμιός συγγραφέας, γράφει στό δεύτερο διήγημα, είναι δυστυχι
σμένος γιατί μένει άγνωστος καί τά έργα του δέν κυκλοφορούν κι’ ή δόξα τόν 
άγνοεϊ».

« "Οταν κανείς είναι ύποχρεωμένος νά ζή στήν Αίγυπτο, γράφει στό ίδιο 
διήγημα, καί δέν έμπορεύεται κερδοσκοπικά, είναι δυστυχισμένος. Τούλά- 
χιστο στήν παραλιακή Αίγυπτο μέ τήν άνυπόφερτη ύγρασία, όπου οί άνθρω
ποι νυστάζουν. Μά καλύτερα νά κοιμούνται καί νά σέ άγνοούν, παρά νά σέ 
κρίνουν ποζαίρνοντας, όπως οί διάσημοι κριτικοί τών εφημερίδων μας». Καί 
σ’ ένα άλλο σημείο άναφωνεϊ : «Πόση σοφία κοιμάται στις πλούσιες 
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βιβλιοθήκες! Σέ πόσων θεϊκών άληθειών και αποκαλύψεων τούς παραδεί
σους βόσκει ό σκόρος, ένώ ή ανθρωπότητα πνίγεται στή βιοπάλη της καί στις 
μικρές καθημερινές έγνοιες καί στά μικρά της συμφέροντα!»

Μέσα στή ζωή καί τήν ποίηση του Άλιθέρση τό παντοδύναμο χέρι τής 
μοίρας χάραξε μιά βαθειά τομή, μέ τόν άδικοχαμό τής μονάκριβής του κόρης 
Γλαύκης. ’Άν γιά τή ζωή του εύαίσθητου ποιητή ήταν τούτο μιά άβάσταχτα 
τραγική εμπειρία, γιά τήν ποίησή του ήταν σταθμός άνανεώσεως στο ύφος, 
στις Ιδέες, τήν τεχνοτροπία.

Ό βαθύτατος πόνος, πού γιά τούς αίσθαντικούς άνθρώπους γίνεται ασύγ
κριτα αίσθητότερος έχει ραγίσει τό κρυστάλλινο όραμα του κόσμου μέσα στή 
ψυχή του ποιητή. "Ενας κόσμος μουντός, άχρωμος, γεμάτος παγερή άθλιό- 
τητα γεμίζει τώρα τά ποιητικά του οράματα.

«Κι εμείς μέσα στό γκρίζο φώς ονείρων άμυδρών 
μαύρα ανθρωπάρια της σκλαβιάς ή της ταπεινοσύνης 
στήν πλήξη τών ανέλπιδων θλιμμένων ημερών 
ζοΰμε — ά! πώς ζοΰμε; στό φριχτό μας κύκλο τής οδύνης» 

(Τερμίτες)

Οί συλλογές του «Θερισμοί καί οργώματα» καί «Μυστικός δεϊπνος», πού 
συμπίπτουν μέ τήν περίοδο του Β' παγκοσμίου πολέμου σημαδεύουν αυτή 
τήν άλλαγή, πού έφερε ό χαμός του παιδιού του. Τό δυνατό χτύπημα τής 
μοίρας τόνοιώσε ώς τά μύχια τής ψυχής του ό Άλιθέρσης. Ολα τά βλεπει 
τώρα μέσα άπό τό πρίσμα αύτής τής πικρής εμπειρίας. Ή ταραγμένη ψυχή 
του δέν έχει τήν ύπομονή τής λεπτής μορφοπλαστικής επεξεργασίας.

Τή διαύγεια, τά καθαρά περιγράμματα, τή γεμάτη σαφήνεια συμβολική 
διαδέχονται τώρα (πρό πάντων στή συλλογή «Μυστικός δεϊπνος») ό χρησμι- 
κός λόγος, ή φιλοσοφική άοριστία καί κάποια ιεροπρεπή μυστικοπάθεια. 
Ό ποιητής κλεισμένος πιά ερμητικά στόν εαυτό του θρηνεί τή χαμένη του 
νιότη, τά χρυσά παιδικά όνειρα, πού ή άνάμνησή τους είναι μιά φωτεινή παρέν
θεση στή φριχτή έρημιά του.

«"Ονειρα δεκαοκτώ χρονών, πλέριο φεγγάρι 
άνεμος δραματισμών πού θά σάς πάρη!
"Ανεμος, λυρικών φτερών χαρά καί πάθος 
λευκή χαρά, όλη θάμπος, έξαρση καί βάθος 

(Αποθέωση )

Καί σ’ άλλο του ποίημα γράφει :
«Τό κοιμητήρι είσαι καρδιά μου, πού κρατά 
τήν ομορφιά τής πεθαμένης νιότης»

(Τό τραγούδι τής καρδιάς μου)

Είναι όμως ό Άλιθέρσης ένας αριστοκράτης τοϋ πόνου, ένας άξιοπρεπής 
τρυγητής τοϋ πικροϋ χυμού τής λύπης, πού δέν τόν έκαμε νά λιποθυμήση, 
ούτε νά χάση τό ήθικό του. Είχε πάντα τόν άέρα τής ύψηλοφροσύνης καί 
τής ήθικής εύθυτένειας.

«Γιατί αν λυσσοϋν άντίμαχοι δλοι γύρω, πάλι μόνος, 
απρόσκλητος, γοητευτικός, δ άριστοκράτης πόνος 
σάν παραστάτης "Αγγελος έρχεται στό πλευρό μου 
καί μοΰ κρατά περήφανο ψηλά τό μέτωπό μου»

(Τό τραγούδι τής κάμαράς μου)

Σ’ άλλο του ποίημα «τό τραγούδι τοΰ έαυτοΰ μου» γράφει πάλι :

«"Επαινο τόχω πώς δεν έσκυψα στόν αέρα 
πούφερνε μαύρη μπόρα καί κατακλυσμό 
κι άν μούτυχε λαμπρή «ευκαιρία γιά καρριέρα» 
δόξα μου, πού άντιστάθηκα στόν πειρασμό».

Τρία ποιήματά του στή συλλογή «Θερισμοί καί οργώματα» άφιερωμένα 
στή χαμένη του Μοϋσα, τή Γλαύκη, είναι καρπός τοϋ εσώψυχου πόνου, πού 
μεταβλήθηκε σέ αισθητικό βίωμα, πού σταλάζει πικρό παράπονο.

«Καί στό άπειρο σηκώνοντας τά μάτια μου κλαμένα 
ζητώ ψηλά στήν άβυσσο, πού άστροφωτάει καί λάμπει 
τό είδωλό Σου στεμένο νά τό ιδώ, Ιερή αμοιβή μου 
καί δέν τό βρίσκω..........Τήν ανθρώπινη ρωτώ καρδιά μου 
(ένας παλμός, μιά χούφτα λάσπη ζυμωμένη 
μ’ αίμα δάκρυα καί ιδρώτα)
—Πες καρδιά, μικρή καρδιά μου, πούναι;

Ή άγρια άνθρωποσφαγή τοϋ Β' παγκόσμιου πολέμου δέν ήταν δυνατό 
ν’ άφήση ασυγκίνητο τόν Άλιθέρση. Ό βαθύς ανθρωπισμός του δέν άνέχεται, 
ούτε μπορεί νά συμβιβαστή μέ τόν παραλογισμό τοϋ πολέμου, πού τόν κάνει, 
σάν άνθρωπο, νά ντρέπεται.

«Κι’ απόψε συλλογίζομαι πολύ'
απόψε αίσθάνομαι πολύ, τρέμει ή καρδιά μου
"Εξω δ αγέρας, χαλασμός τοΰ κόσμου
Ζεστά όλα κι αναπαυτικά στήν κάμαρά μου
Μορφή τ άνθρώπου ντρέπεται γιά σένα δ στοχασμός μου 

(Τό τραγούδι τών αισθαντικών ανθρώπων)

Μά κείνο πουναι άδιανόητο γιά τόν ποιητή καί δέν χωράει στή συνείδησή 
του καί πού συνιστά τό φριχτότερο έγκλημα τοϋ πολέμου είναι ή όρφάνια 
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τών μικρών παιδιών. Τών ώριμων άντρών και γυναικών τις καρδιές τις 
σκληραίνει ό πόλεμος. Μά τά παιδιά ;

«Καί μιά φορά αν Θολώσουμε τήν ιερή χαρά 
τό ανέσπερο χαμόγελό τους, 
άν τ’ άϋλο μυστηριακό φέγγος πού λάμπει 
στά ζεστά μέλη σκοτεινιάσουμε, 
αν τής μακάριας ευτυχίας τους τό μανδύα 
νά τόν τρυπήση άφήσουμε τής δρφανιάς ή κάμπη 
τότε είναι σά νά διώχνουμε τό Θεό από τό πλευρό μας 
σά νά σκοτώνουμε γιά πάντα τή χαρά τ’ άνθρώπου»

(Τραγούδι τών αίσθαντικών άνθρώπων )

Μέσα άπό τό θαμπό κρύσταλλο του πόνου, πού τόν ώρίμασε ό χρόνος, 
πού στό μεταξύ κύλησε, είναι ιδωμένος ό κόσμος καί στή συλλογή «Μυστικός 
δεϊπνος» (1944). Ή μνήμη τής Γλαύκης, πού τήν καθαγίασε καί τήν ύψωσε 
σέ ύπερούσια κΓ άϋλη Μορφή τού χρόνου τό πέρασμα, βρίσκεται παντού 
σ’ όλα τά σκιρτήματα τής ψυχής καί τά οράματα τής φαντασίας. Μιά κηδεία 
μικρού παιδιού, μιά φωτογραφία, μιά επέτειος, ή γιορτή τού Πάσχα, ή πρωι
νή αύρα τήν άνακαλούν επιτακτικά στό άγιο βήμα τής ψυχής. Τονομά της 
μένει σάν άγιο φυλακτό κρυμμένο στ’ άδυτά της, κι’ ούτε πού τό πιάνει ό ποιη
τής στά χείλη του πιά. Τήν παρουσία της τήν ύποδηλώνει ή λέξη Μορφή 
(μέ κεφαλαίο) ή ή προσωπική άντωνυμία ’Εσύ καί οί κτητικές Μου, Σου, 
πάντα μέ καφαλαϊο. Ό καθαγιασμός έχει συντελεστή.

’Ασύγκριτη Μορφή! μέσ’ τή ψυχή μου 
ό ήλιος Σου ζή, πού φέγγει όλα τοϋ κόσμου! 
Τά φωτεινά δραματικά σου μάτια 
θολώνει ή συλλογή μιά στιγμή μόνο 
Άλλοιώς μπορούσε ή ώρα νά χαλάση 
καί τοΰ χρυσού ουρανού τά εξαίσια ρόδα 
νά τά μαδήση δ στεναγμός

( Πρόλογος )

ΚΓ άλλού :

Στά μάτια Σου ήταν .............. ήταν 
πολύ τό φως καί Θάλασσα πολλή ήταν 
καί φέγγος μυστικό ουρανών αγνώστων! 
Στά χέρια Σου ήταν όλο χρυσαχτΐνες 
καί στήν καρδούλα φώς καί καλωσύνη

(’Ανασύνθεση )

Φιλοσοφία τού πόνου θά χαρακτήριζα τό περιεχόμενο αύτής τής συλλο
γής, ένός πόνου, πού μέ δωρική σεμνοπρέπεια άναβλύζει μέσ’ άπ’ τήν ψυχή 
τού ποιητή καί διαχύνεται στό σύμπαν σά μυστική ούσία.

«'Ο πόνος μας αγγίζει ψηλά τάστρα 
καί τή σιωπή μας μάταια προσδοκούμε 
τή ματωμένη μας σιωπή, ν’ άνοιξη 
ένα φιλί, μιας σκέψης πού άγαποϋμε 
κι’ άνθος τής κερασιάς νά πορφυρίση!

( Τραγούδι τής γενιάς μου)

Καί σ’ άλλο ποίημα :

"Ολα βουβά, έγκαρτερικά. Υγρασία.
Τών ωρών ή αγρυπνία στά βλέφαρά μου 
καί στάψηλό καμπαναριό τής νύχτας 
δ πόνος, καί τοϋ φεγγαριού ή μεγάλη 
καί χλωμή Θλίψη νά βαραίνη τό άσπρο — 

(’Εφιάλτης )

Τήν ώρα τής άπομόνωσής του άπό τόν κόσμο ήλθε νά τήν ταράξη τό 
φωτεινό μετέωρο τής Κυπριακής έξέγερσης. Καρπός τών βιωμάτων εκείνων 
τών ήρωϊκών χρόνων είναι ή συλλογή του «Προσμαρτυρία» (1958), 
πού σημαδεύει καί τήν οριστική στροφή τού Άλιθέρση πρός τή μοντέρνα 
τεχνοτροπία τής ποίησης. Ό ίδιος έχει συνείδηση τών μεγάλων μετασχη
ματισμών καί άναστατώσεων τής κοσμογονικής έποχής μας.

«Μά τώρα, δ σεισμογονικός Πικάσσο 
καί τ’ άεροπλάνο θραύουν τόν κανόνα 
τών ’Ακαδημαϊκών κι’ όποιας Σχολής μας»

Σά γνήσιος ποιητής ξέρει ν’ άνανεώνεται, παρ’ όλο πού οί συλλογές 
αύτής τής τεχνοτροπίας δέν άντιπροσωπεύουν, κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, 
τόν καλύτερο Άλιθέρση. Ή πλούσια όραματική φαντασία, ή εύχέρεια στήν 
εύρεση εικόνων καί συμβόλων, ό αδρός καί μεστωμένος λόγος δέν άπολείπουν 
ούτε καί δώ τόν ποιητή. Ό ελεύθερος όμως στίχος μέ τις σιβυλλικές παρασι
ωπήσεις του, τις πεζολογικές προσγειώσεις του καί τά μετρικά του σκουντου
φλήματα είναι δώ τώρα παντοκράτορας.

Τριανταοκτώ άτιτλοφόρητα ποιήματα συνιστούν τήν «Προσμαρτυρία». 
Τό δράμα τής Κύπρου βρίσκει στή ποίηση τού Άλιθέρση μιά κάποια καλλιτε
χνική άξιοποίηση. Νοιώθει τώρα ό Άλιθέρσης νά ξυπνά μέσα του ό παλιός 
πολεμιστής τού 1912—13, όταν έφηβος, τετάρτη Γυμνασίου, έφυγε κΓ έτρεξε 
ν’ άγωνιστή στά στενά τής Κρέσνας. Καί νοιώθει τώρα περηφάνεια, πού οί 
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«επίγονοί» του, τής Κύπρου τά παιδιά, συνεχίζουν τήν ήρωϊκή παράδοση. 
Ή ευχή, πού σάν επωδός άντηχεϊ σ’ όλη τή συλλογή καί πού άποδίνει όλη 
τή πύρινη συγκίνηση τής στιγμής περικλείεται στό στίχο :

«’Άχ ! νάμουν νέος νά σκοτωθώ στην Κόπρο !»

Μά ή πιό μυστική κι’ ιερή στιγμή, πού άγγίζει τις εύαίσθητες χορδές 
τή$ ψυχής τού ποιητή, όπως καί όλων μας, εϊναι ή γεμάτη συγκινητικό 
ρίγος καί πατριωτική ανατριχίλα νύκτα, πού έφηβοι τής Κύπρου άνεβαίνουν 
τό Ικρίωμα τής άγχόνης.

—Κι απόψε, οί πετεινοί, δέ θά προδώσουν 
τον όρκο τονς στό φως! Και θ’ άνατείλη 
χρυσός σάν πάντα, ό χρυσός δίσκος τοϋ "Ήλιου, 
χωρίς τόν Πέτρο και την άρνησή του!

Χλωμόφεγγα καί φοβισμένα ρίγη, 
τά πρώτα ρίγη τής Αυγής, θά ’ιδοϋνε 
τήν ανθισμένη, αγχόνη σου, παιδί μου!

—Νά μείνης έτσι: Άπό παιδί σέ άγγόνι 
σύμβολο: "Ο κρεμασμένος τής φυλής μας 
"Ο σπόρος, πού πεθαίνει γιά ν’ άνθιση 
τό υπέρτατο αγαθό μας 
Ζητώ ή "Ελλάδα.

Τό «κύκνειο άσμα» του Άλιθέρση άποτελεϊ ή συλλογή του «‘Αρμογή 
αιώνων καί στιγμών», πού έξέδωσε τό 1924 στή Λεμεσό. Ό ποιητής πρό
λαβε νά δή τις μεγάλες τεχνικές προόδους τής εποχής μας μέ τις ύδρογονοβόμ- 
βες, τούς πυραύλους καί τούς δορυφόρους. Κι’ όπως όλοι τής περασμένης 
γενιάς νοιώθει κάτι νά έχη σπάσει μέσα του. Νοιώθει τά περασμένα άσυμβί- 
βαστα μέ τό παρόν, τήν άνθρωπιά μας νά έχη μείνει πολύ πίσω. Ή άνθρωπό- 
τητα έχασε τό θεό της, στήν οίηση τών άσύλληπτων κατορθωμάτων της.

Βαρύς ό μόχθος σου ’Άνθρωπε' λυπούμαι 
γιατί έσβησες ’Εμένα καί τό ’Εγώ σου 
Τή Φαντασία, τό Μύθο, τήν Ψυχή μας! 
Κατάστρεψες τό ίνδαλμα τοϋ θεού μας 
πού μάς κληροδοτήσαν οί προγονοί 
Καί μένεις, αριθμός γυμνός, πού τρέμει, 
στήν πλάνη όμπρός τής νέας σου θεωρίας 
Θά κληθή «μητροκτόνος» ή Γενεά μας.

(Γενεά μητροκτόνος)

Τά βιώματα βγαίνουν καυτά, άκατέργαστα άπό τό καμίνι τής ψυχής 
του ποιητή κι’ έχουν τή θέρμη τής αμεσότητας. ’Αλλου θρηνεί γιά τή ψυχο
σωματική φθορά τής νεολαίας.

«Χάθηκε ή Νέα Γενεά μας' λείπει ό σπόρος 
Κορμοί κουτσουρεμένοι, άνανθοι κλώνοι 
ψωριάρες ρίζες κι’ άσπρη μάσκ’ ανθρώπων 
κυκλοφορεί στό χρυσό βλέμμα τοϋ ήλιου»

( Τέλος)

Ή ματαιότητα τού πολέμου, φωνές παρωχημένων ετών, ναυάγια τής 
ζωής πού σβύστηκαν τά όνειρά τους, ή άθλια ζωή τών φτωχών παιδιών, 
ό μαρασμός τού Αίγυπτιώτη Ελληνισμού βρίσκουν σ’ αύτή τή συλλογή 
τήν ποιητική τους έκφραση. "Ενας βαθύς ανθρωπισμός τά διαποτίζει όλα·

«Κύριε, στις δυό κληρώνονται' πάρτ ένα, 
καί θά μέ Θυμηθήτε αύριο..........
Κρυώνω, πεινώ), νυστάζω.......... »
Γύμνια τοϋ μαρμάρου 
συσπείρωση ψυχής, πέλμα πάγος 
κατάχαμα ό ύπνος, σ’ ένα πεζοδρόμι! 
Πόση αντοχή νάχη ή καρδιά τοϋ ανθρώπου;

( Λαχεία)

Πεζά — άλλα έργα.

"Ομως ό Άλιθέρσης πνεύμα άνήσυχο καί γεμάτο ζωτικότητα, πού ζητάει 
όλο καί καινούργιες μορφές έκφρασης δέν περιωρίστηκε μόνο στήν ποίηση. 
Δοκίμασε τήν έμπνευσή του καί στό διήγημα καί στό ποιητικό δράμα. Καρ
πός τής πρώτης του προσπάθειας είναι οί συλλογές διηγημάτων, πού επιγρά
φονται : «Γυμνός άνθρωπος», «Ά ρ ά χ ν ε ς», καρπός τής δεύτερης 
εϊναι τά θεατρικά έργα : «Πύργος τής Βαβέλ» καί «Ά ρ ο δ α φ ν ο ύ- 
σ α». Ό καλύτερος όμως Άλιθέρσης βρίσκεται άναμφίβολα μέσα στά ποιή- 
ματά του, πού γι’ αύτό μάς άπασχόλησαν περισσότερο.

Καί στά πεζά του ό Άλιθέρσης εϊναι περισσότερο ποιητής παρά μυθο- 
γράφος. Τού λείπει ή ικανότητα τής σύνθεσης, τό στέρεο σχεδίασμα τής πλο
κής, ή ολοκλήρωση τού μύθου. Τόν σώζει όμως τις πιό πολλές φορές ή λυρική 
πνοή, ό βαθύς στοχασμός ή ή λεπτή είρωνική διάθεση. Τά καλύτερα διηγή- 
ματά του βρίσκονται, κατά τή γνώμη μου, στή συλλογή του «Γυμνός άνθρω
πος, όπως «ό Τέταρτος», «Ρομανίνα», «ό Σέλευκος» καί θά μπορούσαν νά πά
ρουν μιά εξαιρετική θέση σέ μιά Κυπριακή άνθολογία.

Στό πρώτο του θεατρικό έργο «Πύργος τής Βαβέλ» εϊναι επηρεασμένος 
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άπό τή Σαιξπηρική τεχνοτροπία καί προσπαθεί νά άποκαλύψη τό βαθύτερο 
νόημα του σχετικού βιβλικού μύθου. Ή ιδέα τής ανθρώπινης παντοδυναμίας 
έρχεται σέ σύγκρουση μέ τήν ιδέα τής θεϊκής παντοδυναμίας, πού βάζει στόν 
άνθρωπο ώρισμένα αξεπέραστα όρια. Ό άνθρωπος, έστω κι’ άν στό πείσμα 
του δέν άναγνωρίζη τήν ήττα του, όμως νικιέται άπό τή θεία δύναμη.

Στήν «Άροδαφνοϋσα», πού είναι δραματοποίηση τοΰ Κυπριακού Μεσαιω
νικού θρύλου γιά τόν άτυχο έρωτα τοΰ Πέτρου Α' καί τής «Ροδαφνοΰς» ύπάρχει 
κάτι τό άνολοκλήρωτο καί δέν άξιοποιΰνται όλα τά δραματικά στοιχεία τού 
θρύλου.

’Αξιόλογο είναι επίσης καί τό κριτικό έργο τοΰ Άλιθέρση. ’Έγραψε 
κριτικές μελέτες γιά τούς κορυφαίους ποιητές τής Κύπρου Βασίλη Μιχαηλίδη 
καί Δ. Λιπέρτη καθώς καί γιά τόν πεζογράφο μας Νϊκο Νικολαΐδη, κριτική 
μελέτη επίσης γιά τόν Κ. Καβάφη, τό Σωτήρη Σκίπη καί τόν Νϊκο Σαντορινιό. 
’Εδώ θ’ άναφέρουμε καί μιά σύντομη ιστορία τής Νεοελληνικής λογοτεχνίας, 
πού έξέδωκε στά 1938 στήν ’Αλεξάνδρεια. Πολυδιαβασμένος κι’ ενημερωμένος 
στά καλλιτεχνικά ζητήματα ό ΆλιΘέρσης έχει άσφαλώς πολλά θετικά προσφέρει 
καί σ’ αύτόν τόν τομέα κι’ έχει κερδίσει σέ μερικές τούλάχιστο περιπτώσεις 
πανελλήνια άναγνώριση.

Μά καί τό μεταφραστικό έργο τού Άλιθέρση είναι σημαντικό. Μάς άφησε 
σέ μετάφραση τά « "Απαντα» τοΰ Θαμμένου στή Σκΰρο ’Άγγλου ποιητή 
Ροΰπερτ Μπρούκ, πού στό έργο του ό Άλιθέρσης άνακάλυπτε ϊσως κάποια 
ψυχική συγγένεια. Μετάφρασε επίσης έργα τού Μπάϋρον, Σέλλεϋ, Κήτς κι 
ΓουόρντσγουορΘ, πού τά έξέδωκε σ’ ένα τόμο μέ τίτλο «Αγγλική Ανθολογία».

Αύτός λοιπόν είναι ό Άλιθέρσης, ένα αρκετά σημαντικό κεφάλαιο γιά τά 
Κυπριακά γράμματα πού τά πλούτισε τόσο μέ τό βάρος καί τήν ποιότητα 
τής προσφοράς του.

Μά πάνω άπ’ όλα στάθηκε μιά γνήσια ποιητική φωνή, γεμάτη ειλικρίνεια 
κι’ άνθρωπιά, μ’ ένα στοχασμό πού διεισδύει στό βάθος τών πραγμάτων. 
Γιατί αύτό είναι πού χαρακτηρίζει, κατά τή γνώμη μου, τήν ποίησή του : 
τό άρμονικό συνταίριασμα τοΰ αισθήματος καί τοΰ στοχασμού. Λυρική διά
θεση καί φαντασία, μά καί φιλοσοφικό άντίκρυσμα τού κόσμου καί τών πραγμά
των. Τήν κούφια ώραιολατρεία δέν θά τή συναντήσουμε στήν ποίησή του, 
μά ούτε καί τή στιχουργημένη πολιτική προπαγάνδα. Γνήσιος ποιητής καί 
άνθρωπος ό Άλιθέρσης συγκινεϊται άπ’ όλες τις μεγάλες ιδέες καί τά αισθή
ματα, πού άνεβάζουν τόν άνθρωπο κι’ αύτά ψάλλει, όταν ή διάθεση του ή 
ποιητική τό καλέση.

Στά γράμματα τοΰ νησιού μας κατέχει μιά εξαιρετική θέση. Μά καί πανελ
λήνια, νομίζω, μπορεί νικηφόρα, μέ πολλούς ν’ άντιπαραβληθή έστω κι’ άν 
ή κάπως βιαστική κι’ επιπόλαια πολλές φορές κριτική τών γραμματολόγων 
μας τόν έρριξε στή σκιά τοΰ Παλαμά, απαξιώνοντας ν’ άσχοληθή μαζί του.

Πολλά του ποιήματα μποροΰν νά πάρουν επάξια θέση στις άνθολογίες ή νά 
στολίσουν τά φτωχά Νεοελληνικά Αναγνώσματα τοΰ Γυμνασίου.

’Επιδράσεις όποιεσδήποτε έχει ό Άλιθέρσης, όπως όλοι οί ποιητές κΓ οί 
πιό μεγάλοι. Μά είναι επιδράσεις γόνιμες, πού νομιμοποιούνται άπό τούς 
κανόνες τής πνευματικής δημιουργίας.

Άς είναι ή ομιλία τούτη μιά άπλή προσφορά στή μνήμη αύτοΰ τού πονε- 
μένου δημιουργού.

ΚΓ άς μού έπιτραπή νά τελειώσω μ’ ένα του τετράστιχο άπό τά «Κρινάκια 
τού γιαλού», κάπως παραλλαγμένο γιά τήν περίσταση.

«Θνητέ κι εσύ σάν πλάστηκες σέ δέχτηκ’ ενα μνήμα
Σάν δλα σάν καί πάντα, στήν κρύα τον αγκαλιά 
νΩ! κι έγινε τώρα βολετό μέσ’ τών καιρών τό κύμα 
Νά, σέ γλύτωσαν οί στίχοι σου άπό τή λησμονιά»

Β. ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΔΗΣ
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ΕΤΙΈΝΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΑΟΓΟΤ - ΠΕΤΡΩΝΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΜΙΛΑ ΓΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ

Ό ’Αλεξανδρινός Καβάφης σ’ ένα ποίημά του, πού άναφέρεται στό έπιτύμ- 
βιο, πού έπρόκειτο νά γραφεί γιά κάποιο παλιό ποιητή τόν Άμμόνη, λέει : 

«............... οί στίχοι σου 'έτσι νά γράφουν,
πού νάχουν, ξέρεις άπό τή ζωή μας μέσα, 
πού κι ό ρυθμός κι ή κάθε φράσις νά δηλοΰν, 
πώς γι ' Αλεξανδινό γράφει 'Αλεξανδρινός .. ..»

Στό σημερινό φιλολογικό μνημόσυνο του Γλαύκου Άλιθέρση φιλοδοξώ, 
’Αλεξανδρινή εγώ, νά σας παρουσιάσω τόν ’Αλεξανδρινό Γλαύκο, έτσι όπως 
τόν γνώρισα καί ν’ άναφέρω «άπό τή ζωή μας μέσα», πού περάσαμε στήν 
’Αλεξάνδρεια.

Νά τοποθετήσω τόν ποιητή στό χώρο πού έζησε τά καλύτερα καί δημιουρ
γικότερα χρόνια του — γιατί ό Γλαύκος Άλιθέρσης, άν κι ήρθε προσωρινά 
στήν Αλεξάνδρεια, έζησεν έκεϊ 44 ολόκληρα χρόνια... Κι όταν έπαναπατρί- 
στηκε τό 1963, όταν γέρος πιά άραξε στό νησί του «πλούσιος μ’ όσα κέρδισε 
στό δρόμο» δέν βρήκε στήν ’Ιθάκη του ό,τι περίμενε καί νοσταλγούσε τήν 
Αλεξάνδρεια. Ένοιωθε ξερριζωμένος κι άς μεταφυτεύτηκε στό πατρικό χώμα. 
Δέν μπόρεσε νά προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες ζωής, στό διαφορετικό κλίμα, 
πού βρήκε έπειτα άπό μακρόχρονη άπουσία. Νοσταλγώντας τήν Αλεξάν
δρεια μούγραφε πολύ συχνά άπό τή Λεμεσό, γιατί ή άλληλογραφία μας τού 
θύμιζε πρόσωπα καί πράγματα Αλεξανδρινά, παλιά βιώματα. Τόν παρηγο
ρούσε. Οί λέξεις «μόνωση, πλήξη» καί τό άγχος γιά τά χειρόγραφά του, 
γιά τό ποιητικό του έργο, πού δέν ολοκλήρωσε, επαναλαμβάνονταν σάν 
«λάϊτ — μοτίβ» μέσα στα γράμματά του, τά σύντομα καί τραγικά, τά γιομάτα 
άποσιωπητικά, πού μιλούσαν πιότερο κι άπό τά λόγια.

’Έχω τή βεβαιότητα πώς ή μεγάλη περιπέτεια τού ξερριζωμού κι ό επανα
πατρισμός του σέ μεγάλη ήλικία τόν σκότωσαν. ’Άν δέν έφευγε άπό τήν 
Αλεξάνδρεια Θά ζουσεν άκόμη κι άλλα χρόνια.

Άπό φύση του ήτανε δύσκολος νά προσαρμόζεται σέ καινούργιες κατα
στάσεις. Δυσκολεύτηκε νά προσαρμοστεί καί στήν Αλεξάνδρεια, πού πήγε 
στά 1919 νέος, όμορφος, μέ τήν αίγλη τού Παγκυπριονίκη, διωρισμένος στά 
σχολεία τής Ελληνικής Κοινότητας σάν καθηγητής τής γυμναστικής καί μέ 
τή φήμη ότι έγραφε στίχους.

Άς δούμε όμως πρώτα ποιο ήταν τό πολιτικο-κοινωνικό καί πνευματικό 
κλίμα τής /Αλεξάνδρειας στήν όποια έφθασε ό γυμναστικός Μιχάλης Χατζη- 
δημητρίου.

Μετά τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο προοδευτικά ρεύματα κυκλοφορούσαν 
στήν φεουδαρχική Αίγυπτο. Τό κίνημα τού Σάαντ Ζαγλούλ, πού ζητούσε 
τήν άπελευθέρωση τής χώρας του άπό τόν ξένο ιμπεριαλισμό καί τήν αυτοδιά
θεση τού λαού, βρισκότανε στό ζενίθ.

Ή Ελληνική Παροικία ήτανε κομματισμένη μέ τά Βασιλικά — Βενιζελικά. 
Πνευματικές ζυμώσεις πολλές. Ό Δημοτικισμός όρθωνε μετερίζι στήν Αλε
ξάνδρεια μέ τά περιοδικά «Νέα Ζωή» καί «Γράμματα». Πολλοί λογοτέχνες 
καί λόγιοι είχαν άναφανεΐ άνάμεσα στούς Έλληνες πάροικους. Γύρω άπό τόν 
Καβάφη μιά ολάκερη παρέα. Γύρω άπό τόν Γ. Σκληρό στό Κάϊρο διανοητές 
συζητούσαν τά φιλοσοφικοκοινωνικά ρεύματα. Στήν Αλεξάνδρεια οί ιατρο
φιλόσοφοι μαζεύονταν στά φαρμακεία καί κουβέντιαζαν καί οί λογοτέχνες, 
οί ποιητές είχανε στέκι τους τά βιβλιοπωλεία.

Μιά τέτοια φωλιά ήτανε καί τό βιβλιοπωλείο τοΰ «Καρνέση». ‘ωραίος 
τύπος ό άγνός αύτός βιβλιοπώλης, πού «πίστευε στήν άποστολή τού βιβλίου 
καί ποτέ δέν τό εμπορεύτηκε» όπως έλεγαν.

Στό μαγαζί του μαζεύονταν όλοι οί νέοι μέ άνησυχίες, πού γράφανε. Ό 
Καρνέσης κερνούσε καφέδες, χαιρόταν τις συζητήσεις τους καί παραμελούσε 
τό εμπόριό του «Τί αύτό θά κοιτάζουμε τώρα ;»

Στού Καρνέση σύχναζαν κι οί «Άπουάνοι» Τί ήταν αύτοί ; ’Έμοιαζαν 
μέ τούς «Έξιστανσιαλίστ», τούς Ύπαρξιστές τής εποχής μας. Νέοι φιλολο- 
γούντες, φτωχοί οί περισσότεροι, πού δέν είχαν δεύτερο παντελόνι άπό τό 
τριμμένο, πού φορούσαν, άτημέλητοι, χαριτωμένοι τύποι, πού τρώγανε 
μακαρονάδες σέ άθλια εστιατόρια κακόφημων συνοικιών. Κατακρίνανε τις 
άστικές συνήθειες καί θέλανε νά χτυπήσουνε τή ρουτίνα τής ζωής καί τόν ύπο- 
κριτικό καθωσπρεπισμό τών πλουσίων. Άνάμεσα σ’ αύτούς ήτανε ό Πέτρος 
Αλήτης (ψευδώνυμο), Νίκος Σαντορινιάς, Γιώργος Βρισιμιτζάκης — πέθαναν 
κι οί τρεις φυματικοί — ό Βασίλης Άθανασόπουλος, Πολύς Μοδινός — αύτός 
έκανε εξαίρεση, ήταν εύπορος — καί άλλοι. Οί Άπουάνοι άγκάλιασαν τήν 
ποίηση τού Καβάφη γιατί τή θεωρούσαν άντίδραση στήν παράδοση. Αργό
τερα όμως ό Γιώργος Βρισιμιτζάκης, ό πιο δυναμικός άπ’ όλους, ταλαντούχος 
λογοτέχνης άρχισε νά κατακρίνει καί τόν Καβάφη κι ένα σωρό άλλους Αίγυ- 
πτιώτες λογοτέχνες τόν Γκίκα, τόν Γνευτό — καί ποιόν άφησε — γιά τόν συντη
ρητισμό τους. Τούς άποκαλοΰσεν «άντιζωϊκούς ποντίφηκες». Οί Άπουάνοι 
μέ τις τρέλλες τους, τή μαχητικότητα καί τόν σαρκασμό τους άναστάτωναν 
κυριολεκτικά τήν νοικοκυρίστικη νοοτροπία τών Αλεξανδρινών άστών.

Στά σχολεία τής Αλεξάνδρειας επικρατούσε μεγάλη αύστηρότητα 
καί συντηρητισμός.
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Οί πλούσιοι βαμβακέμποροι καί βιομήχανοι, οί όποιοι τά επιχορηγούσαν 
μέ ηγεμονικές δωρεές καί κρατούσαν όλα τά πόστα στήν ’Επιτροπή τής 
Κοινότητας καί στήν ’Εφορεία τών σχολείων, δέν έπέτρεπαν ούτε προοδευτι
κούς πειραματισμούς, ούτε δημοτικισμούς... Γενικός Διευθυντής τών Σχολείων 
ήτανε ό Παλαιολόγος Γεωργίου, ισόβια διωρισμένος άπό τόν Άβέρωφ, αύστη- 
ρότατος, πού τόν έτρεμαν κυριολεκτικά καί οί μαθητές αλλά καί οί εκπαιδευ
τικοί.

Μέσα σ’ αύτό τό κλίμα βρέθηκε ξαφνικά ό Μιχάλης Χατζηδημητρίου. 
Ή θέση του, σαν καθηγητοΰ τής Γυμναστικής, δέν τοΰ άφηνε μεγάλα περι
θώρια ελευθερίας. Μέσα του όμως άσφυκτιούσεν ό ποιητής. Σύχναζε στού 
Καρνέση. Είχε γνωριστεί μέ τούς τολμηρούς νέους, δέν έγινε όμως ποτέ μέλος 
τών Άπουάνων. Μόνο μέ τόν Νίκο Σαντορινιό είχεν ιδιαίτερες φιλίες. Ό ρω- 
μαντικός αύτός φτωχός, μελαγχολικός νέος, πού έγραφε λυρικούς στίχους κι 
έκανε τόν εφημεριδοπώλη, τόν υποβολέα, τόν μικροπωλητή, γιά νά ζήσει, τόν 
συγκινοΰσε. Συναναστρεφότανε λοιπόν τόν Νίκο Σαντορινιό, τόν Τέλη Σεβα- 
στόπουλο, δημοσιογράφο καί τόν βιβλιοπώλη Καρνέση. Μαζί τους περνούσε 
πολλές ώρες σέ άπόμερα καφενεδάκια πάνω στό ποτάμι, ή τριγύριζε στούς 
στενούς στενούς άραπόδρομους καί στις λαϊκές φτωχοσυνοικίες. Κι οί τέσσερις 
είχαν άπέχθεια γιά τις εύρωπαϊκές συνοικίες, τούς μεγάλους δρόμους, τις ασφαλ
τοστρωμένες λεωφόρους. Ό ποιητής μας νοσταλγούσε πάντα «τής πόλης 
τά στενά, τής πόλης τά καντούνια» τής πατρίδας του.

Οί τέσσερις φίλοι περιδιάβαζαν στις άπόμερες γειτονιές, χώνονταν στις 
χαμηλοτάβανες ταβέρνες τού λιμανιού, όπου ξέπεφταν συχνά καί θαλασσοδαρ
μένοι Έλληνες ναυτικοί. Κουτσόπιναν τό κρασάκι τους παρέα «μ’ ανθρώπους 
πού βασάνισε κι ή θάλασσα κι ή φτώχεια», όπως λέει ό Πορφύρας, συζητούσαν, 
άστειεύονταν.

Σάν τύπωσε τά πρώτα του τραγούδια στήν ’Αλεξάνδρεια τό 1919 «Τά 
γαλανά δαχτυλιδάκια» δέν τόλμησε νά τά ύπογράψει μέ τό όνομα τού καθηγη
τή τής Γυμναστικής. ’'Ετσι φανερώθηκε μέ τό λογοτεχνικό ψευδώνυμο «Γλαύ
κος Άλιθέρσης».

"Ολες οί πρώτες συλλογές του είναι γεμάτες νοσταλγία γιά τήν Κύπρο. 
Νιώθει τά έπαναστατικά ρεύματα τής εποχής του, μά δέν τολμά νά τά δεχτεί 
καί νά εκδηλωθεί. Χαρακτηριστικό τό τετράστιχο στό βιβλίο του «Κρινάκια 
τοΰ Γιαλού», πού άφιερώνει στόν Νίκο Σαντορινιό :

«Ψυχή μου άντάρτισσα, πού κλιεϊς τοϋ Προμηθέα μιά αχτίδα, 
πώς σε χαμοκυλήσανε τοΰ κόσμου οί ποταποί;
Φορείς κι εσύ μιά παρδαλή — σαν δλους — προσωπίδα 
κι υποκρισία, κολακεία, υποταγή! .. Σιωπή! .. Σιωπή! ..»

Τά χρόνια περνούν. Ό ποιητής παντρεύεται μίαν όμορφη Λεμεσιανή 

κόρη, τήν Εΰα Ζαφειροπούλου. Γίνεται πατέρας. "Ενα χαριτωμένο κοριτσά
κι, ή Γλαύκη, βλέπει τό φώς. Πρότυπο σύζυγου καί πατέρα ό ποιητής μας 
τονίζει λυρικώτατους στίχους γιά τήν γυναίκα καί τήν κόρη του. Σκλη
ρή όμως μοίρα φθόνησε τήν εύτυχία του. Μιά φοβερή κι έπώδυνη άρρώ- 
στεια άρπάζει άπ’ τήν άγκαλιά του τήν όμορφη κι έξυπνη Γλαύκη. ’Απα
ρηγόρητος ζητάει λησμονιά στήν ταβέρνα. Πίνει... "Ενα δεύτερο κοριστάκι, 
πού γεννιέται αργότερα ή Γλαυκή, (Γλαύκη ήταν ή πρώτη, πού γίνεται Μούσα 
κι Ήγερία του) φέρνει κάποια παρηγοριά στή σπαραγμένη πατρική καρδιά 
του. Στ’ άναμεταξύ ή πατρική στοργή του έχει άγκαλιάσει όλους τούς μαθη- 
θητές του, οί όποιοι τόν λατρεύουν. Ό ποιητής — γυμναστικός δέν είναι ό. 
σχολαστικός δάσκαλος. Είναι ό «Δάσκαλος» μέ κεφαλαίο — έτσι τόν φωνά
ζαμε —Είναι ό καθηγητής, πού κατεβαίνει στό γήπεδο, παίζει μέ τά παιδιά 
καί πάνω στό παιχνίδι όχι μόνο τά σώματα γυμνάζει, αλλά καί τις ψυχές 
φωτίζει. Κατανοεί τις άδυναμίες, τά προβλήματα τών έφηβων. Συμβουλεύει, 
βοηθεϊ. "Ολα τ’ άθλητικά γήπεδα κι οί γυμναστικοί Σύλλογοι γνώρισαν 
τή λεβεντόκορμη παρουσία του. Βοηθουσεν άκόμη τά ταλαντούχα παιδιά 
νά βρούνε τό δρόμο τους στά γράμματα καί στις Τέχνες. Σ’ εκείνον παρουσία
ζαν τά πρωτόλειά τους καί όχι στούς φιλόλογους, πού ήτανε άπλησίαστοι.

Γιά τόν Άλιθέρση ή πιό μεγάλη ικανοποίηση στάθηκε ή άγάπη τών 
μαθητών του.

Τά χρόνια κυλούσαν. Ή πνευματική φυσιογνωμία του επιβλήθηκε στήν 
’Αλεξάνδρεια. ’Έδεσε φιλίες μέ πολλούς άνθρώπους τών γραμμάτων. Σχε
τίστηκε μ’ όλους τούς λογοτεχνικούς κύκλους. Συνεργαζότανε σ’ εφημερίδες 
καί περιοδικά. ’Έγραφε κριτικά άρθρα. "Ολοι τόν σέβονταν καί τόν εκτι
μούσαν. Μέ τόν Καβάφη είχε γνωριστεί άπό τά πρώτα χρόνια σάν ήρθε 
στήν ’Αλεξάνδρεια. Δέν τόν τράβηξεν όμως ό Καβαφικός κύκλος, εντελώς 
άντίθετος άπό τό χαρακτήρα του, τή νοοτροπία καί τή θέση πού πίστευε στήν 
ποίηση.

Έκδηλώθηκεν άνοιχτά άντικαβαφικός, άν καί τήν αύστηρή άρνητική 
κριτική του γιά τόν Καβάφη δημοσίεψε τό 1934, ένα χρόνο μετά τόν θάνατο 
’Αλεξανδρινού ποιητή «Ό Καβαφισμός, έγραφε σ’ αύτήν, είναι πεζολογία καί 
άκαλαισθησία στήν ποίηση».

Ό Άλιθέρσης ήτανε εύφυολόγος, πνευματώδης, περιζήτητος στις παρέες. 
Μίμος θαυμάσιος κοροΐδευε τούς άκκισμούς τού Καφάφη, τόν τόνο τής φωνής 
του. Μιμότανε άκόμη τόν Νίκο Νικολαΐδη, όπως άπάγγελνε, τόν Παλαιολόγο 
Γεωργίου, τόν Γενικό διευθυντή τών σχολείων, πού δέν πολυχώνευε καί δια
φόρους άλλους ’Αλεξανδρινούς τύπους.

Ή σάτυρά του ήτανε καυστική κι ή κριτική του άνελέητη πολλές φορές. 
Συχνά τόν χαρακτήριζε άρνηση τών πάντων κι άλλοτε μεταφυσική έξαρση.

Άπό τή στιγμή πού επιβλήθηκε σάν πνευματική άξία ό Άλιθέρσης δη
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μιούργησε όχι μονάχα φίλους, άλλα κι εχθρούς.
1939. Ό διεθνής ορίζοντας συννεφιάζει. Ξεσπά ή μπάρα τοϋ δεύτερου 

παγκόσμιου πολέμου.
Τήν τραγική μοίρα τής Ελλάδας, εμείς οί απόδημοι 'Έλληνες, πού διατηρή

σαμε τόν πιό αγνό πατριωτισμό, ζήσαμε μ’απερίγραπτη ένταση. Οί μαχητές 
τής λευτεριάς πολεμούσαν στά κορφοβούνια, σέ στεριές καί θάλασσες κι εμείς 
έκεϊ στήν ’Αλεξάνδρεια οί λογοτέχνες, μικροί καί μεγάλοι, βοηθούσαμε μέ τήν 
πέννα, καθένας στό μέτρο τών δυνάμεών του.

Στόν άγώνα εκείνον έδωσε κι ό Άλιθέρσης τό παρόν μ’ άξιοπρόσεχτους 
στίχους :

«............................ Ναι μόλις
έπονλωθήκαν οί πληγές, ώ "Ελλάδα 
τον πεπρωμένον τον ιερόν σον, μόλις 
άκράνοιγε τά βλέφαρα τών αιώνων 
τών νέων σον αΙώνων — τό μακάριο φώς σον, 
καί στήνεσαι κορφή θυσίας καί πόνον 
στά σνννεφόφηλ.α βοννά, δπον μόνη 
μέ τό άγιο σον αίμα, χάρισες τον Άνθρωπον 
τή λευτεριά: τόν έρωτα τών αΙώνων!
Κι νστερα ό σνντριμμός κι ό Γολγοθάς σον ....

Ό Γολγοθάς τής Ελλάδος, ή Χιτλερική κατοχή μάς καταθλίβει. Ό κίνδυ
νος τής εισβολής απειλεί τώρα καί τήν Αίγυπτο. Ή χώρα τοΰ Νείλου μετα
βάλλεται σέ διεθνές στρατηγείο. Τά ούράνια βρέχουν φωτιά κι άτσάλι μέ 
τίς αεροπορικές επιδρομές τών Γερμανό — ’Ιταλών. Ό Ρόμελ βρίσκεται πρό 
τών Πυλών τής ’Αλεξάνδρειας. Συμβούλια καί διαβούλια. Κατασκοπείες 
καί μηχανορραφίες. 'Όλος ό Μακιαβελισμός, τό παζάρεμα τών πατρίδων, τό 
ξεπούλημα τών συνειδήσεων λαβαίνει χώρα στήν Αίγυπτο, όπου έχει μετα- 
φερθεϊ καί ή Ελληνική Κυβέρνηση μετά τήν κατάρρευση τής Ελλάδας.

Ό Αίγυπτιώτης Ελληνισμός έδωσε δ,τι μπορούσε στόν διμέτωπο εκείνον 
άγώνα : τόν Ιδεολογικό καί τόν άγώνα στά πεδία τών μαχών. Κλεισμένος 
στό σπίτι του ό ποιητής μας γράφει τή «Μπαλλάντα τών ’Άστατων Καιρών» 
κρατώντας στήν άγκαλιά τή δεύτερη κόρη του :

Γιατί φοβάσαι; Μέσα εδώ είν ασφάλεια 
κι ας βρέχονν φωτιά κι αίμα οί ονρανοί. 
Ανριο θά φέγγουν κάμποι κι ακρογιάλια 
Είναι καλός ό Θεός καί μάς πονεϊ.
Ανριο θά φέγγονν κάμποι κι ακρογιάλια,

θά πάρονν νέοι άνέμοι ορμητικοί 
τόν μπερδεμένο δρόμο αγάλια-αγάλια, 
θ’ άνηφορίσει ή ζωή — κι έμεϊς εκεί 
που ό σεβασμός τον πόνον θά ξυπνήσει 
καί θ’ άνατείλονν άστρα γαλανά 
στόν ’Άνθρωπο κι ή αγάπη θά γνρίσει.... 
Τότε θά ξαναζωντανέψουμε ξανά!

’Άς περιμένουμε, ήσυχα παιδί μου, 
τή θεϊκήν ωρα .... ήσυχα παιδί μου!»

Μέ φιλοσοφική ενατένιση κλείνεται στόν εαυτό του. Οί άλληλοσυ- 
γκρουόμενες κοσμοθεωρίες, όχι πώς τόν άφήνουν άδιάφορο, τίς βλέπει μέ τή 
βεβαιότητα πώς θά συμβιβαστούν μιά μέρα καί «θ’ άνατείλουν άστρα γαλανά, 
ή άγάπη θά γυρίσει στόν ’Άνθρωπο». Σ’ όλη τή διάρκεια τοΰ πολέμου καί 
μετά δέν έλαβε μέρος ούτε σέ ιδεολογική τοποθέτηση, ούτε σέ πολιτική συζή
τηση. Κι επειδή τά πνεύματα ήτανε τότε εξημμένα κι οί συγκρούσεις βίαιες 
είχε κλειστεί κυριολεχτικά στόν έαυτό του. Νο^ρίς — νωρίς μαζευότανε στό 
σπίτι του μέ τό bhick — out κι έγραφε στίχους. Νηφάλιος φιλοσοφημένος, 
άπόκοσμος.

Ό πόλεμος πήρε τέλος. Καταλάγιασε ή μπόρα. Καινούργια όμως μπόρα 
ξεσπά στήν ειρηνική φωλιά του. Παύεται άπό τή θέση τοΰ καθηγητή τής 
Γυμναστικής! Ή Ελληνική Κοινότητα τόν άπολύει, γιατί κάποιος συνάδελφός 
του τόν κατηγόρησε ότι στήν ώρα τής γυμναστικής...έγραφε στίχους. Μοι
ρολατρικά δέχεται τό χτύπημα. Καμμιά διαμαρτυρία. Άξιόπρεπα περιφρο- 
νεϊ όλους.

Οί Κοινοτικοί άρχοντες ήτανε άλήθεια κακομαθημένοι. Είχαν συνηθίσει 
σέ κολακείες καί στήν εύλύγιστη σπονδυλική στήλη τών ύφισταμένων. Ό 
Άλιθέρσης δέν άπολύθηκε γιατί παρέλειπε τό καθήκον του κι έγραφε στίχους. 
Απολύθηκε γιατί σάν ποητής στεκότανε ψηλά καί ποτέ δέν κολάκεψε κανένα. 
Ή άπόλυση τοΰ «Δάσκαλου» ξεσήκωσε τήν άγανάκτηση τών μαθητών του, 
παλιών άπόφοιτων καί καινούργιων.

Πέρασε δύσκολες μέρες. Μέ λεπτότητα πολλοί παλιοί μαθητές του τού 
παραστάθηκαν, χωρίς νά τόν προσβάλουν.

Τό ποίημά του «Ή Στάση μου» στή συλλογή «Μαθητικά Τετράδια», πού 
άφιερώνει σ’ ένα παλιό μαθητή του τόν Άνδρέα Βατίδη, πλούσιο καί σημαί
νοντα τώρα παράγοντα, γιά τό διακριτικό του ενδιαφέρον μιλάει εύγλωττα:

«’Αναίδεια ό Φόβος έχει σάν τό βλέμμα 
σαράφη, πον τά δάχτυλα κρατώντας 
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στό κρύσταλλο τον μπάγκου, άναρωτά σε 
αν έχεις λίρες — χάρτινες; χρυσάφι;
Κι εσύ δεν έχεις τίποτα' έχεις χέρια 
πού Θέλουν νά δουλέγουν' άδεια τσέπη.

Κι ομολογεί στό ϊδιο ποίημα ότι διάλεξε τό «λάθε βιώσας» στις δύσκολες 
μέρες του.

Ό Άλιθέρσης άπεχθανότανε τήν αύτοττροβολή, τή ματαιόδοξη επίδειξη, 
όπως και τήν κολακεία. τΗταν ό απλός πνευματικός εργάτης, σεμνός κι άξιο- 
πρεπής. Δέν παραπονέθηκε ποτέ γιά τις άδικίες πού έδρεψε σ’ άνταπόδωση 
τών τόσων ύπηρεσιών του.

«'Ήμερο περιστέρι της σιωπής μου 
σέ προφυλάει ή Θωπεία τής Φαντασίας, 
άλλιώς Θά μπόρεια νά μιλήσω' κι έχω 
παράπονα τοϋ δειλινού, πού ωχραίνει
σά νεκρική λαμπάδα ή φωνή μου.......... »
«............................άρνηση φίλων
και προσφορές χωρίς ευγνωμοσύνη, 
χωρίς τήν άνταπόδωση πού έμπρέπει.......... »

Εύτυχώς ότι οί μαθητές του μεσολάβησαν στόν Πατριάρχη ’Αλεξανδρείας 
Χριστοφόρο κι ό μεγαλόκαρδος εκείνος ιεράρχης, άληθινός Χριστιανός τόν διώ- 
ρισε στά Πατριαρχικά σχολεία. ’Έτσι συμπλήρωσε τά νόμιμα έτη τής υπηρεσίας 
του και συνταξιοδοτήθηκε άπό τήν Ελλάδα. Μέ τή μικρή εκείνη σύνταξη 
κατάφερε νά έπιζήσει άξιόπρεπα ώς τά στερνά του.

Τ’ αλλεπάλληλα όμως χτυπήματα μαζί μ’ άλλες οικογενειακές στενοχώ
ριες τσάκισαν τήν ύγεία του. Τό πλατάνι άρχισε νά γέρνει...

Συμπονούσα τόν ποιητή. Πολλές φορές τοΰ παραστάθηκα. Κάποτε 
δίδαξε γυμναστική καί στό ιδιωτικό μου σχολείο.

Ή πνευματική φιλία μας χρονολογείται άπό τό 1949. ’Από τότε άρχισε 
νά μου γράφει, όταν ήθελε τίποτε ή όταν τού ζητούσα καμμιά πληροφορία. 
Εΰρισκα τά γράμματά του στό γραμματοκιβώτιό μας στήν πολυκατοικία πού 
μέναμε. Περνούσε καί τάρριχνε ό ίδιος χωρίς νά χτυπήσει. Δέν ήθελε νά ένο- 
χλήσει. Διακριτικότητα, εύγένεια, λεπτότητα τόν χαρακτήριζαν. Γιά τό 
λόγο αύτό δέν χρησιμοποιούσε καί τό τηλέφωνο. Τό σημείωμα, τό γραμμα- 
τάκι ήταν τό μέσο πού προτιμούσε.

Θυμούμαι στά 1957 ή Γαλλία έτοιμαζότανε νά δοκιμάσει τήν πυρηνική 
της βόμβα στή Σαχάρα. Οί ’Αραβικές χώρες κι οί γύρω λαοί τής ’Αφρικής, 
γείτονες στό πεδίο τής δοκιμής είχαν ξεσηκωθεί μέ διαμαρτυρίες γιά τις επικίν
δυνες ραδιενεργές επιπτώσεις. Μαζί μ’ αύτές κι ή Αίγυπτος. ’Ενάντια στή 

δοκιμή λάβαμε τότε μέρος όλοι οί "Ελληνες λογοτέχνες, διανοούμενοι, καλλι
τέχνες, πού ζούσαμε στήν Αίγυπτο. Μαζεύαμε ύπογραφές κάτω άπό ένα 
κείμενο διαμαρτυρίας, πού καταδίκαζε τόν πόλεμο καί τά εξοντωτικά όπλα 
μαζικής καταστροφής κι άκόμα τις πυρηνικές δοκιμές, πού μολύνουν τήν άτμό- 
σφαιρα κι άπειλούν τήν ύγεία τών άνθρώπων.

Οί φίλοι γνώριζαν ότι συνδέομαι μέ τόν Άλιθέρση, γι’ αύτό μού άνάθεσαν 
νά ζητήσω τήν ύπογραφή του. Πήγα στό σπίτι του, δέν τόν βρήκα, στό 
άθλητικό σωματείο πού σύχναζε, μόλις είχε φύγει μά θά ξαναγύριζε. Τού ά
φησα ένα σημείωμα. Καί τό βράδυ πήρα τό άκόλουθο γράμμα του :« Δια
βάζω χαρακτηριστικά άποσπάσματα) ’Αλεξάνδρεια, 25 Μαΐου 1957

Καλή μου φίλη
Λυπούμαι πάρα πολύ γιά τόν κόπο σου καί τή μή συνάντησή μας σήμερα. 

Υπάρχει άνθρωπος πού νά θέλει έν’ άκόμη πόλεμο καί μάλιστα παγκόσμιο ; 
Υποθέτω πώς τέτοιου είδους ζώο δέν ύπάρχει... Φυσικά εμείς οί άνθρωποι 
τών Γραμμάτων καί Τεχνών, πάντα μας ειρηνόφιλοι, ποτέ δέν καταλάβαμε 
τό γιατί γίνονται πόλεμοι.

Υπογράφω καί μέ τά δυό μου τά χέρια κι ελεύθερος στήν ψυχή καί στήν 
καρδιά μου. Προσυπογράφω τή διαμαρτυρία. Είμ’ ενάντιος όχι μόνο τών 
ατομικών καί ύδρογονικών, άλλά ενάντιος κάθε είδους εξοπλισμών. ’Ενάντιος 
κάθε πολέμου — εκτός τοΰ ιερού τής ’Ελευθερίας — ενάντιος κάθε δεσμευτικής 
δικτατορίας. Είμαστε σύμφωνοι ; Τ’ όνομά μου νά μή λείψει παρακαλώ.

Κι ό Χριστός μαζί σου
Γλαύκος Άλιθέρσης

Αύτό τό κι ό «Χριστός μαζί σου» τό έγραφε συχνά. ’Ήτανε μίμηση Καζαν
τζάκη. Κι ό μεγάλος Κρητικός, αύτός ό «άπιστος — πιστός» έτσι τέλειωνε 
τά γράμματά του. ΤΗταν νομίζω, ή πρώτη φορά, πού ό Άλιθέρσης πήρε θέ
ση ανοιχτά μέ τήν ειρηνόφιλη παράταξη.

Ήταν ενάντιος κάθε πολέμου, εκτός τοΰ ιερού τής ’Ελευθερίας. Γι’ αύτό 
όταν ξεσηκώθηκε τό 1955 ό ιερός ύπέρ ’Ελευθερίας άγώνας τής Πατρίδας του, 
τόν βρήκε συμπαραστάτη. "Εγραψε τότε τήν «Προσμαρτυρία». "Εργο άφιε- 
ρωμένο στόν άγώνα τής Κύπρου :

«Άχ! νάμουν νέος νά σκοτωθώ στήν Κύπρο!»
Κλεισμένος στό ερημητήριό του, στόν έκτον όροφο μιας Αλεξανδρινής 

πολυκατοικίας ζοΰσε τήν άγωνία τής άγωνιζόμενης Κύπρου, πονούσε γιά τό 
μαρτυρικό θάνατο τών νέων παιδιών, πού έκτελοΰσαν οί Άγγλοι στις φυλακές.

"Αλλη μιά φορά μάς είχε δώσει τήν ύπογραφή του. Στήν έκκληση πού 
στείλαμε οί λογοτέχνες — καλλιτέχνες Αίγυπτιώτες στή Βασίλισσα τής Αγ
γλίας νά μήν άπαγχονισθεϊ ό Καραολής.

1956. Καινούργιες συγκινήσεις περάσαμε. Ή τριπλή Άγγλο — Γάλλο —
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Ίσραηλιτική επίθεση έσπειρε χαλάσματα και νεκρούς στή χώρα τού Νείλου. 
Ξαναζήσαμε θλιβερές μέρες πολέμου.

Οί Κύπριοι βρεθήκαμε σέ πολύ δύσκολη θέση σαν ’Άγγλοι ύπήκοοι. Θεω
ρηθήκαμε κάτοχοι εχθρικών διαβατηρίων. Είχε καί πολλούς φίλαγγλους, 
πρέπει νά τ’ ομολογήσουμε, άνάμεσά μας. Καινούργιες δοκιμασίες γιά τόν 
ποιητή, πού δέν ανεχότανε νά τόν κουβαλούν στά διοικητήρια καί νά τού 
παραδίνουν τή ροδόχρωμη ταυτότητα τού άνεπιθύμητου......

Ή προσωπική φιλία τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου μέ τόν Πρόεδρο Νάσερ 
έξομάλυνεν αργότερα τή δύσκολη θέση μας.

Ή περιπέτεια όμως εκείνη επέσπευσε τήν άναχώρηση τών Ελλήνων άπό 
τήν Αίγυπτο καί τήν άνάγκη τού επαναπατρισμού.

Φίλοι, μαθητές του, γνωστοί του, έφευγαν... ’Αντιμετώπιζε μέ δέος κι 
ό Άλιθέρσης τό ξερρίζωμα. Στά 1960 ήρθαμε πρώτοι εμείς στήν Κύπρο. 
«Εύγενία, θύμιζέ με στήν Κύπρο» μού έγραφε. Φοβότανε μήπως όταν έλθει 
βρεθεί άγνωστος.

Στά 1963 μέ σπαραγμό ψυχής έκανε τό μεγάλο τόλμημα νά έπαναπατρι- 
στεϊ. "Εφυγε χωρίς νά πάρει τίποτε μαζί του, ούτε ένα βιβλίο, ούτε ένα χει
ρόγραφο. Χρειάζονταν πολλαπλές διατυπώσεις, έγκριση άπό τή λογοκρισία 
γιά νά φύγουν τά έντυπα καί τά χαρτιά του. Δέν άντεχε σέ ταλαιπωρίες. 
ΎΗρθε μονάχα μέ τό διαβατήριό του. "Αλλοι φρόντισαν άργότερα νά μετα- 
κομισθουν τά χαρτιά του...

Κι ’Εκείνος στή Λεμεσό καθόταν θλιμμένος, άπογυμνωμένος θαρρείς, καί 
περίμενε τόν «μισό εαυτό του», όπως μού έγραφε, νά φτάσει καραβοτσακισμένος 
γιά νά ολοκληρώσει τό έργο του. Στήν ψυχολογική θέση πού βρέθηκε ξα
φνικά καί νιώθοντας τις σωματικές μά καί πνευματικές δυνάμεις του νά τόν 
εγκαταλείπουν δέν ήθελε νά δει κανένα. ’Αποποιήθηκε κάθε τιμητική εκδή
λωση, πού τοΰ πρότειναν οί συμπατριώτες του. Περιφρονοΰσε εξ άλλου τόν 
κοσμικό χαρακτήρα πού έπαιρναν οί τέτοιες εκδηλώσεις.

Στά 1964 επί τέλους κατάφερε νά τυπώσει στή Λεμεσό τό κύκνειο βιβλίο 
του : «Αρμογή αίώνων καί στιγμών»

Μέσα σ’ αύτό βρίσκουμε τή Φυγή :

«Μόνιμα σύνθημα της εποχής μας.
—Φυγή! Μά πού; στ' αστέρια, στους 'Αγγέλους;
στόν υποχθόνιο Πλούτωνα; .......................
Φεύγουμε! φεύγουμε! γιά ποϋ; Ποιος ξέρει;»

’Έφυγε κι ’Εκείνος...Γιά ποΰ ; Στόν ύποχθόνιο Πλούτωνα ; "Ας ελπίσου
με όχι. ’Άς ελπίσουμε νά έπιζήσει τό έργο του καί ν’ άνεβεϊ πού Έλικώνα τής 
Τέχνης, όπως φιλοδοξούσε.

"Οταν τό 1959, στά σαραντάχρονα τής ποιητικής του προσφοράς, μα-

ζευτήκαμε λίγοι φίλοι του στό σπίτι μας στήν Αλεξάνδρεια, τοΰ χάρισα ένα 
ποίημα, πού νομίζω ότι τόν καθρεφτίζει.

Μ’ αύτο θέλω νά τελειώσω τήν άποψινή μου άναφορά στή μνήμη του :

Στό Γλαύκο Άλιθέρση

Σεμνός οδεύεις, Γλαύκο, προσπερνάς 
τά ταπεινά κι άναθωρεϊς πιο πέρα .. .. 
Τ' άψυ πιοτό τής Μούσας σου κερνάς, 
κρυφή σπονδή στόν πόνο, κάθε εσπέρα

Τά οράματα τού νού και τής ψυχής 
— ασύγκριτε ποιητή σε περηφάνεια — 
οί αχοί τής λυρικής σου προσευχής 
σού πλένουνε τά δάφνινα στεφάνια.

νΩ! Δάσκαλε, στό στίβο τής τιμής 
χαιρόμαστε τή γαληνή σου εΙκόνα. 
Τής σκέψης σου αδερφοποιτοί κι εμείς 
νά δρασκελάς σέ βλέπουμε τόν 'Ελικώνα!

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ - ΠΕΝΤΡΩΝΔΑ

218 219

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΜΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ή ιδρυτική συνέλευσις τοϋ Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (ΕΣΝΚ) 
έγινε τήν Παρασκευήν 2αν Μαρτίου, 1962 εν τή Ίερα ’Αρχιεπισκοπή, υπό τήν 
προεδρίαν του Θεοφιλέστατου Χωρεπισκόπου Τριμυθουντος κ. Γεωργίου. 
Είς αυτήν παρέστησαν οί ακόλουθοι εκπρόσωποι τής Ελληνικής Κυπριακής 
νεολαίας : Μιχαήλ I. ΜαραΘεύτης, εκπρόσωπων τά Θρησκευτικά Σωματεία, 
Παναγιώτης ’Ορφανός, εκπρόσωπων τήν αγροτικήν νεολαίαν. Θεόδωρος 
Μίτλετον, εκπρόσωπων τούς Προσκόπους, Μίκης Α. Μιχαηλίδης, εκπρόσωπων 
τούς ’Αποφοίτους Μέσης Παιδείας, Κώστας Χατζηκωστής, εκπρόσωπων τούς 
’Αποφοίτους τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας, Νίκος Ζιβάνας, εκπρόσωπων 
τήν εργατικήν νεολαίαν καί Γιάγκος Θωμά, εκπρόσωπων τήν σπουδαστικήν 
νεολαίαν.

’Έκτοτε έγιναν δεκταί είς αυτό καί άλλαι οργανώσεις καί σήμερον τό 
ΕΣΝΚ άποτελεϊται εκ τών ακολούθων οκτώ οργανώσεων.

1. Ο.Χ.Ε.Ν (Θ.0.1.)
2. Κατηχητικά σχολεία
3. Παναγροτική "Ενωσις Κύπρου (Π.Ε.Κ.)
4. Συνομοσπονδία ’Εργατών Κύπρου (Σ.Ε.Κ.)
5. "Ενωσις Συλλόγων Ελλήνων ’Αποφοίτων Κύπρου (Ε.Σ.Ε.Α.Κ)
6. Σώμα Κυπρίων Προσκόπων
7. Παγκύπριος Όργάνωσις Ελλήνων Διδασκάλων (Π.Ο.Ε.Δ.)
8. Παγκύπριος Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.)

Πρόεδρος τοΰ ΕΣΝΚ, ώς ορίζεται είς τό Καταστατικόν του, είναι ό έκάστοτε 
ύπό τής ίεράς ’Αρχιεπισκοπής ύποδεικνυόμενος. Είς τήν Διοικούσαν ’Επι
τροπήν μετέχουν άνά είς αντιπρόσωπος εξ έκάστης όργανώσεως μέλους.

Ή παρούσα ’Επιτροπή του ΕΣΝΚ άποτελεϊται έκ τού Θεοφιλεστάτου 
Χωρεπισκόπου Τριμυθούντος κ. Γεωργίου ώς εξ όφίκιο Προέδρου, τού κ. Μι
χαήλ Εύσταθίου, ώς ’Αντιπροέδρου, τού κ. Μίκη Α. Μιχαηλίδη ώς Γενικού 
Γραμματέως, τού κ. Βάσου Λουκά ώς Ταμίου καί τών κ.κ. Θεοχάρη Σχίζα, 
’Αλεξάνδρου Κιαγά, Σάββα Φωτίου, Γιάγκου Εύθυμιάδη, Ντίνου Δημητριάδη 
καί Κώστα Κατζηγιάννη ώς μελών.

‘έϋς σκοπός τού ΕΣΝΚ έτέθη εξ άρχής ό συντονισμός τών δραστηριοτήτων 

τής νεολαίας τής Κύπρου διά τήν προαγωγήν τών ύγιών εθνικών καί κοινω
νικών ιδεωδών καί διά τήν έν γένει πρόοδον καί άνάπτυξιν τής Νήσου.

Κατωτέρω παραθέτω σύντομον άνασκόπησιν τών έπιτελεσθέντων κατά 
τήν πρώτην άπό τής ίδρύσεως τοΰ ΕΣΝΚ πενταετίαν.

1. ’Εκπομπή «Νεανικοί Παλμοί»

’Από τών πρώτων ήμερών τής ίδρύσεως του τό ΕΣΝΚ άνεζήτησε τρόπους 
επικοινωνίας του μέ τήν νεολαίαν. Μέ τήν έγκρισιν καί συμπαράστασιν 
τού Διοικητικού Συμβολίου τού Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ήρχισεν 
άπό τής 11ης Μαίου τού 1962 τήν έβδομαδιαίαν έκπομπήν του «Νεανικοί 
Παλμοί», ήτις μεταδίδεται τακτικώς έκτοτε κατ’ άρχάς έκάστην Τετάρτην 
τώρα δέ έκάστην Παρασκευήν καί ώραν 5.05 μ.μ. Συνεργεϊον συνεργατών 
του ΕΣΝΚ άσχολεϊται μέ τόν καταρτισμόν τού προγράμματος καί τήν σύνταξιν 
τής άναγκαίας ύλης τής εκπομπής.

Μέσα είς τά πλαίσια τής εκπομπής καθιερώθη άπό έτους περίπου ό τακτι
κός έβδομαδιαίως διαγωνισμός γνώσεων μέ δύο μονόλιρα βραβεία, τά όποια 
προσφέρονται ύπό τοϋ Ρ.Ι.Κ.. Είς τόν διαγωνισμόν τοΰτον άποστέλλουν 
ταχυδρομικώς τάς άπαντήσεις των εκατοντάδες νέοι κατά τό πλεϊστον μαθηταί 
καί μαθήτριαι.

Είς μίαν πρόσφατον σφυγμομέτρησιν τής κοινής γνώμης, τήν όποιαν 
διεξήγαγε τό Ρ.Ι.Κ. άπεδείχθη ότι οί «Νεανικοί Παλμοί» είναι μία άπό τάς 
δημοφιλεστέρας έκπομπάς.

2. Περιοδικόν «Φωτεινοί «Ό ρ ί ζ ο ν τ ε ς»

Διά τήν επικοινωνίαν τοΰ ΕΣΝΚ μέ τήν νεολαίαν έξεδόθη έπίσης, άπό τοϋ 
Νοεμβρίου τοΰ 1962, τό μηνιαϊον περιοδικόν «Φωτεινοί 'Ορίζοντες», τό όποιον 
έσυνέχισε κανονικώς τήν έκδοσιν του μέχρι τοϋ ’Ιουνίου τοΰ 1965, ότε άνέστειλε 
ταύτην προσωρινώς, εξ αιτίας τών διαμορφωθεισών ύπό τής Τουρκικής άνταρ- 
σίας συνθηκών καί διά τής στρατολογίας ύπαλλήλων τοϋ ΕΣΝΚ, άσχολου- 
μένων μέ τήν διεκπεραίωσιν τοΰ περιοδικού.

Τό περιοδικόν τοΰ ΕΣΝΚ έξετιμάτο πολύ ύπό τών άναγνωστών. Μελε- 
τάται τώρα τό θέμα τής έπανεκδόσεώς του.

3. Παγκύπριος Εορτή Νεότητος

Μεταξύ τής 7ης ’Απριλίου καί τής 12ης Μαίου, 1963 διεξήχθη, είς τρία 
στάδια ή Παγκύπριος Εορτή Νεότητος, ή οποία είχε μεγάλην επιτυχίαν. 
Οί τοπικοί εορτασμοί διεξήχθησαν σχεδόν είς όλα τά χωρία τής νήσου μεταξύ 
7ης καί 14ης ’Απριλίου 1963. Ήκολούθησαν οί περιφερειακοί εορτασμοί 
μεταξύ 14ης καί 28ης ’Απριλίου 1963 καί οί επαρχιακοί εορτασμοί τήν Πην 
καί 19ην ’Απριλίου 1963. Οί εορτασμοί έληξαν μέ τήν Παγκύπριον Εορτήν, 
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ή όποια διεξήχθη έν Λευκωσία τήν 1 Ιην Matou 1963.
Τήν 16ην ’Ιουνίου συνεκροτήθη παγκύπριος σύσκεψις είς τήν Παιδαγωγι

κήν ’Ακαδημίαν, κατά τήν οποίαν έμελετήθησαν τά αποτελέσματα τής εορτής 
καί άπεκρυσταλλώθησαν απόψεις διά τό μέλλον.

4. Συνεδρία ένΚύπρω.

Α.Παγκύπριον Συνέδριον Μελέτης Προβλημά
των Νεολαίας. Τήν 9ην ’Ιανουάριου 1966 τό ΕΣΝΚ οργάνωσε τό 
Παγκύπριον Συνέδριον Μελέτης Προβλημάτων Νεολαίας, είς την Παιδαγωγικήν 
’Ακαδημίαν, εις τό όποιον παρέστησαν 150 πρόσωπα έξ όλης τής Νήσου. 
Μετά τήν προσφώνησιν συνέδρων υπό τοϋ Προέδρου τοΰ ΕΣΝΚ Θεοφιλέ
στατου Χωρεπισκόπου Τριμυθοΰντος κ. Γεωργίου καί τήν άνάγνωσιν θερμού 
χαιρετιστήριου μηνύματος τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπου 
Μακαρίου, ό προεδρεύσας τοΰ συνεδρίου κ. Μιχαήλ ΜαραΘεύτης, καθηγητής 
τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας, έκαμεν είσήγησιν μέ θέμα «Τρόπος προσελκή- 
σεως τής νεολαίας». ’Ακολούθως έγένοντο εισηγήσεις καθ’ ομάδας ως εξής : 
Ό ’Επιθεωρητής ’Επιμορφωτικών Κέντρων κ. Άδάμος Μιχαήλ είσηγήθη 
τό θέμα «Έπιμόρφωσις», ό ’Επιθεωρητής Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως κ. Άν
δρέας Άναστασιάδης τό θέμα «’Έργα Κοινής ’έύφελείας», ό καθηγητης τής 
Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας, καί ήδη ’Επιθεωρητής Μέσης Παιδείας, κ. Ιωάννης 
Κουτσάκος τό θέμα «Ψυχαγωγία» καί ό καθηγητής σωματικής αγωγής κ. Άν
δρέας Χατζή βασιλείου τό θέμα «Αθλητισμός.» Μετά τήν συζήτησιν τών ως 
άνω θεμάτων καθ’ ομάδας τά πορίσματα τών ομάδων ανεγνωσθησαν εις την 
ολομέλειαν τοΰ συνεδρίου καί διεξήχθη συζήτησις.

Είδικαί ’Επίτροποί έμελέτησαν όλας τάς έκφρασθείσας άπόψεις κατά τό 
συνέδριον καί έξήγαγαν πολύτιμα συμπεράσματα, τά όποια άπετέλεσαν τήν 
βάσιν μελλοντικών δραστηριοτήτων τοΰ ΕΣΝΚ. '(ύρισμένα πορίσματα, τά 
όποια άφεώρων τήν Κυβέρνησιν, υπεβλήθησαν δι’ ύπομνηματων τοΰ ΕΣΝΚ 
πρός τά άρμόδια Υπουργεία.

Πρός άξιοποίησιν τών πορισμάτων τοΰ Συνεδρίου Μελέτης Προβλημάτων 
Νεολαίας τό ΕΣΝΚ προέβη είς τήν ίδρυσιν ‘Ομίλου Μελέτης Προβλη
μάτων τής Νεολαίας, ό όποιος έχωρίσθη είς κύκλους ως ακολούθως : α) Σχο
λής Στελεχών β) Κέντρων Νεότητος γ) Ψυχαγωγίας δ) Αθλητισμού 
ε) ’Έργων Κοινής ’ΰύφελείας ς) Έπιμορφώσεως ζ) Τρόπων συμπαραστα- 
σεως πρός ύπάρχοντα σωματεία καί η) Κατασκηνώσεων. Είς τόν Όμιλον 
μετέχουν 70 περίπου πρόσωπα. Είς πολλας συνεδρίας των κατα την διάρκειαν 
τοΰ έτους οί Κύκλοι έμελέτησαν τά οικεία θέματα καί συνεχίζουν τό έργον των.

Β. Σεμινάριον Στελεχών, '(ύς αποτέλεσμα τής ώς άνω μελέτης 
τών προβλημάτων τής νεολαίας συνεκροτήθη μεταξύ 4ης καί 7ης ’Ιουλίου 

1966 Σεμινάριον Στελεχών είς τήν Ίεράν Μονήν Μαχαιρά, είς τό όποιον έλαβον 
μέρος 27 πρόσωπα. Είς τό Σεμινάριον τοΰτο έμελετήθησαν τρόποι όργάνώ- 
σεως τής νεολαίας καί έτέθησαν τά θεμέλια τής ίδρύσεως Κέντρων Νεότητος.

Γ. Διεθνές Σεμινάριον Λεμύθου. Μεταξύ 11ης καί 19ης 
’Ιουλίου 1966 καί έν συνεργασία μέ τήν έν Γενεύη έδρεύουσαν όργάνωσιν 
Brethren Service Commission ώργανώθη είς τήν Σχολήν Μιτσή Λεμύθου 
Διεθνές Σεμινάριον περί Κύπρου, είς τό όποιον έλαβον μέρος 22 φοιτηταί έκ 
τοΰ έξωτερικοΰ καί 7 Κύπριοι έκπαιδευτικοί. Πρός τούς συνέδρους έδόθησαν 
διαλέξεις έφ’ όλων τών πλευρών τής Κυπριακής ζωής καί έγένετο διαφώτισις 
έπί τοΰ Κυπριακού. Μέσα είς τά πλαίσια τοΰ Σεμιναρίου τό ΕΣΝΚ ώργάνωσε 
διήμερον περιοδείαν τών συνέδρων άνά τήν Κύπρον.

5. Συνεδρία Έξωτερικοΰ:

Άπό τής ίδρύσεώς του καί έντεύθεν τό ΕΣΝΚ μετέσχεν επίσης είς πολυάρι
θμα συνέδρια είς τό έξωτερικόν, όπου χάρις είς τήν τοιαύτην συμμετοχήν τοΰ 
ΕΣΝΚ ήκούετο ή φωνή τής Κύπρου τόσον έπί τοΰ έθνικοΰ μας ζητήματος όσον 
καί έπί τών προβλημάτων τής νεολαίας καί διεξήγετο συστηματική διαφώτισις 
τών ξένων άντιπροσώπων έντός καί έκτός τών αιθουσών τών συνεδρίων έπί 
τοΰ έθνικοΰ μας ζητήματος. Είς πολλάς περιπτώσεις οί αντιπρόσωποι τοϋ 
ΕΣΝΚ είς διεθνή συνέδρια κατώρθωσαν νά άνατρέψουν προσπάθειας τής 
Τουρκικής άντιπροσωπείας διά τήν έγκρισιν ψηφισμάτων έπί τού Κυπριακού 
ύπέρ τών Τουρκικών άπόψεων, ένώ είς άλλας περιπτώσεις έπέτυχον τήν 
έγκρισιν ψηφισμάτων ύπέρ τών Κυπριακών άπόψεων.

Είναι μεγάλος ό κατάλογος τών διεθνών συνεδρίων είς τά όποια άντε- 
προσωπεύθη ή Κύπρος διά τού ΕΣΝΚ. Περιορίζομαι όθεν νά άναφέρω τά έξής : 
Τό συνέδριον Λειτουργίας Κατασκηνώσεων εις Μπαγιόν τής Γαλλίας, τό 
τρίτον Παγκόσμιον Αγροτικόν Συνέδριον τοΰ W.A.Y. είς 'Ολλανδίαν, τά 
Παγκόσμια Συνέδρια Νεολαίας τοΰ W.A.Y. είς Δανίαν, Αμερικήν καί ’Ιαπωνίαν, 
τό Φεστιβάλ Νεολαίας τής Ρώμης καί Γερμανίας, τό συνέδριον έξωσχολικοΰ 
αθλητισμού καί γυμναστικής είς Χέννεφ τής Γερμανίας, τήν Εύρωπαϊκήν περι
φερειακήν διάσκεψιν αγροτικής νεολαίας είς ’Ιταλίαν, τά συνέδρια τοΰ Διεθνούς 
Επιμελητηρίου Νέων, τά όργανούμενα ύπό τού Συμβουλίου Εύρώπης συνέ- 
συνέδρια είς Στρασβούργον καί αλλαχού καί πολλά άλλα.

6. Διεθνείς Κατασκηνώσεις Εθελοντικής ’Εργασίας 
Έ σω τ ε ρ ι κ ο ύ.

Άπό τού Αύγούστου τοΰ 1965 τό ΕΣΝΚ οργανώσει έτησίως Διεθνείς 
Κατασκηνώσεις ’Εθελοντικής ’Εργασίας έν Κύπρω. Τόν Αύγουστον τού 
1965 ώργάνωσε τήν πρώτην τουΔιεθνήΚατασκήνωσιν’Εθελοντικής’Εργασίας 
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είς τό μικτόν χωρίον Δάλι (επαρχίας Λευκωσίας), διά τήν επισκευήν τής συν- 
δεούσης τό χωρίον τούτο όδοΰ μέ τό χωρίον Ποταμιάν. Τόσον άπό πλευράς 
συμμετοχής καί όργανώσεως όσον καί άπό τής πλευράς τών άποτελεσμάτων 
ή κατασκήνωσις αυτή έσημείωσε μεγάλην επιτυχίαν.

Μεταξύ τής 10ης Ιουλίου καί τής 7ης Αύγουστου 1966 έπραγματοποιήθη 
ή δεύτερα Διεθνής Κατασκήνωσις ’Εθελοντικής ’Εργασίας του ΕΣΝΚ εις τό 
μικτόν χωρίον 'Αγίαν Ειρήνην (επαρχίας Κυρηνείας), εις τήν όποιαν έλαβον 
μέρος 30 περίπου πρόσωπα, κατά τό πλεϊστον φοιτηταί καί διδάσκαλοι εξ 
οκτώ χωρών.

Σκοπός τής κατασκηνώσεως ήτο ή θεμελίωσις καί άσφάλτωσις τής όδοϋ 
'Αγίας Ειρήνης — Διορίου. Κατά τήν έξάωρον ήμερεσίαν εργασίαν των ο'ι 
κατασκηνωταί κατώρθωσαν νά θεμελιώσουν καί άσφαλτώσουν τμήμα όδοϋ 
μήκους 1| μιλίου. Κατά τάς έλευθέρας ώρας των έδόθησαν πρός αύτούς δια
λέξεις περί Κύπρου, ’ύΰργανώθησαν έπίσης ύπό τού ΕΣΝΚ έπισκέψεις τών 
κατασκηνωτών είς διάφορα μέρη ώς καί τριήμερος έκδρομή άνά τήν Κύπρον 
περί τό τέλος τής κατασκηνώσεως.

Ό ’Αμερικανός Πρεσβευτής, όστις έπεσκέφθη τήν κατασκήνωσιν καί παρέ- 
στη είς τήν εορτήν επί τή λήξει τής κατασκηνώσεως, άνεκοίνωσε δωρεάν του 
έκ δύο χιλιάδων λιρών διά τήν συνέχισιν τής άσφαλτώσεως τής όδοϋ. Τό 
ποσόν τοΰτο διεβιβάσθη ήδη είς τήν Διοίκησιν Λευκωσίας ήτις άνέλαβε τήν 
συνέχισιν τοϋ έργου.

’Αξίζει νά σημειωθή ότι κατά τήν δευτέραν ταύτην διεθνή κατασκήνωσιν 
του τό ΕΣΝΚ παρέσχεν έπίσης τά ύλικά καί μηχανήματα άσφαλτώσεως, τά 
όποια έξεϋρε παρά διαφόρων οϊκων καί ιδιωτών, οί όποιοι άνταπεκρίθησαν 
προθύμως είς τήν σχετικήν έκκλησίν του.

Ή τρίτη Διεθνής Κατασκήνωσις ’Εθελοντικής ’Εργασίας τοϋ ΕΣΝΚ θά 
γίνη μεταξύ 9ης ’Ιουλίου καί 6ης Αύγούστου τοϋ παρόντος έτους είς τό μικτόν 
χωρίον Συλίκου (έπαρχίας Λεμεσού).

7. Διεθνείς Κατασκηνώσεις ’Εθελοντικής ’Εργασίας 
’Εξωτερικού.

Τό ΕΣΝΚ μετέχει έπίσης είς Διεθνείς Κατασκηνώσεις ’Εθελοντικής ’Εργα
σίας είς τό έξωτερικόν. ’Αρκετοί νέοι έχουν σταλή ύπό τού ΕΣΝΚ είς διεθνείς 
κατασκηνώσεις έθελοντικής έργασίας είς Γαλλίαν, 'Ολλανδίαν, Γερμανίαν, 
’Ιταλίαν καί Ήνωμένην ’Αραβικήν Δημοκρατίαν καί καθ’ έκαστον έτος αύξάνει 
ό άριθμός τών άποστελλομένων είς τοιαύτας κατασκηνώσεις.

8. Ύποτροφίαι

Μέ ύποτροφίας πού έξησφάλισε τό ΕΣΝΚ άπεστάλησαν είς τάς Ηνωμένας 

Πολιτείας δύο νέοι πού παρηκολούθησαν έπί τέσσαρας μήνας μαθήματα ήγε- 
σίας νέων. ’Άλλοι εξ νέοι άπεστάλησαν είς ’Ισραήλ, όπου παρηκολούθησαν 
έπίσης μαθήματα ήγεσίας νέων έπί τέσσαρας μήνας. Είς τήν Γεωπονικήν Σχο
λήν τής Θεσσαλονίκης εύρίσκεται ήδη, είς τό τρίτον έτος τών σπουδών του, 
έτερος ύπότροφος τού ΕΣΝΚ. Έτεραι ύποτροφίαι, βραχυτέρας διάρκειας, 
παρεχωρήθησαν πέρυσι είς δύο νέους οϊτινες παρηκολούθησαν ό είς μαθήματα 
’Αγγλικής γλώσσης είς Λονδΐνον καί ό έτερος μαθήματα Γαλλικής γλώσσης 
είς Στρασβούργον. Έτέρα ύποτροφία παρεχωρήθη ύπό τού ΕΣΝΚ διά μίαν 
σειράν μαθημάτων είς Αύστρίαν.

9. ’Εκθέσεις

Φροντίδι τού ΕΣΝΚ ή Κύπρος άντεπροσωπεύθη είς τήν Διεθνή ’Έκθεσιν 
Τέχνης καί Χειροτεχνίας, ήτις ώργανώθη είς Τζέσσελτον τής Μαλαϊκής άπό 
τής 22ας μέχρι τής 24ης ’Οκτωβρίου 1966, είς Σαντάκαν άπό τής 12ης μέχρι 
τής 19ης Νοεμβρίου, είς Λαχάτ Ντατοΰ άπό τής 26ης Νοεμβρίου μέχρι τής 2ας 
Δεκεμβρίου καί είς Ταβάου τής Μαλαϊκής άπό 9ης μέχρι 16ης Δεκεμβρίου. 
Ό Πρόεδρος τού ’Επιμελητηρίου Νέων τής Μαλαϊκής δΓ έπιστολής του ηύχα- 
ρίστησε τό ΕΣΝΚ διά τήν άποστολήν τών έκθεμάτων καί έπληροφόρησεν ότι 
τά Κυπριακά έκθέματα «έτυχον γενικού θαυμασμού καί έπιδοκιμασίας ύφ’ όλων 
τών ένδιαφερομένων».

Φροντίδι τού ΕΣΝΚ ή Κύπρος άντεπροσωπεύθη έπίσης είς έκθεσιν περιο
δικών όργανωθεϊσαν είς ’Ιταλίαν.

Κατά τήν διάρκειαν έξ άλλου διεθνούς συνεδρίου τοΰ Διεθνούς ’Επιμελη
τηρίου Νέων είς Τέλ Άβίβ ή άντιπροσωπεία τοΰ ΕΣΝΚ έξέθεσε Κυπριακά 
προϊόντα είς ίδικόν της περίπτερον ένοικιασθέν είς τόν χώρον τοΰ συνεδρίου.

Αί έκδόσεις τοΰ ΕΣΝΚ άπεστάλησαν έπίσης είς τήν όργανωθεϊσαν ύπό τοΰ 
Δήμου Πατρέων Διεθνή ’Έκθεσιν Βιβλίου καί είς τήν όργανωθεϊσαν ύπό τής 
Στέγης «Κυπριακών Χρονικών» έκθεσιν Κυπριακοΰ Βιβλίου έν Λευκωσία.

10. Έ θ ν ι κ α ί ’Επέτειοι.

Διά νά βοηθήση τάς άγροτικάς κυρίως κοινότητας τής νήσου μας είς τήν 
όργάνωσιν εορτασμών κατά τάς έθνικάς μας έπετείους τό ΕΣΝΚ άποστέλλει 
άπό τής ίδρύσεώς του πολυγραφημένας ομιλίας καί άλλο ύλικόν εορτασμού 
προ έκάστης έθνικής έπετείου, πρός τούς διδασκάλους τών χωρίων, οϊτινες 
χρησιμοποιούν τό ύλικόν τούτο είς τούς εορτασμούς των.

Πέρυσι, έξ άλλου τό ΕΣΝΚ έώρτασε λαμπρώς τάς έθνικάς έπετείους τής 25ης 
Μαρτίου, τής 1ης ’Απριλίου καί τής 28ης ’Οκτωβρίου. Κύριος ομιλητής είς 
τόν έορτασμόν τής 25ης Μαρτίου ήτο ό Πρέσβυς τής Ελλάδος κύριος Μενέλαος 
Άλεξανδράκης καί είς τόν έορτασμόν τής 1ης ’Απριλίου ό Δήμαρχος Λευκω
σίας κ. Όδυσσεύς Ίωαννίδης. Είς άμφοτέρους τούς έορτασμούς τούτους, 
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οίτινες ώργανώθησαν είς τήν αίθουσαν Τελετών τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας, 
παρέστη ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας ’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος καί πλήθος 
κόσμου. Ό εορτασμός τής 28ης ’Οκτωβρίου εγινεν έν συνεργασία μέ τό Ραδιο
φωνικόν "Ιδρυμα Κύπρου μέ τήν έκτέλεσιν μουσικής συνθέσεως τοϋ ποιήματος 
τοΰ Έλύτη «ΤΑσμα ήρωϊκό καί πένθιμο γιά τόν χαμένο άνθυπολοχαγό τής 
’Αλβανίας».

11. ’Εκδόσεις.

’Από τοΰ 1963, ότε ήρχισεν είς τήν Τηλεόρασιν ό σχολικός διαγωνισμός 
«’Απαντήστε Παιδιά», τό ΕΣΝΚ εκδίδει καθ’ έκαστον έτος τας έρωτησεις καί 
άπαντήσεις τούτου είς χωριστόν τόμον ύπό τόν τίτλον «’Απαντήστε Παιδιά». 
Έξεδόθησαν ήδη τέσσαρες τόμοι «’Απαντήστε Παιδιά» έκ τών όποιων οί 
δύο πρώτοι τοΰ 1963 καί 1964 έχουν έξαντληθή.

Τό 1963 τό ΕΣΝΚ έξέδωσεν έξ άλλου τό έμπνευσμένον άπό τόν Κυπριακόν 
άγώνα λογοτεχνικόν βιβλίον «Κλειστές Πόρτες» τοΰ κ. Κώστα Μόντη.

Ύπό τήν αιγίδα τοΰ ΕΣΝΚ ίδρύθη έξ άλλου τήν 17ην Νοεμβρίου 1965 
ό έκδοτικός οργανισμός «Βιβλιοθήκη τοΰ Νέου» μέ σκοπόν νά προσφέρη κατάλ
ληλον υλικόν άποβλέπον α) είς τήν ήθικήν καί πνευματικήν καλλιέργειαν 
τών νέων β) εις τήν ύγιά άπασχόλησιν τούτων κατά τάς έλευθέρας ώρας 
των καί γ) είς τόν καταρτισμόν καί τήν έπιμόρφωσιν στελεχών νεολαίας.

‘Η Βιβλιοθήκη τοΰ Νέου έξέδωσεν ήδη τρία βιβλία τά εξής : Τό «Πρός 
τις Κορυφές» τοΰ Προέδρου τοΰ ΕΣΝΚ Θεοφιλέστατου Χωρεπισκοπου Τρι- 
μυθοΰντος Γεωργίου, τό «Κέντρα Νεότητας» είς τό όποιον περιλαμβάνονται 
τά πρακτικά τοΰ όργανωθέντος ύπό τοΰ ΕΣΝΚ Σεμιναρίου Στελεχών εις τήν 
Ίεράν Μονήν Μαχαιρά, καί τό «Μπροστά στό Σέξ» τών κ.κ. Γεωργίου Μαυραν- 
τώνη, Παναγιώτη Περσιάνη καί Μιχαήλ Μαραθεύτη.

Ή Βιβλιοθήκη τοΰ Νέου έχει ήδη προγραμματίσει τήν έκδοσιν σειράς 
άλλων βιβλίων διά τό τρέχον έτος.

Άπό τοΰ παρελθόντος Δεκεμβρίου έξ άλλου τό ΕΣΝΚ έκδίδει μηνιαϊον 
πληροφοριακόν δελτίον, τό όποιον άποστέλλει δωρεάν προς τους φίλους καί 
συ νεργάτας του.

12. Παιδικόν Θέατρο ν.

’Εν τή προσπάθεια του νά παράσχη κατάλληλον θέαμα πρός τούς μαθητάς 
τών δημοτικών σχολείων, κατά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων τό ΕΣΝΚ 
μετεκάλεσεν έξ Ελλάδος τό συγκρότημα τής Παιδικής Θεατρικής Πρωτοπορία$ 
τοΰ κ. Σώτου Θεοδωροπούλου, τό όποιον έδωσε παραστάσεις μέ τά έργα 
«Ροδούλα καί Χιονούλα» καί «Ή κορούλα τής Σταχτοπούτας» είς όλας τάς 
πόλεις καί είς δύο κωμοπόλεις τής Νήσου μας.

Αλλά διά νά μονιμοποιήση τήν προσφοράν τούτην τό ΕΣΝΚ προέβη 

είς τήν ίδρυσιν ίδικοΰ του Παιδικού Θεάτρου, τό όποιον ετοιμάζει ήδη τό πρώ
τον έργον του καί Θά κάμη συντόμως τήν πρώτην έμφάνισίν του πρός τό κοινόν.

13. Κυπριακόν ’Επιμελητήριου Νέων.

Ύπό τήν αιγίδα τοΰ ΕΣΝΚ ίδρύθη άπό τής 6ης Σεπτεμβρίου 1962 καί 
τό Κυπριακόν Έπιμελητήριον Νέων, τό όποιον έγινεν έκτοτε μέλος τοΰ Διε
θνούς ’Επιμελητηρίου Νέων. Περί τά τέλη τοΰ 1966 τό Κυπριακόν Έπιμε- 
λητήριον Νέων άναδιοργανώθη έκλεγείσης νέας Επιτροπής.

14. Έβδομάς τού Νέου
Άπό τοΰ παρελθόντος Σεπτεμβρίου τό ΕΣΝΚ άπεφάσισε τήν όργάνωσιν 

Έβδομάδος τού Νέου έντός τοΰ 1967 διά τήν έξαρσιν τής άξίας τής νεότητος, 
τών ύποχρεώσεων τής Κοινωνίας έναντι της καί τών ύποχρεώσεων τής νεο
λαίας έναντι τής κοινωνίας καί τοΰ τόπου της. Ειδική ’Επιτροπή είς έπανει- 
λημμένας συνεδρίας της άπό τού παρελθόντος ’Οκτωβρίου καί έντεΰθεν έμελέ- 
τησε τό όλον θέμα καί έλαβεν άποφάσεις αίτινες άνεκοινώθησαν ήδη είς δημο
σιογραφικήν διάσκεψιν συγκροτηθεϊσαν είς τά γραφεία τοΰ ΕΣΝΚ τήν 20ην 
Φεβρουάριου ένεστώτος έτους. Ή έβδομάς Θά όργανωθή άπό τής 21ης μέχρι 
τής 28ης Μαίου μέ ποικίλας έκδηλώσεις.

15. Διαγωνισμοί.

Μέσα είς τά πλαίσια τής όργανωθείσης ύπό τοΰ ΕΣΝΚ Παγκυπρίου 
Εορτής Νεότητος τοΰ 1963 προεκηρύχθησαν εις διαγωνισμός μελέτης μέ θέμα 
«Σύγχρονα Κυπριακά Νεανικά Προβλήματα», είς διαγωνισμός ποιήματος 
καί εις διαγωνισμός διηγήματος. Ήκολούθησεν έτερος διαγωνισμός διά 
τήν συγγραφήν Υμνου τοΰ ΕΣΝΚ, προεκηρύχθησαν δέ πρό τινων ήμε- 
ρών ετεροι δυο διαγωνισμοί μέσα είς τά πλαίσια τής όργανουμένης Έβδο- 
μαδος τού Νέου. Ο είς είναι διαγωνισμός διηγήματος μέ βραβεϊον τριάκοντα 
λιρών (£30) καί ό έτερος είναι διαγωνισμός καθαριότητας είς τόν όποιον 
δύνανται νά λάβουν μέρος όλαι αί κοινότητες τής νήσου μέ πρώτον βραβεϊον 
πεντακοσίων λιρών (£500) καί δεύτερον βραβεϊον εκατόν λιρών (£100). 
Ο τελευταίος ουτος διαγωνισμός μεταξύ κοινοτήτων θά καταστή μόνιμος 

θεσμός μέ διαφορετικόν θέμα καθ’ έκαστον έτος διά νά δημιουργήση άμιλλαν 
μεταξύ τών κοινοτήτων είς έργα κοινής ώφελείας.

Μέσα είς τά πλαίσια τής όργανουμένης διά τό παρόν έτος Έβδομάδος 
τοΰ Νέου θά προκηρυχθή έξ άλλου διαγωνισμός γνώσεων διά τοΰ Τύπου, 
παρόμοιος τοΰ ήδη διεξαγόμενου, μέσα είς τά πλαίσια τής εκπομπής τοΰ ΕΣΝΚ 
«Νεανικοί Παλμοί».

16. Δ ι α φ ώ τ ι σ ι ς
Από τών πρώτων ήμερών τής Τουρκικής άνταρσίας καί συγκεκριμένως 
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άπό τής 27ης Δεκεμβρίου 1963 τό ΕΣΝΚ έπεδόθη εις μίαν έντονον εκστρατείαν 
διαφωτίσεως τής διεθνούς κοινής γνώμης επί τού Κυπριακού ζητήματος διά τής 
έκδόσεως εις τήν ’Αγγλικήν τού διαφωτιστικού δελτίου του Cyprus Newsletter 
τό όποιον εξέδιδεν επί αρκετούς μήνας καί άπέστελλε κατά χιλιάδας αντιτύπων 
εις τό εξωτερικόν. Ή τοιαύτη εκστρατεία τού ΕΣΝΚ έσυνεχίσθη διά τής απο
στολής τών διαφωτιστικών εντύπων τής Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως 
καί τού Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών, τά όποια ήρχισαν έκδιδόμενα βρα- 
δύτερον, ώς καί διά τής αποστολής αντιπροσώπων τού ΕΣΝΚ εις διάφορα 
διεθνή συνέδρια καί διά τής όργανώσεως σεμιναρίων περί Κύπρου εις τήν 
νήσον μας.

17. Άλληλογρφία.
Χιλιάδες έπιστολών επί διαφόρων θεμάτων έγράφησαν εις τά γραφεία 

τού ΕΣΝΚ κατά τήν πρώτην πενταετίαν άπό τής ίδρύσεώς του. ’Αρκεί νά 
άναφέρω ότι κατά τό 1965 άπεστάλησαν 889 έπιστολαί καί κατά τό 1966 
788 έπιστολαί. Εις ταύτας δεν περιλαμβάνονται αί προσκλήσεις εις συνεδρίας 
τής Διοικούσης ’Επιτροπής καί τών Ύπεπιτροπών, αί ’Εγκύκλιοι κτλ. αϊτινες 
ένέρχονται επίσης εις πολλάς έκατοντάδας. Έδόθησαν επίσης 261 άνακοι- 
νώσεις πρός τόν Τύπον.

* * *

Περαίνων οφείλω νά άναφέρω ότι πρώτον τό ΕΣΝΚ έπεσήμανε καί διεκή- 
ρυξε τήν άνάγκην ίδρύσεώς κυβερνητικού τμήματος νεολαίας, διά νά μέριμνα 
είδικώς διά τά προβλήματα τών νέων τής Κύπρου.

Τούτο έγένετο άπό τού Αύγούστου τού 1965 ότε ή Βουλή συνεζήτει 
θέμα ύγιούς άπασχολήσεως τής νεολαίας καί είδικώτερον τό θέμα τής άπαγο- 
ρεύσεως τών μηχανών τυχηρών παιγνιδιών. ‘Η εϊδική ’Επιτροπή τής Βουλής 
έζήτησε τάς άπόψεις τών οργανώσεων νεολαίας εις ειδικήν συνεδρίαν αύτής 
συγκροτηθεϊσαν τήν 15ην Αύγούστου 1965, εις τήν όποιαν έκλήθη νά άντι- 
προσωπευθή τό ΕΣΝΚ. Ό άντιπρόσωπος τού ΕΣΝΚ εις τήν ρηθεϊσαν συνε
δρίαν κ. Μιχαήλ Μαραθεύτης ύπεγράμμισεν ότι ή έπευκαιριακή έξέτασις τών 
έκάστοτε παρουσιαζομένων πλοβλημάτων τής νεολαίας καί ή ψήφισις ύπό 
τής Βουλής ειδικής νομοθεσίας δεν είναι άρκετή καί ότι θά έπρεπε νά ίδρυθή 
κυβερνητικόν τμήμα νεολαίας, τό όποιον νά άσχολήται μέ τά θέματα τής 
έπιμορφώσεως τής νεολαίας, τόν άθλητισμόν καί τήν ψυχαγωγίαν της.

'Η Ειδική ’Επιτροπή τής Βουλής έζήτησε καί έγγράφως τάς άπόψεις τού 
ΕΣΝΚ καί άπεστάλη πρός αύτήν έμπεριστατωμένον ύπόμνημα άπό 8ης Σε
πτεμβρίου 1965. "Εκτοτε τό ΕΣΝΚ δεν έπαυσε νά ύπογραμμίζη τήν άνάγκην 
ίδρύσεώς κυβερνητικού τμήματος νεολαίας, τό όποιον θεωρεί άπαραίτητον 
διά τήν ορθήν άντιμετώπισιν καί λύσιν τών νεανικών προβλημάτων.

ΜΙΚΗΣ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Γ. X. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤΣ

ΠΑΡΑΜΟΝΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1878 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ή Κύπρος, λόγω τής μακροχρονίου δουλείας της καί τής άποστάσεώς της 
άπό τά άλλα κέντρα τού Ελληνικού κόσμου, δεν έχει κατά τό πλεϊστον γρα
πτός πηγάς διά τούς σκοτεινούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας. ’Απηχήσεις 
μόνον διαφόρων θλιβερών συνήθως γεγονότων, ώς έπιδρομών, σφαγών, 
άρπαγών κ.λ., συναντώμεν είς παραδόσεις τού Κυπριακού λαού ή καί διά 
μεταγενέστερα κάπως γεγονότα εις τάς άναμνήσεις ολίγων έπιζώντων γερόν
των.

’Ιδιαιτέρως λόγω τής γειτνιάσεώς της πρός τήν Καραμανίαν, ή Κύπρος 
διατηρεί άναμνήσεις σφαγών καί λεηλασιών εις έπιδρομάς, τάς όποιας διενήρ- 
γουν οί Καράμανοι, οσάκις τούς παρείχετο καί ή έλάχιστη άφορμή πρός έπέ- 
λασιν εις τήν νήσον, ή όποια ήτο έρμαιον είς τάς άρπακτικάς διαθέσεις τών 
τουρκικών ορδών. Διά τούτο ή έμφάνισις τών Καραμάνων ένέπνεε φόβον 
είς τούς Χριστιανούς, οί όποιοι περίτρομοι—ώς άναφέρουν σχετικαί παραδό
σεις άπό πολλά μέρη τής νήσου — έσπευδον νά δώσωσι τό σήμα τού κινδύνου 
μέ τήν συνθηματικήν λέξιν «Παμπακόσπορος», ώς προμήνυμα έπερχομένου 
κινδύνου μέ τήν σημασίαν τού «έρχονται οί Τούρκοι, κρύψετε τά παιδιά σας, 
προφυλαχθήτε».

Τόν φόβον αύτόν τών Χριστιανών καί τάς διαφόρους έπινοήσεις διά τήν 
άποσόβησιν τού κινδύνου βλέπει κανείς καί είς τά κάτωθι γεγονότα, τά όποια 
άναφέρονται είς τάς παραμονάς τής κατά τό 1878 ’Αγγλικής κατοχής τής 
Κύπρου, όπως τά έκθέτει παλαίμαχος διδάσκαλος, ό όποιος τά ήκουσεν άπό 
παρόντας τών ήμερών έκείνων μάρτυρας, ό τ. έπιθεωρητής τών σχολείων 
Μιχαήλ Κούμας.

«Μέσα στό παληό παζάρι τού Βαρωσιού καί κοντά στήν έκκλησίαν τού 
'Αγίου Νικολάου, άνάμεσα στάς όδούς Έρμού καί Κίμωνος, ϊσταται άκόμη 
όρθιον άνώγειον παμπάλαιον, πού έχρησιμοποιεϊτο κατά τούς τελευταίους 
χρόνους τής Τουρκοκρατίας ώς καζίνο, στό όποιον συνεκεντρούντο οί προεστοί 
τής μικράς τότε πολίχνης, σάν π.χ. τόν Χατζηπέτρον, τόν Σωτηράκην Έμφιε- 
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τζήν, τόν Χατζηευαγγέλην Λοΐζου, τόν Λουκάν Κωνσταντινίδην, τόν ιατρόν 
Δημήτριον Μητίδην και μερικούς άλλους.

’Εδώ επάνω, κατά τούς τελευταίους μήνας τής Τουρκοκρατίας οί πρού
χοντες μας, κρυφά άπό τούς Τούρκους, έψιθύριζαν τά νεώτερα του Ρωσσοτουρ- 
κικοΰ πολέμου τοΰ 1877-78 μ.Χ., τά όποια έμάνθαναν άπό τήν έλληνικήν εφη
μερίδα τής Τεργέστης «Νέαν Ημέραν» μυστικά μαζευμένοι μέσα στόν ’Ανεμό
μυλον (—αλευρόμυλον) τοΰ Χατζηγιώρκη τοΰ Όβραίου, όστις έκειτο σέ μιαν 
τούμπαν τοΰ Βαρωσιοΰ, πού σήμερα έδωκε τό όνομά του σέ μιά άπό τάς 
κεντρικός οδούς τής πόλεως παρά τό ’Επαρχιακόν άρχαιολογικόν Μουσεϊον 
’Αμμόχωστου. Μά ή ένημερότης αύτή τών προυχόντων, παρ’ ολίγον νά 
έστοίχιζε τήν ζωήν καί είς τούς ίδιους καί είς πολλούς άλλους Βαρωσιώτες 
'ραγιάδες. ’Ιδού πώς έδημιουργήθη ό κίνδυνος αύτός, καί πώς άπετράπη :

Κατά τούς πρώτους μήνας τοΰ 1878 μ.Χ. έπληροφορήθησαν οί θαμώνες 
τοΰ καζίνου ότι τά Ρωσσικά στρατεύματα νικηφόρα διέβησαν τόν Δούναβιν 
ποταμόν καί έκυρίευσαν τήν οχυρόν πόλιν τής Βουλγαρίας Πλεΰναν, πού τήν 
ύπεράσπισε γενναιότατα ό Τούρκος άρχιστράτηγος Όσμάν Πασάς, καί ότι 
οί Ρώσσοι άκάθεκτοι έφθασαν προ τών πυλών τής Κωνσταντινουπόλεως. 
Τήν πτερόεσσαν καί χαροποιόν διά τούς Χριστιανούς φήμην ήκουσε καί ό κάτω
θεν τοΰ καζίνου Τοΰρκος καφετζής, όστις άνήγγειλε τά δυσάρεστα διά τούς 
Τούρκους νέα είς πολυάριθμον συγκέντρωσιν ομοφύλων του είς πλατείαν 
τής 'Αγίας Σοφίας τής παλαιός ’Αμμόχωστου, τήν ώραν άκριβώς πού τό 
Τουρκικόν πλήθος ένθουσιωδώς διετυμπάνιζεν ότι τά Τουρκικά στρατεύματα 
ένίκησαν τούς Ρώσσους καί συνέλαβαν τριακοσίας χιλιάδας αιχμαλώτους μέ 
τόν τσάρον των μαζή.

Τό νέον έπεσεν ώς βόμβα είς τό μέσον τοΰ τουρκικοΰ όχλου, όστις έξετράπη 
είς ύβρεις καί άπειλάς κατά τοΰ Τούρκου καφετζή, τοΰ άγγέλου κακών, καί 
έζήτει έπιμόνως νά μάθη ποιός τοΰ είπε τό κακό μαντάτο γιά τό ντοβλέτι 
(—έθνος). Ό καφετζής τότε, ύπό τάς ύβρεις καί τάς άπειλάς, είπεν ότι τό είχεν 
άκούσει άπό τούς ρωμηούς στό άνωθεν τού καφενείου του καζίνο, καί οί Τούρκοι 
έξαλλοι ήτοιμάσθησαν νά άνεβοΰν τό πρωί στό Βαρώσι, νά σφάξουν τούς 
άπιστους πού έτόλμησαν νά ξεστομίσουν πώς ή Πλεύνα έπεσε στά χέρια τών 
γκιαούρ Μοσκώφ... Μά εύρέθη άπό μηχανής Θεός τήν στιγμήν εκείνην. 
Ό καλός Άμοχουστιανός Τοΰρκος Ζουχτί έφέντης, όστις έδραμεν άρθρου 
βαθέος στά σκαλοπάτια τής θύρας τοΰ καζίνου επί τής σημερινής κεντρικής 
όδοΰ Κίμωνος καί παρά τήν εκκλησίαν τοΰ 'Αγίου Νικολάου καί έπληροφόρησε 
δεόντως τόν καφετζήν τοΰ καζίνου Δημήτρην, νά είδοποιήση πάραυτα τούς 
προύχοντας διά τόν μέγαν κίνδυνον πού έπεκρέματο έπί τών κεφαλών των 
καί όλων τών ραγιάδων Χριστιανών. Καί μέ τές πρώτες άκτϊνες τής πρωίας 
οί ήγέται (κοτσιαπάσηδες) τής ελληνικής κοινότητος Βαρωσίων έκαμαν 
κρυφά τό συμβούλιόν των καί ηύραν λύσιν γιά νά άποτρέψουν ένα μεγάλον 

κίνδυνον : Άπεφάσισαν δηλ. νά βρούν κάποιον, τόν όποιον νά φυγαδεύσουν 
άμέσως σέ κανένα προξενεϊον στόν Λάρνακα, καί νά έπιρρίψουν σ’ αύτόν τήν 
διάδοσιν τής Τουρκικής ήττης, καί ώς τοιοϋτον έπέλεξαν τόν ιατρόν Δημήτριον 
Μητίδην, όστις εύθύς έγένετο άφαντος, σωθείς πράγματι είς κάποιο κουσου- 
λάτο τής Σκάλας. Καί έτσι ή μανία τοΰ μετ’ ολίγην ώραν καταφθάσαντος 
μετά μαχαιρών, 'ροπάλων καί ύβρεων τουρκικοΰ όχλου έκόπασεν άνευ αιματο
χυσίας. Καί όταν μετ’ ολίγους μήνας ή Τουρκία παρεχώρησε τήν Κύπρον 
είς τήν ’Αγγλίαν τήν 12 Ίουλ. 1878, ό ιατρός Μητίδης επανήλθε σώος καί 
ύγιής είς τήν πόλιν καί τήν οίκογένειάν του.

Καί ενθυμούμαι καλά τόν άείμνηστον Μητίδην μέ τήν άγαθήν του φυσιο
γνωμίαν, καί είχα μαζή του στενάς σχέσεις, διότι καί εκείνος κατήγετο άπό 
τό άγαπητό μας χωριό, τήν Γύψον».

Γ. X. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤΣ

ΑΓΗ ΒΟΡΕΑΔΗ

ΕΝΑ ΘΑΜΠΟΣ ΟΑΟΓΥΡΑ

Σύϋαμπο, τώρα πιά, κΓ ολόγυρά μου 
άραξοβόλιασεν ή θλίψη, μόνη...
Τό γνώριμο στρατί, Καλή, 0ώ γάμου, 
άνάλλαγτο βαστιέται, και πυκνώνει —

"Οσο και πάει, πιο πολύ, τό κρέπι.
Ρωτώ χιλιοτροπίς — Τάχα και πώς;
KC άπόμυχα γροικώ — Μή ϋές νά βλέπει 
τό μάτι της ψυχής μέ ξένο φώς —

ΑΓΗΣ ΒΟΡΕΑΔΗΣ

230 231

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Κ. ΧΡΤΣΑΝΘΗ

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΟΚ

Σ’ ένα πνευματικό σύλλογο δέν έχουν σημασία τά πολλά μέλη. Σημασία κι’ 
αξία έχουν οι λίγοι καί καλοί, πού δουλεύουν μ’ ένθεο πάθος τό «πνεύμα». 'Ότι 
θά υπάρξουν καί κάποιοι, πού θά περιοριστούν στή χορηγεία καί τήν ηθικήν υπο
στήριξη, απαραίτητες πάντοτε, τό αναγνωρίζουμε. ’Αλλά αυτοί δέν καθορίζουν 
τόν σύλλογο.

Ό «'Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου» ξεκίνησε μέ πολύ λίγους καί γιά 
καιρό υπηρετούσε τόν τόπο μέ τήν ψυχική κατανάλωση τών πολύ λίγων. Θά άνα- 
φερθώ σέ αριθμούς για νά δείξω τί μπορεί νά κατορθώση στόν τομέα τού πνεύμα
τος ή θέληση κι’ ή αυταπάρνηση (τονίζω τό «αυταπάρνηση» κι’ ας δυσκολεύονται οί 
πολλοί νά τό εκτιμήσουν). Ό 'Όμιλος είχε εΐκοσιεννιά (29) ιδρυτικά μέλη. Τόν 
πρώτο χρόνο ήταν πλήρως τακτοποιημένα μέ τις υποχρεώσεις των έναντι τού ομίλου 
σαράντα πέντε (45) μέλη, πού αυτά πιά αποτελούσαν τή δύναμη. Γιά ν’ αυξηθούν 
σιγά - σιγά καί μέ τό πέρασμα τού χρόνου νά γίνουν σήμερα (1967) ενεργά 
εκατόν είκοσι επτά (127).

Θεωρώ τιμητικό καί επιβεβλημένο νά παραθέσω εδώ τμήμα τού πρακτικού τής 
Α' Γενικής Συνελεύσεως τού 'Ομίλου, πού υπογράφεται άπό τόν προεδρεύοντα Κ. 
Σπυριδάκι καί τόν γραμματέα Κ. Προυσή:

«Α' Γενική Συνέλευσις
Έν τώ Παγκυπρίω Γυμνασίω τή 30 Μαρτίου 1947.
Παρόντες: Κ. Σπυριδάκις, Θ. Σοφοκλέους, Χρ. Παπαχρυσοστόμου, Γ. Παπα- 

χαραλάμπους, Γ. Ζαμπάρτας, Α. Μερεμέτης, Κ. Προυσής, Ζ. Ζαννετίδης, Ξ. Λυσιώ- 
της, Κ. Χρυσάνθης, Ίακ. Παύλου, Γ. Καραγιάννης, Α. Διαμαντής, Τ. Κάνθος, Φρ. 
Πετρίδης, Θεοδ. Χρίστου, Κ. Γιαλλουρίδης, Μίκης Κιτρομηλίδης, Δ. Εύαγγελίδης, 
Άνδρ. Χατζιωσήφ, Κ. Μυριανθεύς, I. Μυριανθόπουλος, Ν. Κληρίδης, Άλ. Κοσμάς, 
ή κ. Αυγή Ίωαννίδου καί αί δ. Φ. Κωφού, Άγγ. Πασχαλίδου καί 'Έλλη Πιτσιλλί- 
δου. Τόν κ. Ν. Κρανιδιώτην άντιπροσώπευσεν ό κ. Θ. Σοφοκλέους.

Ό προσωρινός Πρόεδρος κ. Κ. Σπυριδάκις τονίζει τήν άπό πολλού καταφανή 
άνάγκην τής συνενώσεως τών ελληνικών πνευματικών δυνάμεων τής Κύπρου διά τήν 
καλλιέργειαν τών γραμμάτων καί τών τεχνών καί λέγει, δτι όμάς καθηγητών τού 
Παγκυπρίου Γυμνασίου άνέλαβε τήν πρωτοβουλίαν νά πραγματοποιήση τήν συνένω- 
σιν ταύτην. Ή όμάς αύτη συνέταξεν ήδη σχέδιον καταστατικού, τό όποιον παρου

σιάζει πρός έγκρισιν.
Άναγινώσκεται τό καταστατικόν, τό όποιον έγκρίνεται μέ ώρισμένας προσθήκας.
Ή Συνέλευσις προχωρεί άμέσως εις έκλογήν Διοικητικού Σιμβουλίου. Ψηφο- 

λέκται ορίζονται ή δ. Ε. Πιτσιλλίδου καί ό κ. Γ. Καραγιάννης. Προ τής ψηφοφο
ρίας άποχωρούν οί κ.κ. Α. Διαμαντής, Τ. Κάνθος, Φ. Πετρίδης καί Θ. Χρίστου...».

Τονίζοιμε τή δράση τής ομάδας καθηγητών τού Παγκυπρίου Γυμνασίου. (Μπο
ρεί στά χρόνια εκείνα, τά άμέσως μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, νά υπήρχε 
πιά κάποια ελευθερία στήν κίνηση μέ τήν έκ τών πραγμάτων κατάργηση τού κατα- 
δυναστευτικού παλμερικού καθεστώτος (χωρίς επίσημη άρση τών κυβερνητικών δια
ταγμάτων), άλλά ή άνάγκη γιά άνάληψη κάποιας νέας υπεύθυνης πνευματικής πρω
τοβουλίας μ’ εθνικό στόχο ήταν άναγκαία. Πρέπει, λοιπόν, στις περγαμηνές τού 
Παγκυπρίου Γυμνασίου, πού σήμερα άποκαλεϊται «Κεντρικόν» (στήν παρένθεση), 
νά προστεθή κι’ ή ίδρυση τού «Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου».

Μερικές ημερομηνίες άπό τή ζωή τού 'Ομίλου πρέπει ν’ άναφέρω :
Τό 1948 ό "Ομιλος άπεφάσισε τήν έκδοση Δελτίου κι’ άνατέθηκε στούς Θ. Σο

φοκλέους, Ν. Κραννδιώτη καί Μ. Κιτρομηλίδη νά διευθετήσουν τά τής έκδοσης.
Τήν 31 Ιανουάριου 1949 άποφασίσθηκε άπό τό Συμβούλιο νά προκηρυχθή δια

γωνισμός γιά τή συγγραφή διηγήματος μέ πρώτο βραβείο λίρες δέκα (£10.=) καί 
δεύτερο βραβείο έπαινο μέ τιμητικό δίπλωμα.

Τήν 1η Μαρτίου 1951 τό Συμβούλων τού 'Ομίλου άποφασίζει νά κυκλοφορήση 
έκκληση πρός διενέργειαν έράνων γιά νά στηθή προτομή τού Σολωμού.

Στή Γενική Συνέλευση 30 Δεκ. 1951 γίνεται πρόταση νά έπιδιωχθή ή ίδρυση 
Δημοτικού Θεάτρου. Τό Συμβούλιο σ’ επόμενη συνεδρία του άποφασίζει νά ύπο- 
βάλη γραπτήν εισήγηση γιά τό θέατρο στό Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.

Τήν 17 Φεβρουάριου 1953 ό κ. Κ. Σπυριδάκις προτείνει τήν ίδρυση «Πινακο
θήκης Κυπρίων Ζωγράφων». Γι’ αυτό έγκρίνεται ή άγορά τών πρώτων πινάκων 
(Κισσονέργη, Διαμαντή, Κάνθου, Β. Ίωαννίδη).

Τήν 2 Δεκεμβρίου 1953 τό Συμβούλιο δέχεται τήν πρόταση τού προέδρου γιά 
«’Έκθεση Κυπριακού Βιβλίου».

Τήν 5 ’Οκτωβρίου 1954 άποφασίστηκε ή διενέργεια έράνων γιά προτομή τού 
Κυπρίου ιδιωματικού ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη.

Στή Γενική Συνέλευση 3 ’Ιανουάριου 1960 ό Κ. Χρυσάνθης προτείνει τήν 
κυκλοφορία μιας έτήσιας έκδοσης τού 'Ομίλου πού νά περιλαμβάνη τά τού Δελτίου 
μαζί μέ άλλη καλλιτεχνική καί λογοτεχνικήν ύλη Κυπρίων. Τό Συμβούλων τήν 15 
’Ιανουάριου 1960 άποφασίζει μιάν έτήσια έκδοση μέ τίτλο «Φιλολογική Κύπρος» τού 
ΕΠΟΚ καί ορίζει έπιτροπή εκδόσειος τούς κ.κ. Κ. Σπυριδάκι, Θ. Σοφοκλέους καί 
Κ. Χρυσάνθη.

Τήν 21 Σεπτ. 1960 τό Συμβούλων άποφασίζει μιάν έκθεση Κυπρίων Ζωγρά-
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φων στό «Κυπριακό Μουσείο» μέ έργα τών συλλογών 'Ομίλου, Γραφείου Ελληνικής 
Παιδείας και Παγκυπρίου Γυμνασίου.

"Ολα δσα έχουν αναγραφή πιο πάνω έχουν πραγματοποίησή. Οί προτομές 
Σολωμού καί Λιπέρτη δωρηθήκανε στό Δήμο Λευκωσίας, ή «’Έκθεση Κυπριακού 
Βιβλίου» διανθίστηκε μέ ομιλίες τών κ.κ. Κυριάκου Χατζιωάννου, Χρ. Παπαχρυσο- 
στόμου καί Κ. Χρυσάνθη, δ διαγωνισμός διηγήματος επιτυγχάνει κάθε χρόνο μέ σχε
τικά αξιοσημείωτο άιρθμό υποβολών, ή «Φιλολογική Κύπρος» εκδίδεται τακτικά κι’ 
έτυχε ενθουσιωδών υποδοχών κλπ.

Τά είκοσι χρόνια άπό τήν 'ίδρυση τού 'Ομίλου τοΰ αυξήσανε βέβαια τις υπο
χρεώσεις έναντι τού κοινού καί τών μελών του. Θεωρούμε τήν επέτειον αυτήν ορό
σημο. Γι’ αύτό τό διοικητικό συμβούλιο τού 'Ομίλου, προεδρεύοντας τοΰ αντιπρο
έδρου κ. Φρίξου Βράχα όμοφώνως άπεφάσισε νά άφιερώση τόν πανηγυρικό τόμο 
τής «Φιλολογικής Κύπρου» 1967 ('αργότερα υιοθετήθηκε γιά λόγους τεχνικούς ό δι
πλός τόμος 1967 καί 1968) στόν δρα Κ. Σπυριδάκι τιμητικώς τόσο γιατί άπ’ τούς 
πρώτους συνέβαλε στήν ιδέα τής συμπήξεως τοΰ 'Ομίλου καί δεύτερον γιατί πάντοτε 
ψηφιζόταν πρόεδρος όμοφώνως. Οί ύπηρεσίες του στόν "Ομιλο ύπήρξαν επί πλέον, 
τόσες πού είναι στοιχειώδης πιά υποχρέωση ή εκδήλωση πνευματικής τιμής. Τό 
σχετικό απόσπασμα τών Πρακτικών 7 Σεπτεμβρίου 1966 πού ύπογράφει ό Φρ. 
Βράχας καί ό Κύπρος Χρυσάνθης είναι:

«...Τέλος γίνεται εισήγηση όπως δ πανηγυρικός τόμος τών εικοσάχρονων τού 
'Ομίλου είδικώς άφιερωθή στόν Πρόεδρο καί ιδρυτή τοΰ 'Ομίλου μέ ειδική μνεία 
γιά τις εργασίες του πού άφοροΰν είδικώς τόν "Ομιλο καί τή δράση του. Τό δ. σ. 
συμφωνεί καί αναθέτει στό γραμματέα νά τό άνακοινώση στόν πρόεδρο».

ΟΙ λεπτομέρειες θά κούραζαν (διαλέξεις, εκδόσεις, εκθέσεις, συγκεντρώσεις 
κλπ.). Μπορεί δ καθένας νά πληροφορηθή πολλά (αν όχι δλα) άπό τά Δελτία τού 
Ομίλου καί τις λογοδοσίες τού κάθε χρόνου που δημοσιεύονται τώρα στή «Φιλολο

γική Κύπρο».
Στοιχεία γιά τά μέλη τού 'Ομίλου τά επίτιμα, τά άντεπιστέλλοντα, τούς εύερ- 

γέτες καί τά μέλη τών διοικητικών συμβουλίων δημοσιεύονται κατωτέρω.

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ 
γραμματέας ΕΠΟΚ.

Ά. Μερεμέτης
Χρ. Παπαχρυσοστόμου 
Ν. Κρανιδιώτης 
Μ. Κιτρομηλίδης 
Λούλα Συμεωνίδου 
Καλλιόπη Καραγιώργη 
Γ. Σπανόπουλος 
Κ. Χρυσάνθης 
Χρύσ. Κυπριανού 
Φρ. Βράχας 
Άνδρ. Κούρος 
Κ. Χατζηστεφάνου 
Νΐκ. Σπανός

1947—1955
1947—1950
1947—1959
1948—1950 καί 1954—1960 
1950—1954 και 1959—1967 
1951—1959 καί 1961—1966 
1955
1956—
1959—1964 καί 1966—
1963—
1963—
1965—
1967—

ΜΕΛΗ TOT ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

Κ. Σπυριδάκης
Θ. Σοφοκλέους
Κ. Προυσής
Γ. Παπαχαραλάμπους

1947—
1947—1964
1947—1948
1947—1962

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αρχιεπίσκοπος καί ’Εθνάρχης κ. Μακάριος ό Γ'

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Στάτης Μυριβήλης, άκαδημαϊκός 
Μανώλης Καλομοίρης, άκαδημαϊκός
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, άκαδημαϊκός 
Ήλίας Βενέζης, άκαδημαϊκός
Μενέλαος Άλεξανδράκης, πρέσβυς 
Εύστάθιος Λαγάκος, σύμβουλος πρεσβείας 
Σόλων Μιχαηλίδης, μουσουργός

Ελληνική ΕΤΕΡΓΕΤΑΙ

Κοινοτική Συνέλευσις Κύπρου 
'Τπουργεϊον Παιδείας Κύπρου 
Βασιλική Πρεσβεία τής Ελλάδος 
'Ιερά ’Αρχιεπισκοπή Κύπρου 
Ιερός Ναός Φανερωμένης

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Μελής Νικολαιδης
Κ. Δημαρας
Ί. Κακριδής

234
235

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1) Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, φιλόλογος, Λευκωσία
2) Κώστας Προυσής, φιλόλογος, Ήν. Πολιτείες
3) Κύπρος Χρυσάνθης, ιατρός, Λευκωσία
4) Γεώργιος Ζαμπάρτας, φιλόλογος, Λευκωσία
5) Κωνσταντίνος Μυριανθεύς, φυσιογνωστικά, Λευκωσία
6) ’Ιωάννης Μυριανθόπουλος, φιλόλογος, Λευκωσία
7 ) "Ελλη Πιτσιλλίδου, αρχαιολόγος, Λευκωσία
8) Γεώργιος Καραγιάννης, διδάσκαλος
9) ’Αθανάσιος Μερεμέτης, φιλόλογος, Κερήνεια

10) Γεώργιος Παπαχαραλάμπους, φιλόλογος, Λευκωσία
11) Θεόκλητος Σοφοκλέους, φιλόλογος
12) Νέαρχος Κληρίδης, διδάσκαλος, Λευκωσία
13) Ζανέττος Ζαννετίδης, φιλόλογος, Λευκωσία
14) ’Αλέξανδρος Κοσμάς, διδάσκαλος, Λευκωσία
15) Αυγή Ίωαννίδου, καθηγήτρια Οίκοκυρικών
16) ’Ιάκωβος Παύλου, θεολόγος, Μπορντώ
17) Ξάνθος Λυσιώτης, έμπορος—-λογοτέχνης, Λευκωσία
18) Κωνσταντίνος Γιαλλουρίδης, φιλόλογος, Εύρύχου
19) Άνδρέας Χατζηϊωσήφ, φιλόλογος
20) Μίκης Κιτρομηλίδης, φιλόλογος
21) Φυλίτσα Κωφού—Λούκου, φιλόλογος, Άθήναι
22) Δημήτριος Εύαγγελίδης, φιλόλογος, Λευκωσία
23) ’Αγγελική Πασχαλίδου—Πιερίδου, αρχαιολόγος, Λευκωσία
24) Νίκος Κρανιδιώτης, φιλόλογος, Λευκωσία
25) Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου, φιλόλογος Λευκωσία
26) Δημοσθένης Σταυρινίδης, δικηγόρος—δημοσιογράφος
27 ) Κώστας Κασσινόπουλος, μουσικός, Λευκωσία
28) Κωνσταντίνος Τσέλλος, ιατρός, Λευκωσία
29) Φρίξος Κουμίδης, θεολόγος, Άθήναι
30) Έρωτόκριτος Άντωνιάδης, έμπορος
31) Σάββας Χατζηλαμπής, βιβλιοπώλης, Κερήνεια
32) Σωκράτης Εύαγγελίδης, οικονομολόγος—έμπορος, Λευκωσία
33) Θέλμα Πολυβίου, Λευκωσία
34) Άνδρέας Μαϊστράλης, λογοτέχνης, Λευκωσία
35) Άνδρέας Στυλιανού, Κερήνεια
36) ’Ισμήνη Χατζηκώστα
37) Καλλιόπη Καραγιώργη, μαθηματικός, Άθήναι
38) Νίκος Δημητρίου, έμπορος, Λάρνακα

39) Ναδίνα Δημητρίου, Λάρνακα
40) Νίκος Βοσταντζής, φιλόλογος
41) Μαρία Π. ,Ιωάννου, Αμμόχωστος
42) Λούλα Κ. Χρυσάνθη, Λευκωσία
43) Λούλα Συμεωνίδου, μουσικός, Λευκωσία
44) Παναγιώτης Κτωρίδης, έμπορος, Λευκωσία
45) Μάγδα Κιτρομηλίδου, φιλόλογος, Λευκωσία
46) Νικόλαος Ίακωβίδης, ιατρός, Λευκωσία
47) Γεώργιος Σπανόπουλος, ιατρός, Άθήναι
48) Γεώργιος Μουρούζης, φιλόλογος, Γιαλούσα
49 ) Φρίξος Πετρίδης, φιλόλογος, Λευκωσία
50) ’Ιωάννης Παπαϊωάννου, φιλόλογος, Άθήναι
51 ) Μαρία Μίττλετον, Λευκωσία
52) Σοφοκλής Σοφοκλέους, φιλόλογος, Λευκόνοικον
53) Φωτός Χατζησωτηρίου, ζωγράφος—λογοτέχνης, Αμμόχωστος
54) Ά. Κανάρης, φυσικός, Αγγλία
55) Αναστασία Κουμπαρίδου, Λευκωσία
56) Χρ. Χριστοφίδης, Λευκωσία
57) Νικόλαος Πέτσας, θεολόγος, Αθήναι
58 I Γεώργιος Μαρκίδης, δικηγόρος, Λευκωσία
59) Αλεξάνδρα Ίακωβίδου, Λευκωσία
60) Σταύρος Ίωνίδης, υπάλληλος
61) Άθηνα Ίωαννίδου, Λευκωσία
62) Ελένη Χρήστου, Παιδαγωγός
63) Γεώργιος Χρυσαφίνης, δικηγόρος, Λευκωσία
64) Φρίξος Βράχας, φιλόλογος, Λευκωσία
65) Αγνή Κακογιάννη, Λευκωσία
66) Κωνσταντίνος Χατζηστεφάνου, φιλόλογος, Λευκωσία
67) Απόστολος Ζορπάς, φιλόλογος, Άθήναι
68) Λία Τσεριώτου, Λευκωσία
69) Αγγελική Ούΐτφηλντ, Λευκωσία
70) Μαρία Καφιέρο, Λευκωσία
71) Στέλιος Στελλάκης, έμπορος, Λευκωσία
72) Κώστας Κύρρης, φιλόλογος, Λευκωσία
73) Αναστασία Σαββίδου, Λευκωσία
74) Άνδρέας Γάβρης, δημοσιογράφος, Λευκωσία
75) Ζήνων Ευσταθίου, έμπορος—λογοτέχνης, Αφρική
76) Κώστας Μαγγλής, μεταλλειολόγος, Λευκωσία
77) Ζήνων Σεβέρης, οικονομικά—έμπορος, Λευκωσία
78) Αντιγόνη Σεβέρη, Λευκωσία
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79) Δημοσθένης Σεβέρης, δικηγόρος
80) Μιλτιάδης Κουρέας, ιατρός, Λευκωσία
81) ’Όρθρος ’Αττικός, λογοτέχνης
82) Άνδρέας Χατζηϊΐωνάς, φιλόλογος, Αγρός
83) Λυσιμάχη Άναστασιάδου, μουσικός, Λονδΐνον
84) Κατίνα Μικελλίδου, γυμναστικός, Λευκωσία
85) Μαρίνος Ξηρέας, φιλόλογος, Άθήναι
86) Ρολάνδη Κωνσταντινίδου, φιλόλογος, Ήν. Πολιτεϊαι
87) Χρηστός Καουτζάνης, φιλόλογος αγγλικής, Γιαλούσα
88) Γεώργιος Πούλιας, βιομήχανος
89) Γεώργιος Ρωσσίδης, δικηγόρος, Άθήναι
90) "Ελλη Χατζηκυριάκου, Λευκωσία
91) 'Ελένη Θεμιστοκλέους, Λευκωσία
92) Δημήτριος Θυμόπουλος, άρχιτέκτων, Άθήναι
93) Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης, δικηγόρος, Λευκωσία
94) Γιόλα Σταυράκη, φιλόλογος, Λευκωσία
95) "Ηβη Πουλλίδου—Νησιώτου, φιλόλογος, Λευκωσία
96) Φρόσω Ταλιαδώρου, φιλόλογος
97) Ουρανία Κοκκίνου, θεολόγος, Λευκωσία
98) Χριστάκης Χαραλάμπους, φιλόλογος, Λευκωσία
99) Κυριάκος Χατζηϊωάννου, φιλόλογος, Αμμόχωστος

100) Κώστας Άνδρέου, θεολόγος, Ήν. Πολ.
101) Νεφέλη Πιερίδου, Λευκωσία
102) Παύλος Παυλίδης, φιλόλογος, Κτήμα
103) Γαλάτεια Δικαίου, ιατρός, Λευκωσία
104) Όλβία Κωνσταντινίδου, ιατρός, Λευκωσία
105) Κωνσταντίνος Σεβέρης, δικηγόρος, Λευκωσία
106) Λητώ Σεβέρη, Λευκωσία
107) Δομνίκη Λανίτου, φιλόλογος, Άθήναι
108) Άλέκος Νικολάου, φιλόλογος, Λεμεσός
109) Γρηγόριος ΟΙκονομάκος, φιλόλογος, Άθήναι
110) Μιχαήλ Μαραθεύτης, φιλόλογος, Λευκωσία
111) Γεώργιος Ματζώρας, φιλόλογος, Άθήναι
112) "Ελλη Σταύρου, μουσικός, Κερήνεια
113) Νικόλαος Φάνος, Λευκωσία
114) Πάνος Σολομωνίδης, ο’ικονομολόγος, Λεμεσός
115) Αθανάσιος Παπαγεωργίου, θεολόγος-βυζαντινολόγος, Λευκωσία
116) Νάσω Παναρέτου, Λευκωσία
117) Ζήσης Παλάσκας, φιλόλογος, Άθήναι
118) Μαρία Ρούσου, μαθηματικός, Λευκωσία

119) Στέλλα Δυμιώτου, φιλόλογος, Στρόβολος
120) Παναγιώτα Χρ. Κυπριανού, φιλόλογος, Λευκωσία
121) Ελένη Παπακυριακού, φυσικός, Λευκωσία
122) Σοφία Συρίμη, χημικός, Παρίσι
123) ’Ιουλία Μηνά, φιλόλογος, Λευκωσία
124) Άνδρεανή Ήλιοφώτου, φιλόλογος, Λευκωσία
125) Τούλα Μακαρίου, Λευκωσία
126) Χρήστος Κολιός, φιλόλογος, Λευκωσία
127) Άνδρέας Χριστοφίδης, φιλόλογος, Λευκωσία
128) Μαρία Βιολάρη—Ίακωβίδου, δημοσιογράφος, Λευκωσία
129) Μιλτιάδης Χριστοδούλου, δημοσιογράφος, Άγλαντζιά
130) Όδυσσέας Ίωαννίδης, ιατρός, Λευκωσία
131) Νίνα Ίωαννίδου, Λευκωσία
132) Μαρία Παρασκευοπούλου. φιλόλογος γαλλικής, Λευκωσία
133) ’Ιωάννα Μαυρομουστάκη, φιλόλογος γαλλικής, Λεμεσός
134) Βεατρίκη Σαββίδου, Ιατρός, Λευκωσία
135) Μιχαήλ Κυθρεώτης, έμπορος, φιλόλογος αγγλικών, Λευκωσία
136) Λητώ Καλοδίκη, φιλόλογος αγγλικών, Λευκωσία
137) Βάσος Λυσσαρίδης, ιατρός, Λευκωσία
138) Νίκος Σέρβος, χημικός, Λευκωσία
139) 'Ελένη Ήλιάδου, Λευκωσία
140) Μενέλαος Χριστοδούλου, φιλόλογος, Λευκωσία
141) Νίκος Δυμιώτης, γλύπτης, Στρόβολος
142) Άνδρέας Πισσαρίδης, χημικός, Καναδά
143) Άνδρέας Χατζιδάς, μαθηματικός, Λευκωσία
144) ’Ιωάννης Κουτσάκος, φιλόλογος, Λευκωσία
145) Φρίξος Μαραθεύτης, 'ιστορικός, Λευκωσία
146) ’Ιωάννης Κασιουλής, χημικός—φυσικός, Λευκωσία
147) Άνδρέας Κουμουλής, φιλόλογος αγγλικών, Λευκωσία
148) Γεώργιος Λυκούργος, μαθηματικός, Λευκωσία
149) Κωνσταντίνος Λέβας, φυσικός, Ήν. Πολ.
150) Κλεάνθης Γεωργιάδης, φιλόλογος, Κερήνεια
151) Κώστας Ίωαννίδης, μουσικός, Λευκωσία
152) Θεόδοτος Κάνθος, ζωγράφος, Λευκωσία
153) Γεώργιος Ζαμπάς, μαθηματικός, Λευκωσία
154) Άνδρέας Χριστοδουλίδης, παιδαγωγός, Λευκωσία
155) Γεώργιος Χατζηνικολάου, μαθηματικός, ’Έγκωμη
156) Τασούλα Ήλιάδου—Γεωργίου, φιλόλογος, Λευκωσία
157 ) Σώζος Τομπόλης, μουσικός, Λευκωσία
158) 'Ελένη Κυπριανίδου, Λευκωσία
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159) ’Ιωάννης Άναγνωστόπουλος, φιλόλογος, Λάρνακα
160) Παύλος Χατζημάρκου, φιλόλογος, Λευκωσία
161) Λεωνίδας Μαλένης, λογοτέχνης, Άγλαντζια
162) Στέλιος Συκαλλίδης, παιδαγωγός, Λευκωσία
163) Μιχαήλ Γεωργίου, μουσικός, Λευκωσία
164) Άχιλλέας Ζαβαλλής, τυπογράφος, Λευκωσία
165) Φοίβος Σταυρίδης, φαρμακοποιός, Λάρνακα
166) Φοίβος Κληρίδης, δικηγόρος, Λευκωσία
167) Γεώργιος Κουρσάρος, έμπορος, Στοκχόλμη
168) Κατίνα Πηλείδου—Καραγιάννη, οικοκυρά, Λάπηθος
169) Αθανάσιος Παπαϊωάννου, φιλόλογος αγγλικής, Λευκωσία
170) Κώστας Μοιράνθης, διδάσκαλος, Κερ^νεια
171) Τάσος Στεφανίδης, λογοτέχνης—ζωγράφος, Λευκωσία
172) Ευδοκία Εύαγγελίδου, φιλόλογος, Λευκωσία
173) Μιχαήλ Τροκούδης, παιδαγωγός, Λευκωσία
174) Φρίξος Κωνσταντινίδης, διδάσκαλος, Λευκωσία
175) Άνδρέας Σολομωνίδης, Λευκωσία
176) Ειρένα Ίωαννίδου—Άδαμίδου, λογοτέχνις, Λευκωσία
177) Κώστας Μόντης, δικηγόρος—λογοτέχνης, Λευκωσία
178) ’Αλίκη Μεταξά, Λευκωσία
179) Άνδρέας Μιτσίδης, -θεολόγος, Λευκωσία
180) Πάτροκλος Σταύρου, φιλόλογος, Λευκωσία
181) Άνδρέας Κούρος, παιδαγωγός, Λευκωσία
182) Δέσπω Βοσταντζή, φιλόλογος, Άθήναι
183) Διαμαντής Μιχαηλίδης, φαρμακοποιός, Λευκωσία
184) Μιχάλης Σέργης, φιλόλογος αγγλικής, Λευκωσία
185) Καλλιόπη Μαραθοβουνιώτου, Λευκωσία
186) Χλόη Γιάνναρου—Παπασολομώντος, φυσιογνώστρια, Λευκωσία
187) Πυθαγόρας Δρουσιώτης, δικηγόρος—λογοτέχνης, Λεμεσός
188) Νίκη Λαδάκη—Φιλίππου, λογοτέχνις, Λευκωσία
189) Γεώργιος Πίπης, ιατρός, Λευκωσία
190) Μιχαήλ Παπαχαραλάμπους, παιδαγωγός
191) Κώστας Κωνσταντινίδης, φιλόλογος αγγλικής, Λευκωσία
192) Γιαννάκης Μάτσης, δικηγόρος, Λευκωσία
193) Άργυρούλα Μάτση, φιλολογος, Λευκωσία
194) Βέρα Γαβριηλίδου—Ζαφείρη, ζωγράφος, Λευκωσία
195) Δέσπω Άποστολίδου, οικοκυρικά, Λευκωσία
196) Γεώργιος Μαυραντώνης, ιατρός, Λευκωσία
197) 'Ήβη Μελεάγρου, λογοτέχνις, Λευκωσία
198) Θεόδωρος Γεωργιάδης, μαθηματικός, Λευκωσία

199) Νίκος Στυλιανάκης, Λευκωσία
200) Μηλίτσα Καρουάνα, δημοσιογράφος, Λευκωσία
201) Μάρκος Σπανός, δικηγόρος, Λευκωσία
202) Βίας Μαρκίδης, δημοσιογράφος—δικηγόρος, Λευκωσία
203) Χριστόδουλος Χριστοφόρου, έμπορος
204) Λεωνίδας Κουλής, φιλόλογος τών αγγλικών, Λευκωσία
205) Ζήνων Πιερίδης, έμπορος, Λάρνακα
206) Κυριάκος Νικολάου, αρχαιολόγος, Λευκωσία
207) Γεώργιος Άναστασιάδης, Ιατρός, Λευκωσία
208) Μαρία Οικονομίδου, Λευκωσία
209) Γεώργιος Άβέρωφ, μουσικός, Λευκωσία
210) Σπύρος Παπαγεωργίου, δημοσιογράφος, Άγλαντζιά
211) Μιχαήλ Πίσσας, λογοτέχνης, Λευκωσία
212) Κάτια Ίακωβίδου, Λευκωσία
213) Κώστας Χώπλαρος, δημόσιος υπάλληλος, Λευκωσία
214) Κλεοπάτρα Μούσκου—Παγιάτα, θεολόγος, Λευκωσία
215) Ρέα Καντζηλάρη, φιλόλογος, Λευκωσία
216) Μαρία Άζίνα, φιλόλογος, Λευκωσία
217) Μαρία Παττίχη, φιλόλογος, Λευκωσία
218) Άνδρέας Παπαμιλτιάδου, φιλόλογος, Λευκωσία
219) Χρήστος Καραγιώργης, ΡΙΚ, Λευκωσία
220) Μαλάμω Λύρα—Νεοφύτου, κοινωνικός λειτουργός, Λευκωσία
221) Μίκης Μιχαηλίδης, δημόσιος υπάλληλος, Λευκωσία
222) Παναγιώτης Άδαμίδης, δικηγόρος, Λευκωσία
223) Ν. Κ. Κονομής, φιλόλογος, ’Ιωάννινα
224) Νίκος Σπανός, φιλόλογος, Λευκωσία
225) Γεώργιος Άσσιώτης, Λευκωσία
226) Μητροπολίτης Νίκαιας Γεώργιος Παυλίδης, Άθήναι
227) Χρήστος Καμέρης, δημοσιογράφος, φιλ. γαλλικής, Ήν. Πολ.
228) Θεόδωρος Παπαδόπουλλος, ιστορικός—εθνολόγος, Λευκωσία
229) Βάσος Καραγιώργης, αρχαιολόγος, Λευκωσία
230) Σπύρος ’Επαμεινώνδα, διδάσκαλος, Λευκωσία
231) Άνδρέας Σοφοκλέους, διδάσκαλος, Λευκωσία
232) Γεώργιος Προδρόμου, φιλόλογος, Λευκωσία
233) Χρήστος Κάρμιος, λογοτέχνης—έμπορος, Αφρική
234) Βαθούλα Σελίπα, φιλόλογος, Καϊμακλί
235) Γεωργία Σισμάνη—Χατζησωτηρίου, μαθηματικός, Λευκωσία
236) Φωτεινή Πετροπούλου, φιλόλογος, Λευκωσία
237) Τάκης Φυλακτού, λογοτέχνης, Λευκωσία
238) Κύπρος Κουτσοκούμνης, λογοτέχνης, Λευκωσία
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239) Γεώργιος Μιτσίδης, ΡΙΚ, Λευκωσία
240) Νίκος Παναγιώτου, φιλόλογος, Λευκωσία
241) Αίγλη Καμμίτση, φιλόλογος γαλλικών, Λευκωσία
242) Παναγιώτης Περσιάνης, φιλόλογος, Λευκωσία
243) Άνδρέας Λαδόμματος, ζωγράφος, Λευκωσία
244) Άνδρέας Κ. Μιχαηλίδης, φιλόλογος, "Αγιος Δομέτιος
245) Παναγιώτης Σέργης, φιλόλογος, Λευκωσία
246) Κώστας Γιωργαλλίδης, δημόσιος υπάλληλος, Λευκωσία
247 ) Χριστόδουλος Κλεόπας, φιλόλογος, Λευκωσία
248) Ζήνων Γεωργιάδης, οικονομολόγος, παιδαγωγός, Λευκωσία
249 ) Πέτρος Στυλιανού, βουλευτής, Λευκωσία
250) Πολύκαρπος Ίερωνυμίδης, φιλόλογος, Λεμεσός
251) Κυριάκος Χαραλαμπίδης, φιλόλογος, ’Αμμόχωστος
252) Μερόπη Μιχαηλίδου, φιλόλογος, Λευκωσία
253) Δήμος Χρήστου, φιλόλογος, Λευκωσία
254) Στέλιος Βότσης ζωγράφος, Λευκωσία
255) ’Αλεξάνδρα Παπαναστασίου, φιλόλογος, Λευκωσία
256) ’Ιουλίου Πική, Λευκωσία
257) Κυριακή ’Ολυμπίου, φιλόλογος, Λευκωσία
258) Άθηνά 'Ιερωνυμίδου, φιλόλογος, Λευκωσία
259) Νίκος Λιβέρδος, φιλόλογος, Λευκωσία
260) Σμαράγδα Πρωτογέρου, μουσικός—ζωγράφος, Λευκωσία
261) Άλέκα Δημητριάδου, Λευκωσία
262) Αγνή Μ. Μιχαηλίδου, Λευκωσία
263) Τεΰκρος Παπακυριακοΰ, δημόσιος υπάλληλος, Λευκωσία
264) Ναταλία Ρωσίδου, λογοτέχνις, Λευκωσία
265) Άνδρέας Χρυσοχός, ζωγράφος, Λευκωσία
266) Χλόη Χριστοδούλου, φιλόλογος, Λευκωσία

ΧΡΤΣΑΝΘΟΤ Σ. ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ

«Δελτίον» 1947 - 1948
» 1949
» 1950- 1951
» 1952
» 1953 - 1954
» 1954- 1955
» 1957 - 1958

Αυτοτελή

«Φιλολογική Κύπρος» 1960
» 1961 (’Αφιερωμένη

στόν Κ. Μάτση)
» 1962 (’Αφιερωμένη

στό Μ. Κιτρο- 
μηλίδη)

» 1963 (’Αφιερωμένη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ε.Π.Ο.Κ. : Καταστατικόν τοΰ Ελληνικού 
Πνευματικού Όμίλου Κύπρου - Σελίδες 11, 
Λευκωσία 1947.

Ε.Π.Ο.Κ. : «*Η  Ελληνική Δωδεκάνησος». Δια
λέξεις 1) Κ. Σττυριδάκι «‘Η Ρόδος καί αί 
λοιπαί Δωδεκάνησοι Ιστορικώς έξεταζόμε- 
ναι» 2) Α. Μερεμέτη «'Η Τέχνη είς τά Δω
δεκάνησα» 3) Θ. Σοφοκλέους «’Αϊτό τή λαο
γραφία τής Δωδεκανήσου. 4) Κ. Προυσή 
«Άπό τή λαογραφία τής Δωδεκανήσου». 
σελ. 108 Λευκωσία 1948.

Ρήγα, Λ. «Έντομα, ζώα καί πουλιά ("Εμμετ
ροι παιδικοί μύθοι). σελ. 48. Λευκωσία 1949.

Ρήγα, Λ. «Τό βασιλόπουλο τής Βενετίας (Τρί
πρακτο παιδικό δραματάκι). σελ. 26. Λευ- 
σία 1949.

Κρανιδιώτη, Ν. «Σπουδές» (Συλλογή ποιη
μάτων). σελ. 120. Λευκωσία 1951.

στούς I. Κισσο- 
νέργη καί Μ. 
Καλομοίρη)

«Φιλολογική Κύπρος» 1964 (Αφιερωμένη 
στό Δ. Θ. Λι
πέρτη)

» 1965 (Αφιερωμένη
στό Θ. Α. Σοφο
κλέους)

» 1966 (Αφιερωμένη
στόν Α. Δια
μαντή)

» 1967-68 (’Αφιερωμένη
στόν Κ. Σπυ- 
ριδάκι)

Βιβλία

Ε.Π.Ο.Κ. : «Σολωμική έορτή» Κ. Σπυριδάκι, 
Εισαγωγική όμιλία. Θ. Σοφοκλέους «Τί 
σημαίνει ό Σολωμός γιά τόν Ελληνισμό» 
σελ. 22. Λευκωσία 1952.

Μιχαηλίδη, Σ. : «‘Η νεοελληνική μουσική» 
(Διάλεξη), σελ. 32, Λευκωσία 1952.

Σπυριδάκι, Κ. : «’Επί τής Άκροπόλεως τών 
’Αθηνών» μετά πινάκων. (Διάλεξη), σελ. 13, 
πίν. 8. Λευκωσία 1959.

Κυπριανού, Π. : καί Χρ. «Οί άρχαϊοι "Ελληνες 
λυρικοί ποιηταί» (Μελέτη) σελ. 18. Λευ
κωσία 1964.

Κανελλοπούλου, Π. : «Τό ιστορικό νόημα τοϋ 
έλληνικοϋ γένους» (Διάλεξη), σελ. 16. Λευ
κωσία 1966.

Άλεξανδράκη, Μ. : «Γιά έλευθερία καί δικαιο
σύνη» (Ελληνική ’Επανάσταση· Μακρυγιάν- 
νης· Άρκάδι) σελ. 91. Λευκωσία 1967.
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Β
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙ A!

ΕΛ.Δ. == «‘Η Ελληνική Δωδεκάνησος» εκθ = έκθεση

Δ.Ε. = «Δελτίον» τοΰ ‘Ελληνικοΰ Πνευματι- κτ = κατάλογος
κοΰ ‘Ομίλου Κύπρου γλ = γλυπτική

ΣΟΛ.Ε. = «Σολωμική εορτή» λρ = λαογραφικό

Φ.Κ. = «Φιλολογική Κύπρος» βλ = βιβλιογράφηση

π — πίνακας αν = άναμνήσεις
φ =
δμ —

φωτογραφία 
διήγημα

νβ 
λογ

νουβέλλα 
λογοδοσία

μλ = μελέτη ανθ = άνθολόγηση

πμ = ποίημα ξ = ξυλογραφία

θρ = θεατρικό σΧ — σχέδιο

τξ = ταξιδιωτικό υφ = ύφασματογραφία

επ = επιστολή ανγ> άνάγλυφο

μσκ — μουσική σνξ = συνέντευξη

ΧΡ = 
σελ =

χαιρετισμός 
σελίδα

μυθ 
δλγ =

μυθιστόρημα 
διάλογος

ομ = όμιλία αφ = άφιέρωση

σψ — σκέψεις

ΑΒΕΡΚΙΟΥ, Κ.
Τοπίο Καραβά, λάδι (π.) Φ.Κ. 1960, σελ.77.
Τρεις μοναχοί τοϋ ‘Αγ. Νεοφύτου, λάδι (π.) 

Φ.Κ. 1960, σελ. 96.
ΑΒΕΡίΰΦ, Γ.

Μερικοί Κυπριακοί χοροί (μλ.-λρ.) Φ.Κ. 1963, 
σελ. 226-228.

ΑΓΑΠΗΤΙΔΟΥ, Σ.
Αί τελευταίοι έξελίξεις τής έλληνίκης οικο

νομίας (ομ.) Δ.Ε. 1953-1954, σελ. 37-42.
ΑΛΕ5ΑΝΔΡΑΚΗ, Μ.

Γιά έλευθερία καί δικαιοσύνη 1) Ελληνική 
επανάσταση 2) Μακρυγιάννης 3) Άρκάδι 
(ομ) Αυτοτελής έκδοση, Λευκωσία 1967.

ΑΛΙΘΕΡΣΗ, Γλ.
Τρία ποιήματα α)Μιά ευχή β)Γενεά μητρο- 

κτόνος γ) Διαδοχή (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 
22-23.

Λουκάς Χριστοφίδης (πμ.) Φ. Κ. 1963, σελ. 
13.

Στόν ποιητή Δ.Θ. Λιπέρτη (άπό τή συλ
λογή «‘Απλή προσφορά» 1925) (πμ.) 
Φ.Κ. 1964, σελ. 6.

ΑΝΤωΝΙΑΔΗ, Α.
Τό καλοκαίρι τοϋ απαγορευμένου.....(δμ),

Φ.Κ. 1963, σελ. 180-187.
Παράθυρο στόν ουρανό (δμ), Φ.Κ. 1966, 

σελ. 31-39.
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΙ, Γ.

Ρόδου μοσκοβόλημα (μσκ). Στίχοι Κ. Πα
λαμά, Φ.Κ. 1961, σελ. 112-113.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' 
Χαιρετισμός πρός τήν Φιλολογικήν Κύπρον 

επί τή έκδόσει (χρ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 5.
Λόγος είς τά άποκαλυπτήρια τής προτομής 

τοϋ ήρωος Κυριάκου Μάτση στό Δίκωμο 
(ομ) Φ.Κ. 1961, σελ. 7-8.

Παιδεία (απόσπασμα άπό όμιλία) (ομ.) 
Φ.Κ. 1962, σελ. 5.

Πέραν τών τάφων πρός τά έμπρός (σψ.) 
Φ.Κ. 1963, σελ. 5.

Θά άγωνισθώμεν.... (σψ.) Φ. Κ. 1964, σελ.5.
ΑΣΠΡΟΦΤΑ, Α.

Πορτραϊτο, λάδι (π.) Φ.Κ. 1961, σελ. 53.
Γυναίκες, λάδι (π.) Φ.Κ. 1962, σελ. 118.
Κεφάλι, λάδι (π.) Φ.Κ. 1963, σελ. 220 β.
Χωριό, λάδι (π.) Φ.Κ. 1963, σελ. 220 β.
"Αγιος Έπιφάνιος, λάδι (π.) Φ.Κ. 1965, 
σελ. 158 α.

ΒΕΝΕΖΗ, Η.
Τό χρονικόν τών φιλικών (ομ.) Φ.Κ. 1967- 

1968, σελ. 5-16.
ΒΟΡΕΑΔΗ, Α.

"Ενα θάμπος στό Βέλγιο (πμ.) Φ.Κ. 1967- 
1968, σελ. 231.

ΒΟΤΣΗ, Στ.
Σύνθεση, λάδι (π.) Φ.Κ. 1960, σελ. 76.
’Επιστροφή 4, λάδι (π.) Φ.Κ. 1964, σελ.

132 α.
ΒΡΑΧΑ, Φρ.

«Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών», μιά ρω
μαλέα σύλληψη καί μιά θαρραλέα πράξη

ΓΕωΡΓΙΑΔΗ - ΚΥΠΡΟΛΕΟΝΤΑ, Α.
Ή μεγάλη ώρα τής Ροδοϋς (δμ.) Φ.Κ. 1962, 

σελ. 149-158.
ΟΙ φωτογραφίες (δμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 25-31. 

ΓΕωΡΓΙΑΔΗ, Κλ.
Στά άποκαλυπτήρια τής προτομής του Κ. 

Μάτση (ομ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 11-15.
Ή Ελληνική Παιδεία έν Κύπρω επί Άγ- 

γλοκρατίας καί σήμερον (μλ.) Φ.Κ. 1962, 
σελ. 24-33.

ΔΙΑΓωΝΙΣΜΟΙ
Διαγωνισμός διηγήματος τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. τοΰ 

1959, Φ.Κ. 1960, σελ. 157.
Διαγωνισμός διηγήματος τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. τοΰ 

1962, Φ.Κ. 1963, σελ. 177- 178.
Διαγωνισμός διηγήματος τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. τοΰ 

1963, Φ.Κ. 1964, σελ. 230.
Διαγωνισμός διηγήματος τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. τοΰ 

1964, Φ.Κ. 1965, σελ. 122.
Διαγωνισμός διηγήματος τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. τοΰ 

1965, Φ.Κ. 1966, σελ. 246.
ΔΙΑΜΑΝΤΗ, Α.

Σύνθεση, λάδι (π.) Φ.Κ. 1960, σελ. 35.
1958, λάδι (π.) Φ.Κ. 1960, σελ. 36.
Τό 1958, λάδι (π.) Φ.Κ. 1961, σελ. 111.

(σψ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 20-21.
Ό άνθρωπισμός τοΰ Μακρυγιάννη κΓ ή 

ούσία τοϋ νεοελληνισμου (μλ.) Φ.Κ. 1961, 
σελ. 45-53.

‘Η πνευματική παράδοση καί ζωή τής Κύ
πρου (μλ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 14-19.

Παγκύπριο Γυμνάσιο κΓ ’Εθνική Παιδεία 
(σψ.) 1963, σελ. 102-103.

Όμιλία στό φιλολογικό μνημόσυνο γιά τόν 
Θεόκλητο Σοφοκλέους (ομ.) Φ.Κ. 1965, 
σελ. 18-19.

‘Η εθνική ένότης καί οί πατέρες τοϋ Είκο- 
σιένα (ομ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 82-86.

Τό βαθύτερο νόημα τής 28ης ’Οκτωβρίου 
(ομ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 81-86.

Όμιλία στό φιλολογικό μνημόσυνο γιά τόν 
Θεόκλητο Σοφοκλέους (ομ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 
9-15.

ΓΕωΡΓΙΟΥ, Γ.Π.
Ή Παναγία τού Λιοπετριοϋ, λάδι(π.) 

Φ.Κ. 1960, σελ. 38.
ΓΕωΡΓΑΛΛΙΔΗ, Κ.

Ή μορφή (δμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 126-128.

Τό μουσείο λαϊκής τέχνης τών «Κυπριακών 
Σπουδών» (ομ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 160-163. 

’Απόσπασμα μελέτης γιά τόν I. Κισσονέργη 
(μλ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 12α.

Σκληρά χρόνια, λάδι (π.) Φ.Κ. 1963, σελ.32α. 
Μάννα - Όρθρος Χριστουγέννων - Σκληρά 

χρόνια (π) Φ.Κ. 1964, σελ. 36β.
’Αγωνίες - Μάννα, σχέδιο γιά γλυπτό (σχ) 

Φ.Κ. 1964, 36 β.
Στά σκαλοπάτια, λάδι (π.) Φ.Κ. 1965, 86 α. 
Αύτοβιογραφικά [άπό τό βιογραφικό ση

μείωμα τής έκθεσης τοΰ Λονδίνου] (σψ) 
Φ.Κ. 1966, σελ. 9.

Ή Μάννα μου 1932, λάδι (π.Ι) Φ.Κ. 1966.
Λεύκες τοΰ ‘Αγίου Θεοδώρου. 1932, λάδι
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(π.ΙΙ) Φ.Κ. 1966.
Φυτεύτριες. 1933, λάδι (π. Ill) Φ.Κ. 1966.
Στέγες· 1941, λάδι (π. IV) Φ.Κ. 1966.
Τό κίτρινο μαντήλι· 1941, λάδι (π. V) Φ.Κ. 

1966.
Δυό μορφές· 1942, λάδι (π. VI) Φ.Κ. 1966.
Στό πανηγύρι τής Παναγίας τοϋ Άρακα· 

1942, λάδι (π. VII) Φ.Κ. 1966.
'Αμαξάρηδες τής Άσμάλτι- 1943, λάδι (π.

VIII) Φ.Κ. 1966.
Υδροφόρος· 1944, λάδι (π. IX) Φ.Κ. 1966.
Όρθρος - Χριστούγεννα· 1944, λάδι (π. X) 

Φ.Κ. 1966.
Στά χωράφια- 1948, λάδι (π.ΧΙ), Φ.Κ. 1966.
Πατριαρχικό- 1948, λάδι (π. XII) Φ.Κ. 

1966.
Γυναίκα μέ βόδι- 1951, λάδι (π. XIII) Φ.Κ. 

1966.
Στό καφενείο· 1951, λάδι (π. XIV) Φ.Κ. 

1966.
Ό βιολάρης Θεόδωρος· 1951, λάδι (π. XV) 

Φ.Κ. 1966.
Τό πράσινο φουστάνι- 1952, λάδι (π. XVI) 

Φ.Κ. 1966.
Τό μυστικό*  1953, λάδι (π. XVII) Φ.Κ. 

1966.
Στό μπαλκόνι· 1956 - 1957, λάδι (π. XVIII) 

Φ.Κ. 1966.
Κόρη· 1932 - 58, λάδι (π. XIX) Φ.Κ. 1966.
Σκληρά χρόνια· 1957 - 59, λάδι (π. XX) 

Φ.Κ. 1966.
Τό κίτρινο φουστάνι- 1960 - 1961, λάδι 

(π. XXI) Φ.Κ. 1966.
Μορφές· 1960- 1961, λάδι (π. XXII) Φ.Κ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ, Β.
Τό έργο τοϋ Γλαύκου Άλιθέρση (ομ) Φ.Κ. 

1967- 1968, σελ. 195-209.
ΕΠΑΜΕΙΝωΝΔΑ, Σ.

Ό φράκτης (δμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 147 - 161.
Ε.Π.Ο.Κ.

Καταστατικόν τοϋ Ελληνικού Πνευματικού 
‘Ομίλου Κύπρου. Αύτοτελής έκδοση. Σελ. 
11. Λευκωσία 1947.

Ή δράσις τού ‘Ελληνικού Πνευματικού Ό-

1966.
Μητρότης· 1960- 1961, λάδι (π. XXIII) 

Φ.Κ. 1966.
Πρός τήν ’Αρχιεπισκοπήν, λάδι (π. XXIV), 

Φ.Κ. 1966.
Μάννα· 1961, λάδι (π. XXX) Φ.Κ. 1966.
’Αγωνίες Ι· 1963, λάδι (π. XXVI) Φ.Κ. 

1966.
’Αγωνίες II· 1963, λάδι (π. XXVII) Φ.Κ. 

1966.
ΔΙΚΑΙΟΥ, Π.

Τό Κυπριακόν Μουσεϊον (μλ.) Φ.Κ. 1960, 
σελ. 13-18.

Τό άρχαιότερον κείμενον τό όποιον εύρέθη 
έν Κύπρω (σψ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 89-90.

‘Η Έγκωμη καί ό Μυκηναϊκός Άποικισμός 
Κύπρου (σψ).) Φ.Κ. 1962, σελ. 115- 117.

ΔΡΟΥΣίωΤΗ, Π.
’Επίκληση (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 41.
Μνημόσυνο στό Jean Moréas (πμ.) Φ.Κ. 

1960, σελ. 41.
Άκουαρέλλα (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 188.
Θεοκριτικό (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 189.
Μετουσίωση (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 39.
Νοσταλγία (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 39.
Σ’ ένα άρχαϊο Ιερό (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 51 
Μικρό τραγούδι (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 61.
Τά μάτια (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 61.
Σούρουπο στή Λευκωσία (πμ.) Φ.Κ. 1967- 

1968, σελ. 115.
ΔΥΜίωΤΗ, Ν.

Pieta, γύψος (ανγλ) Φ.Κ. 1960, σελ. 98.
Κεφαλάκι κόρης, γλυπτό (γλ.) Φ.Κ. 1964, 

σελ. 196 β.

λου Κύπρου κατά τήν πρώτην διετίαν 
άπό τής Ιδρύσεως του (εκθ.), Δ.Ε. 1947- 
1948, σελ. 5-14.

‘Η δράσις τού 'Ελληνικού Πνευματικού ‘Ο
μίλου Κύπρου κατά τό έτος 1949 (εκθ.), 
Δ.Ε. 1949, σελ. 7-22.

‘Η δράσις τού Ελληνικού Πνευματικού ‘Ο
μίλου Κύπρου κατά τά έτη 1950- 1951 
(εκθ.), Δ.Ε. 1950- 1951, σελ. 7-18.

Ή δράσις του ‘Ελληνικού Πνευματικού Ό- 

μίλου Κύπρου κατά τό έτος 1952 (εκθ.), 
Δ.Ε. 1952, σελ. 9-16.

'Η δράσις τού ‘Ελληνικού Πνευματικού ‘Ο
μίλου Κύπρου κατά τό έτος 1953 - Ίουλ. 
1954 (εκθ.), Δ.Ε. 1953- 1954, σελ. VII- 
XVII.

‘Η δράσις τού ‘Ελληνικού Πνευματικού Ό
λου Κύπρου κατά τήν περίοδον 1954- 
Ίουλ. 1955 (εκθ), Δ.Ε. 1954- 1955, σελ. 
VII-XII.

At έργασίαι τού ‘Ελληνικού Πνευματικού ‘Ο
μίλου Κύπρου κατά τήν περίοδον 1957 - 
1958 (εκθ.), Δ.Ε. 1957- 1958, σελ. IX - X.

ΖΑΦΕΙΡΗ - ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ, Β.
Σύνθεση I, λάδι (π.) Φ.Κ. 1963, σελ. 220α.

Η

ΗΛΙΟΦωΤΟΥ, Α.
Ό ποιητής Κ.Π. Καβάφης — Ό άνθρωπος

ΙωΑΝΝΙΔΗ, Β.
Γέρος χωρικός, λάδι (π.) Φ.Κ. 1963, σελ. 

144α.
Κεφάλι, λάδι (π.) Φ.Κ. 1963, σελ. 144α.
Γλάστρα, λάδι (π.) Φ.Κ. 1964, σελ. 76 α.

ΙωΑΝΝΙΔΗ, Κ.
Τό φιλίσ σου—Στίχοι Δ. Λιπέρτη—(μσκ.) 

Φ.Κ. 1961, σελ. 91-94.
Μεθ’ θαρευτής πώς έν νά σού γελάσω— 

Στίχοι Δ. Λιπέρτη—(μσκ.) Φ.Κ. 1964, 
σελ. 24 - 34.

Κ

ΚΑΣΜΟΥ, Ο.
'Η φτερωτή (δμ.) Δ.Ε. 1957 - 1958, σελ. 

59-71,
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ, Μ.

Παγκόσμιος ή έθνική μουσική (ομ.) Δ.Ε. 
1950- 1951, σελ. 29-47.

Κατάλογος ζωγραφικών πινάκων συλλογής 
Ε.Π.Ο.Κ. (κτ.), Δ.Ε. 1957 - 1958, σελ. 
XI - XII.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ, Δ.
Μάγια Δρόσου (ομ.) Δ.Ε. 1954- 1955, σελ. 

95-115.
Μήνυμα (πμ.), Φ.Κ. 1960, σελ. 74.
Προσδοκία (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 108.

ΕΥΓΕΝΙΟΥ, Α.
Ό άρχισυντάκτης (δμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 

133- 136.
Ό ξένος (δμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 145 - 149.

Σύνθεση II, λάδι (π.) Φ.Κ. 1963, σελ.220 α.

κι’ ό δημιουργός (μλ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 
197-203.

ΙωΑΝΝΙΔΗ, Π.
Γνώσεσθε τήν άλήθειαν (θρ.) Φ.Κ.1960, σελ. 

117-127.
ΙωΑΝΝΙΔΟΥ - ΑΔΑΜΙΔΟΥ, ΕΙρ.

Στήν άγκαλιά τής θάλασσας άπόσπασμα 
(μυθ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 79-81.

'Η γιαγιά (δμ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 124- 126.
Κροϊσος καί Σόλων (δλγ) Φ.Κ. 1963, σελ. 

161 - 167.

ΟΙ φιλενάδες (δμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 247.

Τό λαϊκό στοιχείο στή Μουσική τού Μπε- 
τόβεν (ομ.) Δ.Ε. 1953 - 1954, σελ. 1 - 14. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Π.
Τό Ιστορικό Νόημα τοϋ Ελληνικού Γένους 

(ομ.) Αύτοτελής έκδοση τού Ε.Π.Ο.Κ. 
Λευκωσία 1966.
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ΚΑΝΘΟΥ, Τ.
Χωριάτικη αυλή, λάδι (π.) Φ.Κ. 1960, σελ. 

37.
Χαρουπιές τής Λεμεσού, λάδι (π.) Φ.Κ. 

1960, σελ. 37.
Ξυλογραφία (ξ) Φ.Κ. 1960, σελ. 158.
Κοριτσάκι, ξυλογραφία (ξ), Φ.Κ. 1961, 

σελ. 28.
‘Η ζωγραφική του Άδ. Διαμαντή (ομ.), 

Φ.Κ. 1966, σελ. 5-9.
ΚΑΡΑΓίωΡΓΗ, Β.

Προβλήματα τής Μυκηναϊκής Περιόδου στήν 
Κύπρο (σψ) Φ.Κ. 1960, σελ. 33 - 34.

Ή σημασία τής άρχαιολογίας στήν Κύπρο 
(σψ) Φ.Κ. 1961, σελ. 171 - 173.

Οί ξένοι μελετητές τής Κυπριακής Ιστορίας 
καί ’Αρχαιολογίας στήν έποχή μας (μλ.) 
Φ.Κ. 1962, σελ. 135- 140.

ΚΑΡΑΓίωΡΓΗ, Κ.
Νεοελληνίδες ποιήτριες (ομ.) Φ.Κ. 1963, 

σελ. 136-141.
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ, Γ.

Πορτραϊτο, κάρβουνο (σχ.) Φ.Κ. 1961, 
σελ. 176.

ΚΑΡΜΙΟΥ, Χρ.
Τί περιμένουμε (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 167.
Ό πρωτάρης (δμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 99- 101.
‘Η τρελλο - Τερέζα (δμ) Φ.Κ. 1966, σελ. 

140- 147.
ΚΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Κ.

Κασσιανή—Μετάφραση Κ. Παλαμά—(μσκ.) 
Φ.Κ. 1961, σελ. 180- 181.

ΚΑΤΣΕΛΛΗ, Ρ.
Τό κρησφύγετο τοϋ Φούτζου (δμ.) Φ.Κ. 

1962, σελ. 37-56.
Ό γιατρός Άχμέτ Άλήμπεης (θρ.) Φ.Κ. 

1964, σελ. 162 - 196.
ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΗ, Κ.

’Από τά Καννάβια, λάδι (π) Φ.Κ. 1960, 
σελ. 115.

Δρόμος παλαιός Λευκωσίας (π.) Φ.Κ. 1963, 
σελ. 12 α.

Άββαεϊο τοϋ Μπέλλα Μπαΐς (π.) Φ.Κ. 
1963, σελ. 20 α.
Σκίτσο Φ.Κ. 1963, σελ. 20 α.

ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ, Μ.
*Η όμηρική παρομοίωση (ομ.) Δ.Ε. 1950 - 

1951, σελ. 48 - 60.

‘Η ελληνική έπανάστασις στό δημοτικό 
τραγούδι (ομ.) Δ.Ε. 1953 - 1954, σελ. 
63 - 75.

Ή δευτέρα πολιορκία τοϋ Μεσολογγίου 
(ομ.) Δ.Ε. 1954- 1955, σελ. 117-129.

‘Η 25η Μαρτίου (ομ) Φ.Κ. 1962, σελ. 8-11.
ΚΛΗΡΙΔΗ, Ν.

Ό πραματευτής (λρ) Φ.Κ. 1960 σελ. 93-94.
Έκλιπόντες συνοικισμοί καί ίστορικά γεγο

νότα (λρ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 156- 159.
Λαογραφικά άνάλεκτα α) ’Ανέκδοτα Κυ

πριακά Δημοτικά Τραγούδια β) ΑΙνίγ- 
ματα σέ στίχους (λρ) Φ.Κ. 1962, σελ. 
141 - 142.

’Ανέκδοτα κυπριακά- άρραβώνες τοϋ πα
λιού καιρού (λρ) Φ.Κ. 1963, σελ. 92 - 93.

Πωλητήρια έγγραφα (λρ.) Φ.Κ. 1964, 
σελ. 268- 270.

ΚΟΡΑΚΑ, Α.
Τό άεράκν μεταφορά τού ποιήματος τού 

Δ. Λιπέρτη «Τό άερούδιν» (πμ) Φ.Κ. 
1964, σελ. 36.

ΚΟΥΡΟΥ, Α.
Ήλέκτρα. Στίχοι Κ. Χρυσάνθη (θρ.) Φ.Κ. 

1961, σελ. 127- 155.
Οί τρεις ίεράρχαι (ομ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 

29 - 33.
ΚΟΥΤΣΑΚΟΥ, I.

Κατευθύνσεις τής συγχρόνου Φιλοσοφίας 
(μλ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 64-75.

Ό νέος άνθρωπος- άγωνία καί μεταφυσική 
(μλ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 189- 193.

Ή έννοια τής άποξενώσεως εις τόν Μάρξ 
(μλ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 88-91.

Μορφές άποξενώσεως τού νεώτερου άνθρώ- 
που (μλ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 248 - 267.

‘Η άποξένωσις κατά τήν Karen Horney 
(μλ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 161 - 170.

Οί καταβολές τής άποξενώσεως (μλ.) Φ.Κ. 
1966, σελ. 44-52.

ΚΟΥΤΣΟΚΟΥΜΝΗ, Κ.
Ό Σωτήρης (δμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 42 - 60.
Τό τέλειο ποίημα (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 160. 

ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΔΗ, Α.
‘Η άγχόνη δέν τούς λύγισε (δμ.) Φ.Κ. 1963, 

σελ. 105-118.
ΚΡΑΝΙΔίωΤΗ, Ν.

Τό νεοελληνικό θέατρο (ομ.) Δ.Ε. 1949,

σελ. 46 - 56.
Σπουδές. Ποιήματα I ’Ελεγεία. II Τοπία. 

III Σπουδές. IV Ειδύλλια. V Ύμνοι. 
VI Σάτιρες. Αύτοτελής έκδοση τού 
Ε.Π.Ο.Κ. Λευκωσία 1951.

Ό Ποιητής Γ. Σεφέρης (ομ.) Δ.Ε. 1953 - 1954, 
σελ. 77 - 104.

ΚΡΙΝΑΙΟΥ, Π.
Ποιήματα : α) Μαρία, Βασιλική, Έρωφίλη, 

Ειρήνη β) ‘Η γλυκύτερη λέξη γ) Δέηση 
στόν άγγελο τοϋ ύπνου (πμ.) Φ.Κ. 1963, 
σελ. 40-41.

Ή πήλινη χύτρα (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 69.
Ό φτωχούλης Θεός (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 69.
Ή Πριγκήπισσα (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 70. 
Καλημέρα άγάπη μου! (πμ.) Φ.Κ. 1964, 

σελ. 70.
Ό "Αη-Γιώργης κι’ ή άβυσσο! (πμ.) Φ.Κ. 

1964, σελ. 71.
Τά τρία κλειδιά (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 71.
Ό παράνομος (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 71.
Οί ρόδινες κούνιες (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 153.
Ή τελευταία χίμαιρα (πμ.) Φ.Κ. 1965, 

σελ. 153.
Ό Εύαγγελιστής ’Ιωάννης (πμ.) Φ.Κ. 1966, 

σελ. 100- 101.
‘Ο άνοιξιάτικος ύπνος (πμ.) Φ.Κ. 1966, 

σελ. 101.
Τό χορικό τής Ύδρας (πμ.) Φ.Κ. 1967 - 

1968, σελ. 83 - 84.

ΛΑΔΟΜΜΑΤΟΥ, Α.
Στή θάλασσα, λάδι (π.) Φ.Κ. 1965, σελ- 

122α.
ΛΑΝΙΤΗ, Γ.

Στάχυα (φ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 158 β.
ΛΙΠΕΡΤΗ, Δ.

ΟΙ πόθοι μου- ποίημα χειρόγραφον (πμ.) 
Φ.Κ. 1964, σελ. 23.

Τά μαύρα άμμάδκια- ποίημα χειρόγραφον 
(πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 34.

Τά μαύρα άμμάδκια (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 
35.

Τό άερούδιν (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 35 - 36.

ΚΥΘΡΕωΤΗ, I.
Τού Διγενή καί τού Χάροντα- Παραλογή 

άπό τήν Περιστερώνα Πάφου (λρ.) Φ.Κ. 
1961, σελ. 41 - 44.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Π. καί Χρ.
ΟΙ άρχαϊοι "Ελληνες λυρικοί ποιηταί (μλ.) 

Φ.Κ. 1964, σελ. 210-225.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Χρ.

‘Η Ελληνική πατρίδα καί οί Έπτανήσιοι 
(ομ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 65 - 74.
Εύρετήριο λαογραφίας τής «Μαθητικής Εσ

τίας», έκφραστικού όργάνου τών μαθητών 
καί τών μαθητριών τού Παγκυπρίου Γυμ
νασίου- 1950 - 1965 (βλ.) Φ.Κ. 1966, 
σελ. 198-205.

’Αναλυτική βιβλιογραφία τών έκδόσεων 
τού Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπ
ρου (βλ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 243-258.

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Γ.
Τό τραγούδι «Τοϋ Άη Γιωρκού»- παραλο

γή άπό τό Κάρμι (λρ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 
194-197.

Ό Ιούδας—Ή Τριζο(γ)ύρα- έθιμα (λρ.) 
Φ.Κ. 1963, σελ. 150- 152.

ΚΥΡΡΗ, Κ.
ΟΙ Βυζαντινές Σπουδές καί ή Κύπρος (μλ.) 

Φ.Κ. 1961, σελ. 119-123.
Παλαιό ’Αρχιεπισκοπή Λευκωσίας (πμ.) 

Φ.Κ. 1963, σελ. 87.
Τά προξενεία στήν Κύπρο έπί Τουρκοκρα

τίας (μλ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 219- 225.

Λ

ΛΟΗ, Α.
‘Ιστορία τής Βιβλιοθήκης Φανερωμένης (μλ.) 

Φ.Κ. 1962, σελ. 185- 188.
Εύρετήριο τοϋ Περιοδικού «Πάφος» (βλ.) 

Φ.Κ. 1965, σελ. 171-214.
Εύρετήριο τών «Κυπριακών Γραμμάτων»(βλ) 

Φ.Κ. 1967-1968, Παράρτημα, σελ. 1-122.
ΛΟ1ΖΙΔΗ, Ρ.

Άνέβασμα πρός τή Μουσική (μλ.) Φ.Κ. 
1960, σελ. 27 - 32.

ΛΥΚΑΥΓΗ, Α.
Τέσσερα ποιήματα : Φώς- Πορεία- ’Ανα

κύκληση· Παλινόστηση (πμ.) Φ.Κ. 1966,
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σελ. 52.
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, I.

Φίλοι (δμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 120- 123.

Μ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ, Γ.
Δύο έγγραφα τοϋ Αυστριακού Προξενείου 

(επ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 137- 140.
ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ, Μ.

Ό παράνομος τύπος κατά τή διάρκεια τοϋ 
άπελευθερωτικοΰ μας αγώνα (μλ.) Φ.Κ. 
σελ. 85-89.

Γρηγόριος Σενόπουλος (ομ.) Φ.Κ. 1961, 
σελ. 55 - 63.

‘Η γένεσις καί ή έξέλιξις του έλληνικου μυ
θιστορήματος (ομ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 81-88.

Σκηνές άπό τή φυλακή (αν) Φ.Κ. 1962, σελ. 
180 - 184.

*Η αυτόνομη προσωπικότης προϋπόθεση 
γιά κάθε γνήσια προσωπική έπαφή (μλ) 
Φ.Κ. 1966, σελ. 168- 176.

ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ, Φρ.
Ή συμβολή τοϋ Λεοντίου Μαχαιρά είς τήν 

Κυπριακήν Ιστοριογραφίαν (μλ) Φ.Κ. 
1961, σελ. 115-118.

Τό κρασί στήν Κύπρο κατά τόν Μεσαίωνα 
(μλ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 142 - 144.

ΜΑΡΚΙΔΗ, Γ.
Εύγενική λιγόζωη χαρά (πμ.) 1960, σελ. 11.
Πόνος σε φεγγαροβραδιά (πμ.) Φ.Κ. 1960, 

σελ. 11-12.
Κυπριακός ’Όλυμπος (πμ.) Φ.Κ. 1960, 

σελ. 12.
Τετράστιχα (πμ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 25- 26.
Τετράστιχα (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 34-36.
Κύπρος· τετράστιχα γραμμένα πριν τό 

1947 (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 23 - 24.
Λιπέρτης, Παλαμας, ’Ακαδημία (επ.) Φ.Κ. 

1964, σελ. 11-14.
*Η έπιβίωση τοϋ Λιπέρτη (επ.) Φ.Κ. 1964, 

σελ. 15 - 17.
Στοχασμοί (σψ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 72- 76.
Στοχασμοί (σψ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 102.
Στοχασμοί (σψ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 53-61.
Τετράστιχα (πμ.) Φ.Κ. 1967 - 1968, σελ. 

17-24.

ΛΥΣίωΤΗ, Σ.
’Αφιέρωση (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 25.
’Ελεγείο (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 25 - 26.

ΜΑΤΖωΡΟΥ, Γ.
‘Η άξιολόγησις τοΰ 1821 (ομ.) Δ.Ε. 1954 - 

1955, σελ. 55 - 70.
ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ, Η.

Τό σπίτι τοϋ Σολωμοΰ (δμ.) Δ.Ε. 1957 - 
1958, σελ. 73 - 94.

ΜΕΡΕΜΕΤΗ, Α.
‘Η τέχνη είς τά Δωδεκάνησα (ομ.) ΕΛ.Δ. 

1948, σελ. 35 -65.
’Επαγγελματικός καί ίδίφ πνευματικός προ

σανατολισμός τών νέων (ομ.) Δ.Ε. 1953 - 
1954, σελ. 43 - 62.

‘Η κάθαρσις τών παθημάτων είς τόν ’Αρι
στοτελικόν ορισμόν τής τραγωδίας (ομ.) 
Δ.Ε. 1954- 1955, σελ. 1-29.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, Π.
Άγνάντεμα (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 51. 
’Αναχώρηση (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 128.
Σιγκουρλίνα (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 128 - 129.
Στή γιορτή σου (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 129. 
'Η πορεία τών άντιθέσεων (πμ.) Φ.Κ. 1965, 

σελ. 159- 160.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ, Γ.

Μέ μιάσ σου άμμαθκιάν Στίχοι Δ. Λιπέρτη 
(μσκ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 141-144.

”60! Τοϋ νεκρού τριαντάφυλλου. Στίχοι Κ. 
Χρυσάνθη (μσκ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 145-149. 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ, Κ.
‘Η σύγχρονη ψυχολογία καί οί φιλοσοφικές 

της προϋποθέσεις (μλ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 
155- 160.

Ό μυθικός άνθρωπος, ό Έλλην, ό Χριστια
νός καί ό νεώτερος άνθρωπος (μλ.) Φ.Κ. 
1966, σελ. 120- 137.

Συνόραση (πμ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 32.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ, Μ.

’Εθνικόν Συμβούλιον Νεολαίας Κύπρου (μλ.) 
Φ.Κ. 1967 - 1968, σελ. 220 - 228.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ, Μιχ. I.
Μή ζητάς νά έξηγήσης (πμ.) Φ.Κ. 1963, 

σελ. 149.
Vanitas (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 149.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ, Σ.
‘Η νεοελληνική μουσική (ομ.) Αύτοτελής 

έκδοση. Λευκωσία 1952.
Χαίρε Μαρία· γιά άνδρική χορωδία (μσκ.) 

Φ.Κ. 1961, σελ. 76-77.
MONTH, Κ.

Ό ’Ιρλανδός πού σκοτώθηκε στήν Κύπρο 
(δμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 22-24.

‘Η «Λυρική Κύπρος» (σψ.) Φ.Κ. 1960, σελ.26.
Στόν άγνωστο άγωνιστή (πμ.) Φ.Κ. 1960, 

σελ. 70.
Στάλλω (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 70.
Ούγος Α' (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 70-71.
Εικόνα (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 71.
Σύντομη ιστορία τής θεατρικής κινήσεως 

στήν Κύπρο κι Ιδιαίτερα στή Λευκωσία 
(μλ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 150- 154.

'Ο Φυστικας (δμ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 38-40.
ΚΓ άλλες «Στιγμές» (πμ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 

79 - 80.

5

ΣΕΝΟΦωΝΤΟΣ, Α. ΣΙΟΥΤΑ, Ν.
Τραγούδι σέ πεζό ρυθμό στό δικό μας Κλήτο Πέντε Κύπριοι ποιητές : Γ. Διαγκούσης, 

(πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 27 - 28. I. Καραγεωργιάδης, Γ. Περδίος, Ε. Πιτσιλ-
Στόν θεόκλητο Σοφοκλέους, τόν δάσκαλο λίδης, Σ. Με νάρδος (ομ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 

(πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 28. 144 - 153.

Ο

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ε.
Ταφή, λάδι (π.) Φ.Κ. 1960, σελ. 55.
Ό άποχωρισμός, λάδι (π.) Φ.Κ. 1960, σελ.

56.

ΠΑΝΑΓΗ, Είρ.
‘Η σιωπή, τό πηγάδι κι’ εμείς (πμ.) Φ.Κ. 

1961, σελ. 114.
Τό σημάδι (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 148.
Όνειρο (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 148.

Τό τραγούδι μου νερό στήν πηγή του (πμ.) 
Φ.Κ. 1963, σελ. 135.

Άτιτλα (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 119-120.
Τά τραγούδια στήν Κυπριακή Διάλεκτο : 

α)"Έθθα σοϋ πώ β) Ένέφανεν γ) Ή Μαυ
ροφορημένη δ) Έσέναν ή άγάπη σου... 
ε) Άγκρισμαν στ) Ή καλόγνωμη ζ) Προ- 
ξένια η) Φτώσια θ) Κάφκεις με....ι) Τό 
γελούϊν της ια) Ναννούρισμαν ιβ) Άτιτλα 
(πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 94-97.

’Εκεί λοιπόν.... (ττμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 174. 
Τηλεόραση (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 174.
Δυό άτιτλα (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 174.
Ποιήματα : α) ΤΙ διερωτάσαι β) Χαρταετοί 

γ) Τής Κυριακής δ) Μουτουλλάς (πμ.) 
Φ.Κ. 1965, σελ. 34.

Ποιήματα : α) Παρά Κλέωνος τά πάντα 
μετήνεγκεν Απολλώνιος β) "Ενας γέρος 
καί μιά γριά στό προαύλιο τοϋ νοσοκο
μείου τής Λευκωσίας γ) “Ατιτλα δ) Σπου
δές. (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 62-64.

Λάπηθος, λάδι (π.) Φ.Κ. 1964, σελ. 196 α. 
ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ, Α.

Τό μυστικό τής φωτιάς (δμ.) Φ.Κ. 1967 - 
1968, σελ. 75-82.

Αύτοπροσωπογραφία (πμ.) Φ. Κ. 1963, 
σελ. 135.

Πορτραϊτο άγάπης (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 
135.

Νεροπογιά μέ λερωμένα χρώματα (πμ.) 
Φ.Κ. 1964, σελ. 145- 146.

Όλη μιά πίκρα (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 44.
Τό ποτάμι (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 86.
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ΠΑΝΑΓίωΤΟΥ, Μ.
’Απολογίες (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 98.

ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ, Α.
Δένδρα - γίγαντες τοϋ τόπου μας (λρ.) 

Φ.Κ. 1960, σελ. 82 - 84.
Παναγιώτης Γεννάδιος, ό πρώτος Διευθυν

τής Γεωργίας Κύπρου (μλ.) Φ.Κ. 1962, 
σελ. 143 - 148.

ΠΑΠΑΓΕωΡΓΙΟΥ, Σ.
Δικό μας (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 22.
‘Η «Δολοφονία» μας (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 

22.
Ντούρας ό Τουρκομερίτης (δμ.) Φ.Κ. 1963, 

σελ. 74 - 87.
Σ’ ένα ήρωα (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 246.
Πίεσις διακοσίων τόννων (δμ.) Φ.Κ. 1966, 

σελ. 65 - 72.
ΠΑΠΑΔΗΜΑ, Κ.

Ή κηδεία τής μάνας μας (δμ.) Φ.Κ. 1963, 
σελ. 99-101.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΥ, Γ.
Τό γράμμα καί ή όδός (πμ.) Φ.Κ. 1962, 

σελ. 193.
*Ενα παιδί στό Totenham Court Road 

(πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 104.
Μιά γιορτή γιά τόν ’Ιωσήφ (πμ.) Φ.Κ. 

1964, σελ. 87.
Ίστορία τής άγάπης (πμ.) Φ.Κ. 1964, 

σελ. 87 - 88.
“Ανθος τροπικό (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 88.
Ζητείται (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 158.
Don Juan de Austria (πμ.) Φ.Κ. 1966, 

σελ. 166.
Πτήσις 903 (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 166- 167. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΥ, Θ.
‘Η κρίσις τής Κυπριακής Συνειδήσεως (μλ.) 

Φ.Κ. 1964, σελ. 204-209.
Σελίδες μιας μεσαιωνικής έποποιίας (μλ.) 

Φ.Κ. 1967- 1968, σελ. 95-115.
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Γ.

Κυπριακά Χρονικά (σψ). Φ.Κ. 1961, σελ. 78.
Ή έπανάστασις τοϋ Καλογήρου· 1833 

(μλ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 59-64.
Ή Χριστινοϋ τής Θερμοκρήνης· παραλογή 

άπό τις “Ανω Άρόδες Πάφου (λρ.) Φ.Κ. 
1963, σελ. 61-62.

Κύπριοι πρόσφυγες τοϋ 1821 (μλ.) Φ.Κ. 
1964, σελ. 127- 129.

Τά έκατό λόγια (λρ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 56 - 64.
Ό Διγενής εϊς τά δημοτικά τραγούδια καί 

τάς παραδόσεις τής Κύπρου (μλ.-λρ.) Φ.Κ. 
1966, σελ. 148 - 156.

Παραμοναί τής κατά τό 1878 ’Αγγλικής κα
τοχής Κύπρου (μλ.) Φ.Κ. 1967-1968, 
σελ. 229-231.

ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Χρ.
Τί είναι ό Λιπέρτης γιά τήν Κύπρο (ομ.) 

Δ.Ε. 1954- 1955, σελ. 75-93.
’Επίγραμμα στό μνημείο τοϋ Ζάκου (πμ.) 

Φ.Κ. 1960, σελ. 24.
’Αναμνήσεις άπό τό Κυπριακόν Έπος· 

μνημόσυνο στήν Πύλα (αν.) Φ.Κ. 1960, 
σελ. 109-112.

Όμορφίτα (αν.) Φ.Κ. 1962, σελ. 164- 169.
Επιστολές μελλοθανάτων (επ.) Φ.Κ. 1963, 

σελ. 6-7.
"Ηρωες στήν άγχόνη (αν.) Φ.Κ. 1963, 

σελ. 20-22.
Ό πρωτογονισμός στήν ποίηση τοΰ Λι- 

πέρτη (μλ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 7-10.
‘Η λαϊκή ήθική στήν ποίηση τοΰ Λιπέρτη 

(μλ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 52 - 55.
Ό Παπαστέγγας (δμ.) Φ.Κ. 1965, σελ.

76 - 79.
ΠΑΣΙΑΡΔΗ, Μ.

Αύτός ό άνθρωπος (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 79.
Ένας άνθρωπος μόνος στή νύχτα (πμ.) 

Φ.Κ. 1966, σελ. 72.
Ό άναμενόμενος (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 99.

ΠΑΤΤΙΧΗ, Μ.
Αιμιλία Δάφνη (μλ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 168- 

173.
Τό πάθος καί ή άνάσταση τοΰ νεαροΰ θεοΰ 

στήν προχριστιανική έποχή (μλ.) Φ.Κ. 
1964, σελ. 133- 144.

Ή ’Αττική σάν Ιδέα στήν ποίηση τοϋ Σι- 
κελιανοϋ (μλ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 157 - 165.

Σαλαμίνα (τξ.) Φ.Κ. 1967- 1968, σελ. 
116-120.

ΠΑΤΤΙΧΗ, Π.
*Η ’Ακαδημία τοϋ Πλάτωνος καί τό έργο 

της (μλ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 87-98.
Προϋποθέσεις τής ’Ελευθερίας (μλ.) Φ.Κ. 

1966, σελ. 108-118.
*Η Κύπρος στήν άρχαία κωμωδία (μλ.) 

Φ.Κ. 1967 - 1968, σελ. 85 - 94.

ΠΕΡΝΑΡΗ, Α.
Τό Κυπριακό Χρονογράφημα (σψ.) Φ.Κ. 

1960, σελ. 19-20.
Συναδέρφωμα (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 53. 
Εύτυχία (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 53 - 54. 
’Αναβαθμοί (πμ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 27-28. 
Δημοσθένης Θ. Σταυρινίδης (μλ.) Φ.Κ.

1961, σελ. 174- 176.
Αιωνιότητα (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 57- 58. 
’Επιπτώσεις θηλυκότητας (πμ.) Φ.Κ. 1963, 

σελ. 73.
Πλάνταγμα (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 54. 
Ενότητα (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 54-55. 
’Ανάερη Μουσική (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ.55-56. 
Ό Κωσταντάς (θρ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 89-110. 
Νέλλα (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 75.
’Εννέα ποιήματα· [στήν κ. Ν. Μ. Άλεξαν- 

δράκη] α) Τόσο δά άνθρωποι β) 'Ορί
ζοντες γ) ’Αναβαπτισμός δ) Άνασκαφές 
ε) Θεοΰ θρήνος Στ) ’Αποχωρισμός ζ) 
Θά θρηνούμε η) ’Εξιλαστήριο θ) 'Η δια
φορά. Φ.Κ. 1966, σελ. 40-43.

’Ιδέα έαρινή (πμ.) Φ.Κ. 1967- 1968, σελ. 16. 
Τής τρίχας τό γεφύρι (θρ.) Φ.Κ. 1967-1968, 

σελ. 121-148.
ΠΕΡΣΙΑΝΗ, Π.

“Ετσι άρχισε ό πόλεμος (δμ.) Φ.Κ. 1966, σελ, 
181-197.

Κύπριοι άγωνιστές (ομ.) Φ.Κ. 1967-1968, 
σελ. 149-173.

ΠΕΤΡωΝΔΑ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Εύγ.
’Αλεξανδρινή μιλά γι’ ’Αλεξανδρινό (ομ.)

ΡΗΓΑ, Λ. (Χρυσάνθη, Κ.)
“Εντομα, ζώα καί πουλιά (“Εμμετροι παιδικοί 

μΰθοι). Αύτοτελής έκδοση Ε. Π. Ο. Κ. 
σελ. 48. α) Τά τραγούδια τοϋ κόρακα 
β) 'Η άλεποϋ γ) Διάφορα ζώα δ) Οί 
έξυπνάδες τής γκαμήλας ε) ΟΙ Ιστορίες τοΰ 
κύρ. γαϊδάρου στ) ΟΙ τελευταίες Ιστο
ρίες. Λευκωσία 1949.

ΣΑΒΒΑ, Χρ.
Ό ’Εσταυρωμένος (υφ) Φ.Κ. 1960, σελ. 116.
Ύφασματογραφία (υφ) Φ.Κ. 1963, σελ. 64α.

Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 210-219.
ΠΙΕΡ1ΔΟΥ, Α.

'Η λαϊκή τέχνη στή Λευκωσία κατά τόν 
18ον καί 19ον αίώνα (μλ.) Φ.Κ. 1960, 
σελ. 102-108.

Φυτικές βαφικές ούσίες στήν Κυπριακή Λαϊκή 
Τέχνη (μλ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 177-179.

Ή εξέλιξη τής γυναικείας ενδυμασίας στήν 
άρχαία Κύπρο (μλ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 
159-163.

'Η Πάφος, τά προϊόντα καί τό έμπόριο της 
τόν 18ο καί 19ο αίώνα (μλ.) Φ.Κ. 1964, 
σελ. 130-132.

Ό Διαμαντής καί τό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης 
(σψ) Φ.Κ. 1966, σελ. 19-20.

ΠΙΛΑΒΑΚΗ, Κ.
Τό δράμα τοϋ Λιπέρτη (ομ.) Φ.Κ. 1963, 

σελ. 63-72.
Γλωσσικές παρατηρήσεις (μλ.) Φ.Κ. 1966, 

σελ. 206-210.
Γλαύκος Άλιθέρσης· 1897-1965 (ομ.) Φ.Κ. 

1967-1968, σελ. 185-194.
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, Γ.

Ό Φάουστ καί ό σημερινός άνθρωπος (ομ.) 
Φ.Κ. 1966, σελ. 87-99.

ΠΡΟΥΣΗ, Κ.
Άπό τή λαογραφία τής Δωδεκανήσου 

(ομ.) ΕΛ.Δ. 1948, σελ 85-108.
ΠΥΛίωΤΗ-ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Μ.

Μητρότητα, λάδι (π.) Φ.Κ. 1965, σελ. 86β.

Τό Βασιλόπουλο τής Βενετίας (Τρίπρακτο 
παιδικό δραματάκι άπό κυπριακό παρα
μύθι). Αύτοτελής έκδοση Ε.Π.Ο.Κ. σελ. 
26. Λευκωσία 1949.

ΡωΣΣΙΔΟΥ, Ν.
Λυρικοί στοχασμοί (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 

209.

ΣΑΒΒΙΔΗ, Α.
Σύνθεση, γλυπτό (γλ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 57.
Nature Morte, λάδι (π.) Φ.Κ. 1960, σελ.58.

253252

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Κυριάκος Μάτσης, χάλκινη προτομή στό 
Δίκωμο (γλ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 5.

’Αριστείδης Χαραλάμπους, χάλκινη προτο
μή (γλ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 75.

Ό ήρως Κουκής· "Αγιος Μάμας (γλ.) 
Φ.Κ. 1963, σελ. 184α.

Μαθητής τής Τεχνικής Σχολής (γλ.) Φ.Κ. 
1963, σελ. 184α.

Άνδρέας ΓΤατσαλίδης (γλ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 
122β.

ΣΙΣΜΑΝΗ, Α.
Έτεή δ’ άτομα καί κενόν (πμ.) Φ.Κ. 1965, 

σελ. 55.
ΣΙΤΑΡΟΥ, Λ.

Ό Μουσικός Σύλλογος «Μότσαρτ» Λευκω
σίας (σψ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 112.

Χαϊρε Μαρία· γιά μικτή χορωδία (μσκ) 
Φ.Κ. 1960, σελ. 155.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, Θ.
'Η θέσις τής κλασσικής παιδείας σήμερον 

(μλ.) Δ.Ε. 1957-1958, σελ. 19-30.
'Η Πνευματική Δωδεκάνησος (ομ.) ΕΛ.Δ. 

1948, σελ. 66-84.
Τί σημαίνει ό Σολωμός γιά τόν Ελληνισμό 

(ομ.) ΣΟΛ. Ε., σελ. 9-19 Λευκωσία 1952.
Μερικά περίεργα Θεοτοκία (μλ.) Φ.Κ. 1960, 

σελ. 59-69.
’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (ομ.) Φ.Κ. 1961, 

σελ. 29-37.
Ναύπλιο (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 20.
Προμηθέας (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 20.
Ό λευκός άγγελος (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 21. 
"Ατιτλα (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 21.
Πίστη κι’ έλπίδα (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 

21-22.
Ζωή (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. -22.

ΣΠΑΝΟΥ, Ν.
‘Η νεοελληνική παράδοση καί ή ένάτη ’Ιου

λίου 1821 (ομ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 32-39.
Τό δράμα καί ή έξοδος τοϋ Μεσολογγίου 

καί οί ’Ελεύθεροι Πολιορκημένοι τοΰ Σο- 
λωμοϋ (ομ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 121-126. 

’Εαρινός έπιτάφιος (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 
80-81.

Ό δεύτερος άγώνας τής Κύπρου στήν ποίη
ση τών Κυπρίων πρώτη ανθολόγηση, 
(ανθ.) θ. Κουγιάλης, Γ. Κωνστάντης, 
Α. Λυκαύγης, Κ. Μόντης, Είρ. Παναγή, 

Γ. Παπαδόπουλος, Μ. Πασιαρδής, Α. 
Περνάρης, I. Τυπογράφος, Ν. Λαδάκη 
-Φιλίππου, Ν. Φλόγας, Δ. Χαμπουλίδης, 
Κ. Χρυσάνθης Φ.Κ. 1965, σελ. 123-141.

ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ, Κ.
*Η Ρόδος καί αί λοιπαί Δωδεκάνησοι ίστορι- 

κώς εξεταζόμενοι (ομ.) ΕΛ.Δ. 1948, σελ. 
9-34.

Εισαγωγική όμιλία. Σολωμική εορτή (σψ) 
Αύτοτελής έκδοση ΣΟΛ. Ε., σελ 8. Λευκω
σία 1949.

Ό ’Επιτάφιος τοϋ Περικλέους καί αί έν αύτω 
πολιτικαί σκέψεις τοΰ Θουκυδίδου II 35-46 
(ομ.) Δ.Ε. 1949, σελ 25-45.

Λογοδοσία είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 
26 Δεκεμβρίου 1950 (λογ.) Δ. Ε. 1950-1951, 
σελ 19-21.

Λογοδοσία είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 
30 Δεκεμβρίου 1951 (λογ.) Δ.Ε. 1950-1951, 
σελ. 22-24.

Λογοδοσία είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 
28 Δεκεμβρίου 1952 (λογ.) Δ.Ε. 1952, 
σελ. 17-20.

Λογοδοσία είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 
26 Δεκεμβρίου 1953 (λογ.) Δ.Ε. 1953-1954, 
σελ. ΧΙΧ-ΧΧΙΙ.

Ό Έθνομάρτυς ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Κυπριανός· ή προσωπικότης καί ή θυσία 
του (ομ.) Δ.Ε. 1953-1954, σελ. 15-36.

Λογοδοσία τής 26 Δεκεμβρίου 1954 (λογ.) 
Δ.Ε. 1954-1955, σελ. XIII-XVI.

Εορτή Λιπέρτη· 22 Μαΐου 1955· Είσαγω- 
κή όμιλία (σψ.) Δ.Ε. 1954-1955, σελ. 73-74.

‘Η Έλληνική κίνησις είς τήν άρχαιότητα καί 
καί ή παγκόσμιος έπίδρασις της (ομ.) 
Δ.Ε. 1957-1958, σελ. 3-17.

Κίμων ό ’Αθηναίος· 512-449 π.Χ. (μλ.) 
Φ.Κ. 1960, σελ. 6-10.

Ή έν Κύπρω Γυμνασιαρχία τοΰ Κωνσταν
τίνου Άμάντου (μλ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 
39-41.

Τά πεπραγμένα τοΰ 1959· λογοδοσία τήν 
3 ’Ιανουάριου 1960 (λογ) Φ.Κ. 1960, 
σελ. 156-157.

Τό πρόβλημα τοΰ Ιδεώδους άρχοντας παρά 
τοΐς άρχαίοις Έλλησι καί ό τραγικό3 
Σοφοκλής (μλ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 16-24.

Τά πεπραγμένα τοΰ I960- λογοδοσία τήν

15 Ίανουαρίου 1961 (λογ.) Φ.Κ. 1961, 
σελ. 182-183.

Αί άρχαί τής Ελληνιστικής Περιόδου έν 
Κύπρω (μλ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 12-21.

Τά πεπραγμένα τοΰ 1961· λογοδοσία τήν 
7 Ίανουαρίου 1962 (λογ) Φ.Κ. 1962, σελ. 
198-199.

Τά πεπραγμένα τοΰ 1962· λογοδοσία τήν 
13 Ίανουαρίου 1963 (λογ) Φ.Κ. 1963, 
175-176.

Τρία θέματα έκ τής Κυπριακής Ιστορίας 
(ομ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 37-53. α) Ό χα- 
ρακτήρ τής Κυπριακής Ιστορίας καί 
’Αρχαιολογίας, β) Ή πνευματική δη
μιουργία τών άρχαίων Κυπρίων, γ) Κύ
προς καί Ελλάς κατά τούς 5 καί 4 αί. π.Χ.

Τά πεπραγμένα τοΰ 1963· λογοδοσία τήν 
12 Ίανουαρίου 1964, (λογ.) Φ.Κ. 1964, 
σελ. 226-228.

Θεόκλητος Σοφοκλέους· εισαγωγική όμιλία 
κατά τό Φιλολογικόν Μνημόσυνον (σψ.) 
Φ.Κ. 1965, σελ. 7-8.

Τά πεπραγμένα τοΰ 1964· λογοδοσία τήν 
10 Ίανουαρίου 1965 (λογ.) Φ.Κ. 1965, 
σελ. 142-143.

’Αδαμάντιος Διαμαντής, ό πρωτοπόρος καθη
γητής τής Τέχνης· εισαγωγική όμιλία (σψ.) 
Φ.Κ. 1966, σελ. 3-4.

Τά πεπραγμένα τοΰ 1965· λογοδοσία τήν 
16 Ίανουαρίου 1966 (λογ.) Φ.Κ. 1966 
(λογ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 177-179.

Λογοδοσία είς τήν γενικήν συνέλευσιν τών 
μελών τήν 15 Ίανουαρίου 1967 (λογ.) 
Φ.Κ. 1967- 1968.

Λογοδοσία τοΰ έτους 1967. (λογ.) Φ.Κ. 
1967- 1968.

Ό σύγχρονος άνθρωπισμός (μλ) Φ.Κ. 1967- 
1968, σελ. 1-4.

Είσήγησις κατά τό Φιλολογικόν Μνημόσυνον 
τοΰ Γλαύκου Άλιθέρση (σψ) Φ.Κ. 1967- 
1968. σελ. 184.

ΣΤΑΘΗ, Κ.
Σ’ ένα τουρκικό λιμάνι, άκουαρέλλα (π.) 

Φ.Κ. 1960, σελ. 95.
ΣΤΑΥΡΙΔΗ, Φ.

Ένώπιος ένωπίω· άφιερωμένο στόν ήρωα- 
ποιητή Μιχαλάκη Παρίδη (δμ.) Φ.Κ. 1960, 
σελ. 99-101.

Πραγματικότητες (πμ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 173. 
Δυό ποιήματα α) Μικρό έπιτύμβιο β) Πο

ρεία (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 179.
Τά καράβια μας (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 123.
Έπιμύθιον (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 123. 
'Ημερήσια διαταγή (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ.81.

ΣΤΑΥΡΟΥ, Μ.
Άπό κείνη τήν νύκτα (δμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 

112-120.
Ό ένοχος (δμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 115-121. 

ΣΤΑΥΡΟΥ, Π.
Τό νόημα τής 25 Μαρτίου 1821 (ομ.) Φ.Κ. 

1965, σελ. 45-51.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, Τ.

Πορεύου έν ειρήνη (δμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 
90-91.

Τό τραγούδι τής άδερφής μου (πμ.) Φ.Κ. 
1960, σελ. 91-92.

Σχέδιο (σχ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 97.
Γράμμα σέ μιά φίλη (πμ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 54.
Ό άρχαιοπτέρυγας...! (δμ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 

190-191.
Σύνθεση, λάδι (π.) Φ.Κ. 1964, σελ. 132α.

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Κ.
Τοπίο, λάδι (π.) Φ.Κ. 1964, σελ. 76β.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Κ.
Τό δεκαδικόν σύστημα εις τήν βιβλιοθηκο

νομίαν (μλ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 185-189.
Κυπριακή Βιβλιογραφία. Βιβλιογραφικόν 

Δελτίον τοΰ έτους 1962 (βλ.) Φ.Κ. 1963, 
σελ. 195-209.

Κυπριακή Βιβλιογραφία. Βιβλιογραφικόν 
Δελτίον τοΰ έτους 1963 (βλ.) Φ.Κ. 1964, 
σελ. 231-245.

Κυπριακή Βιβλιογραφία. Βιβλιογραφικόν 
Δελτίον τοΰ έτους 1964 (βλ.) Φ.Κ. 1965, 

σελ. 103-114.
Κυπριακή Βιβλιογραφία. Βιβλιογραφικόν 

Δελτίον τοΰ έτους 1965 (βλ.) Φ.Κ. 1966, 
Δελτίον τοϋ έτους 1965 (βλ.) Φ.Κ. 1966 
σελ. 239.

Κυπριακή Βιβλιογραφία. Βιβλιογραφικόν 
Δελτίον τοΰ έτους 1966 (βλ.) Φ.Κ. 1967- 
1968, σελ. 259-276.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Α.
Ή Βυζαντινή Τέχνη έν Κύπρω (μλ.) Φ.Κ. 

1963, σελ. 210-218.
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ΣΥΜΕύύΝΙΔΟΥ, Λ.
Ό Καλομοίρης καί ή Κύπρος (σψ) Φ.Κ. 1960, 

σελ. 52.
Μανώλης Καλομοίρης (σψ) Φ.Κ. 1963, σελ. 

9-10.

ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Αθ.
Τέσσερις σταθμοί στό ποιητικό έργο τού 

Κ. Παλαμά (ομ.) Δ.Ε. 1952, σελ. 25-50.

ΦίΛίππογ-πίΕΡίΔΗ, γ.
’Ανία (δμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 72-74.
Ό προδότης (νβ) Φ.Κ. 1961, σελ. 95-111.
Τό τελευταίο κόσμημα· [στή μνήμη τοϋΜίκη

Κιτρομηλίδη] (δμ.) Φ.Κ. 1962, σελ.121-134 
‘Ο αγώνας τοϋ Κωνσταντή ή ή Ιστορία 

ενός μεροκάματου (δμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 
57-68.

Μηδένα πρό τοΰ τέλους (δμ.) Φ.Κ. 1965, 
σελ. 35-44.

Ό Καλέφ (δμ) Φ.Κ. 1966, σελ. 102-107. 
ΦΙΛίππΟΥ-ΛΑΔΑΚΗ, Ν.

"Υμνος πρός τήν Παναγίαν, "Υμνος Ι-Χ 
(πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 153-154.

Όμορφίτα (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 111.

ΧΑΛΟΥΜΑ, Σ.
Τ’ άλογα κι’ οί καβαλλάρηδες (δμ) Φ.Κ. 

1967-1968, σελ. 174-183.
ΧΑΜΠΟΥΛΙΔΗ, Δ.

Κατόρθωμα (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 119.
Κοινά δαιμόνια (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 119.
Σου έκτισα ένα ναό...(πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ.

119
’Αναπαράσταση (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 119.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ, Κ.
Σαρκοφάγος (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 119. 
"Αλογα θολωτού τάφου (πμ.) Φ.Κ. 1966, 

σελ. 119.
XATZHIÛÛANNOY, Κ.

Ό Λιπέρτης κι’ ή Κυπριακή πραγματικότης 
(ομ.) Δ.Ε. 1954-1955, σελ. 31-54.

ΣΦΗΚΑ, Γ.
Ό Κυριάκος Μάτσης, σχέδιο (σχ.) Φ.Κ. 

1961, σελ. 15.
Τοπίο 1961, λάδι (π.) Φ.Κ. 1961, σελ. 170.

ΣωΤΗΡΙΟΥ, Σ.
’Αναζήτηση (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 196.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΥ, I.
Πορεία μέσα στό χρόνο (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ.

120.

Σέ χαιρετώ (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 111.
Μάνα μου (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 138-139.

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ, Τ.
‘Η χρυσή ώρα τών ερειπίων, 1955, λάδι 

(π.) Φ.Κ. 1960, σελ. 75.
Δός μου τά διό σου χέρια (πμ.) Φ.Κ. 1967- 

1968, σελ. 173.
ΦΥΛΑΚΤΟΥ, Τ.

Ελλάδα : 1941 (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 10.
Ροζίνα (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 84.
Πορεία- απόσπασμα (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 

124-125.
’Ανθισμένο χωριό, λάδι (π.) Φ.Κ. 1961, σελ. 

184.
‘Η νίκη (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 176.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ, Κ.
‘Η εποχή τοΰ Λιπέρτη και ή δική μας (ομ.) 

Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 33-42.
ΧΑΤΖΗΣωΤΗΡΙΟΥ, 2.

Υφάντριες, λάδι (π.) Φ.Κ. 1963, σελ. 144β.
Μήλα, λάδι (π.) Φ.Κ. 1963, σελ. 144β.

ΧΑΤΖΗΣωΤΗΡΙΟΥ, Φ.
‘Αγία Οικογένεια, λάδι (π.) Φ.Κ. 1960, σελ. 

78.
Μόχθος, λάδι (π) Φ.Κ. 1961, σελ. 40.
"Αγιος Γεώργιος τοΰ «Φάραγκα», λάδι (π.) 

Φ.Κ. 1963, σελ. 160α.
Ψιλοκουβέντα, λάδι (π.) Φ.Κ. 1963, σελ. 

160α.
Στό πανηγύρι τής Άγγελόκτιστης, λάδι (π.) 

Φ.Κ. 1964, σελ. 196α.

Άσσια, λάδι (π.) Φ.Κ. 1964, σελ. 196β. 
Τερματισμένος, λάδι (π.) Φ.Κ. 1965, σελ.

158α.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Μ.

Ή Κυπριακή Διάλεκτος (μλ.) Φ.Κ. 1963, 
σελ. 129-134.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Ν.
Ό Γέρος (δμ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 25-32. 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ, Α.
‘Η Δημώνασσα τοΰ μύθου κΓ ή Δημώνασσα 

τοΰ Κ. Χρυσάνθη (μλ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 
130-132.

'Η Ποίηση τών Κυπρίων γιά τόν άγώνα 
(ανθ) Φ.Κ. 1961, σελ. 192-214.
Γλ. Άλιθέρση, Σ. Κωστάντη, Σ. Λαζάρου, 
2. Λυσιώτη, Κ. Μόντη, Χρ. Παπαχρυσο- 
στόμου, Α. Παστελλά, Α. Περνάρη, Αχ. Πυ- 
λιώτη. Θ. Στυλιανοΰ, Δ. Χαμπουλίδη, 
Κ. Χρυσάνθη.)

’Ερωτικά Κυπρίων (ανθ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 
200-236.
Μεσαιωνικά έρωτικά τραγούδια τής Κύ
πρου, Γ. Άλιθέρση, Τ.’Ανθία, Δ. Δημητριά- 
δη, Π. Δρουσιώτη, Α. Ίντιάνου, Μ. Κράλη, 
Ν. Κρανιδιώτη, Π. Κριναίου, Π. Λιασίδη, 
Δ. Λιπέρτη, 5. Λυσιώτη, Γ. Μαρκίδη, 
Τ. Μελά, Π. Μηχανικού, Ν. Μικελλίδη, 
Β. Μιχαηλίδη, Κ. Μόντη, Εΐρ. Παναγή, 
Α. Παστελλά, Λ. Παυλίδη, Α. Περνάρη, 
Φ. Σταυρίδη, Τ. Στεφανίδη, Γ. Φάνου, 
Τ. Φυλακτού, Κ. Χρυσάνθη.

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ, Μ.
Νεοκλής Γ. Κυριαζής, 1877-1956 (μλ.) 

Φ.Κ. 1962, σελ. 170-179.
ΧΡΥΣΑΝΘΗ, Κ.

‘Η Τυπογραφία στήν Κύπρο (ομ.) Δ.Ε. 
1954-1955, σελ. 131-140.

‘Η μάχη τών μύλων (θρ.) Δ.Ε. 1957-1958, 
σελ. 31-55.

Προβλήματα τής Μυκηναϊκής Περιόδου στήν 
Κύπρο (σνξ) Φ.Ε. 1960, σελ. 33-34.

‘Η προδοσία, δράμα σέ δυό σκηνές (θρ.) 
Φ.Κ. 1960, σελ. 42-51.

’Επιτύμβιο τών νεκρών τής Ε.Ο.Κ.Α. (πμ.) 
Φ.Κ. 1960, σελ. 81.

’Επίγραμμα τών νεκρών τού Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 81.
Στιγμές Θεού α) Ό Φύλακας άγγελος 

τού λιμανιού β) Κυπριακό τοπίο γ) 
Τό πρώτο βήμα στήν Πολιτεία δ) "Ηρωας 
ε) Συλλογίζομαι (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 
113-114.

Τό ήμερολόγιο τού γαλάζιου κοριτσιού 
(νβ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 159-225.

Ή μπαλλάντα τού Κυριάκου Μάτση (πμ.) 
Φ.Κ. 1961, σελ. 9-10.

Ήλέκτρα· Κείμενο Α. Κούρου-Στίχοι Κ. Χρυ
σάνθη (θρ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 127-155.

Φουρτούνα μέσ τήν άνοιξη· άπόσπασμα 
(μυθ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 164-170.

Στό Μίκη Κιτρομηλίδη (άφ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 
6.

Δημοσιευμένα έργα τού Μίκη Κιτρομηλίδη 
(βλ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 7.

Ελένη Παλαιολόγου· σέ τέσσερις εικόνες 
(θρ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 65-114.

Τέσσερα άνέκδοτα κείμενα τού Μανώλη 
Καλομοίρη (επ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 11-13.

’Επίγραμμα (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 19.
Δεκατρία (κακοσήμαδα) άντιποιητικά θέμα- 

(πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 188-194. α) Ό 
έαυτός μας β) Φιλάργυρος γ) Καθημερι
νότητα στό διηνεκές δ) Πρόταση γάμου 
ε) Ό άντρεϊος στ) Τό ίδιο ζ) Ό δήμιος 
η) Στρήπ-τήζ θ) Παράκληση νεκρών ι) 
Τά ρόδια ια) Συνήθεια ιβ) Ρήτορας ιγ) 
Ό Κριτικός μου.

Στιχουργικές παρατηρήσεις στο έργο τού 
Δημήτρη Λιπέρτη (μλ) Φ.Κ. 1964, σελ. 
18-23.

Τά μαύρα μάτια· Παράφραση τού ποιήματος 
τού Λιπέρτη «Τά μαύρα άμμάδκια» (πμ.) 
Φ.Κ. 1964, σελ. 35.

Οί αποθεώσεις τού κάμπου (πμ.) Φ.Κ. 1964, 
σελ. 77-80.

'Ομιλία στό φιλολογικό μνημόσυνο γιά τόν 
Θεόκλητο Σοφοκλέους (ομ.) Φ.Κ. 1965, 
σελ. 15-18.

Βιβλιογραφία Θεοκλήτου Σοφοκλέους (βλ.) 
Φ.Κ. 1965, σελ. 23-26.

Τό κελλί (θρ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 154-158.
Οί τρεις εκθέσεις ζωγραφικής τού Α. Δια

μαντή (μλ.) Φ.Κ. 1966 σελ. 10-18.
Μπαλάντα μέ χρώματα πάνω σέ πίνακες 

τού.Α. Διαμαντή (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ.21-30. 
Τό δέος παιδιών στήν έκκλησιά. Μιά γυ-
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ναϊκα μέ άμυγδαλί φόρεμα. Τρεις ήλικίες. 
Στό χωριάτικο καφενείο. Ή ύδροφόρος. 
Κεφάλι μέ κίτρινο φακιόλι. Δυό γυναίκες. 
Οΐ φυτεύτριες. Κόρη καί Παπαρούνες. 
Λεύκες καί γυναίκες. Τό βόδι. Δυό γυ
ναίκες στό όχημα. Στή βρύση.

—Poems of the paintings of A. Diamantis by 
K. Chrysanthis. English translation by 
Mary O Connor of U.S.A. :—The fear 
of children in church. Two women. 
The planters. Poplar trees and women.

—Ballandes sur des tableaux de A. Diaman
tis. Par Kypros Chrysanthis. Traduit 
par Gaston Henry Aufrére : Au cafe du

village La porteuse d’eau. Femmes et 
peupliers,. Fille et coquelicots. Le boeuf.

Ιπποκράτης (θρ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 73-86. 
‘Η γκρίζα επωδός (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 147. 
Σαραντατρεϊς επιστολές τοϋ Πέτρου Βλα

στού (μλ. - επ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 211 - 238.
"Υδρα (πμ.) Φ.Κ. 1967 - 1968, σελ. 4.
Μερικά στοιχεία άπό τά πρακτικά τοΰ 

Ε.Π.Ο.Κ. Φ.Κ. 1967 - 1968, σελ. 232 - 242.
Άξιοθέα (θρ) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 43-74.

ΧΡΥΣΟΧΟΥ, Α.
Σύνθεσις, λάδι (π.) Φ.Κ. 1964, σελ. 132β.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Σ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΚΩΣΤΑ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΤ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1966

Ή πνευματική παραγωγή τής Κύπρου διά τό 1966 έμφαίνεται εις τό παρόν Βιβλιογρα
φικόν Δελτίον, τό έκτο κατά σειράν έκδιδόμενον. Σκοπός τοϋ Δελτίου είναι, ώς καί είς τό 
παρελθόν έτονίσθη, ή άποδελτίωσις τών έργων τών Κυπρίων Συγγραφέων. Είς τό Δελτίον 
περιλαμβάνονται καί έργα άναφερόμενα είς τήν Κύπρον γραμμένα άπό ξένους.

Τό γενικόν ενδιαφέρον διά τό Κυπριακό Βιβλιογραφικό Δελτίον είς τήν Κύπρον, τήν 
Ελλάδα καί τό έξωτερικό, μέ ένισχύει είς τήν προσπάθειάν μου νά εκδίδω κάθε χρόνο τό δελτίον 
αύτό.

Τό ένδιαφέρον τών ξένων διά τά Κυπριακά βιβλία αύξάνεται, καί άρκεταί βιβλιοθήκαι 
τοΰ έξωτερικοΰ, βάσει τοΰ Βιβλιογραφικού αύτοΰ Δελτίου, ζητοΰν έργα Κυπρίων διά εμπλου
τισμόν τών συλλογών των.

Πενήντα Βιβλιοθήκαι τοΰ έξωτερικοΰ έζήτησαν καί έλαβαν τό Κυπριακό Βιβλιογραφικό 
Δελτίον, ή δέ ζήτησις αύξάνεται. ’Αρκετοί Βιβλιοθηκάριοι τοΰ έξωτερικοΰ μοΰ άποστέλλουν 
εύχαριστηρίους έπιστολάς, τονίζοντας τήν έξυπηρέτησιν πού τούς παρέχει τό Κυπριακό 
Βιβλιογραφικό Δελτίον.

Οί βιβλιοθήκες τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Όχάϊο καί τοΰ Χάρβαρτ είς ’Αμερική μοΰ άνέ- 
θεσαν νά τούς προμηθεύω όλα τά βιβλία τά έκδιδόμενα είς Κύπρον διά νά ένισχύσουν τό 
Κυπριακό των τμήμα. Αύτό γίνεται βάσει τοΰ Κυπριακού Βιβλιογραφικού Δελτίου.

Παραθέτω μερικός άπό τάς βιβλιοθήκας τοϋ έξωτερικοΰ πού ζήτησαν καί έλαβαν τό 
Κυπριακό Βιβλιογραφικό Δελτίον. Ai βιβλιοθήκαι αύταί παρακαλοΰν όπως τούς άποστελ- 
λεται τακτικά τό Κυπριακόν Βιβλιογραφικόν Δελτίον.

Oxford University, British Museum, Library of Congress, N. Y. Public Library, Lenin 
Library, Florida State University Library, University of Chicago, Wastington University 
of St. Louis, Bibliotheca Communale Bologna Italy, University of North Carolina, United 
Nations Library, Unesco Library, Library of Parliament Stockholm, University of London, 
Library, National Central Library London, State Library at Australia, National Library 
Holland, National Library Paris, Academy of Science Czechoslovakia, Academy of Science 
U. S. S. R. καί άλλαι.

Τό Κ.Β.Δ. ζητοΰν καί λαμβάνουν επίσης καί άρκετοί ίδιώται ένδιαφερόμενοι, κυρίως βιβλι- 
οπώλαι καί δημοσιογράφοι.

Τό Κ.Β.Δ. έτυχε εύφήμου μνείας είς τό περιοδικόν τής ΟΥΝΕΣΚΟ Bibliography Documen
tation, Terminology.
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Μέ τήν ευκαιρία αύτή θέλω νά ευχαριστήσω όλους τούς συγγραφείς οί όποιοι μου άπέστει- 
λαν έργα των ώς καί όσους μέ βοηθούν είς τό έργο μου.

Τά βιβλία είς τό παρόν δελτίον ώς καί είς τά προηγούμενα είναι ταξινομημένα κατάτό 
δεκαδικό σύστημα Dewey καί κατ’ αλφαβητική σειράν. Πρώτον τά βιβλία τών Κυπρίων 
συγγραφέων ή τά έκδοθέντα έν Κύπρω καί μετά τά περί Κύπρου.

Είς τό δελτίον περιλαμβάνονται ό ήμερήσιος καί περιοδικός τύπος τής Κύπρου, ώς καί τά 
περιοδικά τών Γυμνασίων καί δημοτικών σχολείων.

000 ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
UNITED NATIONS DEVELOPMENT 

PROGRAM : Five years of United Nations 
Technical assistance in Cyprus 1961-1966 
Nicosia Cyprus, October 1966, 24 p., 27 cm.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΚΥΠΡΟΥ : Κέντρα νεότητας. Σεμινάριον είς 
Ίεράν Μονήν Μαχαιρά 4-7 ’Ιουλίου 1966. 
Λευκωσία, Ε. Σ. Ν. Κ. 1966. 105 σελ., 20 έκ. 
(Βιβλιοθήκη τοϋ Νέου Σειρά Β' αρ. 1).

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ : Πρακτικά 
συνεδρίου Θαβώρ, Ίερας ’Αρχιεπισκοπής Κύ
πρου. (Γ' Συνέδριον Συνεργατών) Α' Συνέ- 
δριον Γυναικών 16-23/8/66. Β' Συνέδριον 
’Ανδρών 23-30/8/66. Λευκωσία, 1966. 188 
σελ., 18 έκ.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Πρακτικά τής 
Βουλής τών ’Αντιπροσώπων. Σύνοδος Δ'. 
Τόμος II. 1/1/1964-15/5/1964. Σύνοδος Ε', 
Τόμος I. 16/8/1964-31/12/1964. Προεδρία Γλαύ
κου Κληρίδη. Λευκωσία, Κυβερνητικόν Τυπο
γραφείο ν 1966. 363 σελ., 28 έκ.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Χρ. καί άλλοι : "Εκθεσις βι
βλίων τής Σεβερίου Βιβλιοθήκης άναφερόμενη 
είς τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν τοϋ 1821. 
Λευκωσία, 1966. 48 σελ., 20 έκ.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Χρύσανθος : Εύρετήριο λαο
γραφίας τής Μαθητικής 'Εστίας 1950-1965. 
Λευκωσία, 1966. 10 σελ., 24 έκ. (Άνατύπω- 
σις έκ τής Φιλολογικής Κύπρου 1966).

Μ.Α.Μ. (έκδοτης) : Τό ήμερολόγιον τής 
‘Ελληνικής Κύπρου. Λευκωσία, 1966. 152 σελ., 
24 έκ.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Σωτήρης : ’Απαντήστε παι
διά 1966. Λευκωσία, Ε. Σ. Ν. Κ. 1966. 64 σελ. 
24 έκ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚωΝ ΣΠΟΥΔωΝ : Κυ- 

πριακαί Σπουδαί. Δελτίον τής ‘Εταιρείας 
Κυπριακών Σπουδών. Τόμος Λ' 1966. Λευκω
σία, 1966. L, 289 σελ., πίνακες XV, 25 έκ.

100 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΚΗΡΡΗΣ Λεωνίδας : ’Απόκρυφοι γνώσεις 

άφορώσαι (1) τούς Μυστικούς Φυσικούς νό
μους (2) Τήν δημιουργίαν (3) Τήν Ελληνικήν 
Μυθολογίαν (4) Τόν Προορισμόν τοΰ άνθρώ- 
που. Λάρνακα. "Εκδοσις Πολυγραφημένη Ν. 
Παναγόπουλος, Άθήναι, 1966. 170 σελ., 24 έκ.

ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ, ’Ιωάννης : Συνέχεια, χω
ρισμός, ύπέρβασις. Προλεγόμενα είς μίαν φι
λοσοφικήν άνθρωπολογίαν. Λευκωσία, Τύποις 
Κόσμος, 1966. 76 σελ. 24 έκ.

ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ, ’Ιωάννης : Θέματα ψυχικής 
ύγιεινής. Λευκωσία, 1966. 24 σελ., 22 έκ.

ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ, ’Ιωάννης : Φυσική καί φιλο
σοφία. Λευκωσία, 1965. 22 σελ., 22 έκ.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Χρύσανθος : ‘Η έκπαιδευτική 
τηλεόρασις. Λευκωσία, 1966, 13 σελ., 16 έκ.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Χρύσανθος : ’Από τήν ζωή 
τών έφήβων. Λευκωσία, 1965, 11 σελ., 17 έκ.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Κώστας : Φιλοσοφική άν- 
θρωπολογία. Λευκωσία, Ρ.Ι.Κ., 1966. 41 σελ., 
24 έκ.

ΠΑΠΑΙύύΑΝΝΟΥ, Άντώνης : ’Εκπαι
δευτική ψυχολογία. Μέτρησις καί άξιολό- 
σις. Λευκωσία, 1966. 85 σελ., πιν., 23 έκ.

200 ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΘΕΟΔΰΰΡΟΥ, Άνδρέας : Ό Μοναχικός βίος 

τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής ’Εκκλησίας. (Γε- 
νικωτάτη σκιαγραφία). Λευκωσία, 1965, 23 
σελ., 22 έκ.

ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ, Μάξιμος (άρχιμανδρίτης) 
Ή "Ελευσις τοϋ Κυρίου καί ήμεϊς. Λευκωσία, 
ό Κύριος, 1966. 22 σελ., 18 έκ.

ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ, Μάξιμος (άρχιμανδρίτης) : 
Έγκώμιον είς τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον. 
Λευκωσία, ό Κύριος, 1966, 16 σελ., 18 έκ.

ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ, Μάξιμος (άρχιμανδρίτης) : 
Τό κακόν. Λευκωσία, Ό Κύριος. 1966, 25 σελ., 
18 έκ.

ΚύύΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Φώτιος (άρχιμανδρί- 
της) : Χριστιανικοί ’Αντίλαλοι άπό τό νησί 
τής Αίγίνης. Λευκωσία, 1966. 66 σελ., 25 έκ.

ΜΙΤΣΙΔΗΣ, Άνδρέας : Γενική εισαγωγή είς 
τήν Αγίαν Γραφήν. Λευκωσία, 1966. 23 σελ. 
23 έκ.

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Παναγιώτης : ‘Η έσχα- 
τολογία τοϋ Κορανίου. Λευκωσία, 1966. 16 
σελ., 22 έκ.

ΤΣΕΤΣΗΣ, Γεώργιος : Ό οικουμενικός χα- 
ρακτήρ τής Θείας Λειτουργίας. Λευκωσία, 
1966. 21 σελ., 22 έκ.

300 ΚΟΙΝωΝΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ

ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΣ, Σωτήριος I. : Στοιχεία πο
λιτικής οικονομίας. Λευκωσία, 1966, 176 σελ., 
19 έκ.

IACOVIDES, Andreas : Treaties conflic
ting with peremptory norms of international 
law and the Zürich and London ‘agreaments’. 
Nicosia, 1966, 28 p. 25 cm.

KAZAMIAS, Andreas & Massialas, B. : 
Tradition and change in Education. A com- 
rative study. New York. Prentice Hall Inc., 
1965, 182 p., 23 cm.

KAZAMIAS, Andreas : Politics Society 
and Secondary Educations in England. 
Philadelphia, University of Pensylvania 
press, 1966, 382 p., 22 cm.

KAZAMIAS, Andreas : Education and 
the quest for modernity in Turkey. London, 
George Allen & Unwin, 1966, 304 p., tables, 
22 cm.

KAZAMIAS, Andreas (editor) : Herbert 
Spencer on Education, edited with an indro- 
duction and note by Andreas Kazamias. 
New York. Teachers’ College press, Colum
bia University, 1966, viii, 228 p., 18 cm. 
(Classics in Education No. 30)

ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ, ’Ιωάννης : Εισαγωγή είς τήν 
τήν Κοινωνιολογίαν. Λευκωσία, Ρ.Ι.Κ., 1966, 
41 σελ., 24 έκ.

ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ, ’Ιωάννης : Θέματα παιδαγω
γικής ψυχολογίας. Λευκωσία, 1965, 18 σελ., 
22 έκ.

MARKIDES, FRIXOS & PAIKKOS, 
Alexandros : editors. The Cyprus Law 
Reports 1962. Cases decided by the High 
Court of Justice of Cyprus on appeals from 
the Assize Courts and District Courts and 
its original juristiction. Nicosia, Zavallis 
press, 1966, XXIII, 376 p„ 24 cm.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΚΥΚΚΟΥ 
ΑΡΡΕΝύύΝ : Έπετηρίς σχολικών ετών 1963 
-1964, 1964-1965, Λευκωσία, 1966, 153 σελ., 
εΐκον., 23 έκ.

ΠΑΙΔΑΓωΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ : Έπετηρίς 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου τοϋ έτους 
1965-1966. Λευκωσία, 1966 55 σελ. 23 έκ.

SYKALLIDES, Stelios : Schools’ Tele- 
sion in Cyprus. Geto News (Magazine) 
vol. 12 September 1966, pp. 20-25.

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Άνδρέας : Είσαγωγή στήν 
προγάνδα. Λευκωσία. Ρ.Ι.Κ., 1966, 68 σελ., 
24 έκ. (Ραδιοφωνικόν Πανεπιστήμιον).

400 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΑΣ, Αλέξανδρος : Γραμματική τής 
Ελληνικής γλώσσης πρός χρήσιν τών Γυμνα
σίων. Έκδοσις νέα βελτιωμένη. Λευκωσία, 
1966, 310 σελ., 25 έκ.

KOULAS, D. : A quide to English Com
position. Cyprus 1966, 74 p., 28 cm. (κείμενο 
πολύ γραφή μέ vo )

ΚΟΥΛΛΗΣ, Λεωνίδας : Learn Greek, Book 
one (Lessons 1-35). Λευκωσία, P.I.K., 1966, 
145 σελ., 25 έκ. (Άπό τήν εκπομπή τοΰ 
Ρ.Ι.Κ., Learn Greek).

LEE, W.R & KOULLIS, L. : The Argo
nauts’ English Course for Greek speaking 
Children. Teacher’s book II. Forward by 
C. Spyridakis Minister of Education Cyprus. 
London, O.U.P., 1966 XXIII, 148p„ 22 cm.

NICOLAOU, Ino : Inscriptiones Cypriae 
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Alphabetical V, 1965. Nicosia, Zavallis press, 
1966. 21 p., plates, 30 cm. (Reprint From 
the «Report of the Department of Antiquities 
Cyprus 1966).

ΠΑΠΑΛΟΊ’ΖΟΥ, Θεόδωρος Κ. : Βιβλίου 
ασκήσεων καθαρευούσης διά τήν Ζ' τάξιν. 
Workbook for reading in the purist language 
for Seventh Grade. Nicosia, Zavallis press, 
1965, 106 p., 24 έκ.

ΠΑΠΑΛΟΊ’ΖΟΥ, Θεόδωρος Κ. : Βιβλίον 
καθαρευούσης διά τήν Ζ' τάξιν τών Ελληνικών 
Σχολείων ’Αμερικής. Βιβλίον 7ον. Reading 
in the purist language for the seventh grade 
of the Greek Parochial schools. Nicosia, 
Zavallis press, 1965 160 p., 24 cm.
ΠΑΠΑΛΟΊ’ΖΟΥ, Θεόδωρος Κ. : Learning 
Greek. Μανθάνομεν Ελληνικά. Βιβλίον Τρί
το γιά τήν Τρίτη Τάξη. Learning Greek. 
Third book. Δ' έκδοση. Λευκωσία, Τύποις 
Ζαβαλλή, 1966, 126 σελ. 24 έκ.

ΠΑΠΑΛΟΊ’ΖΟΥ, Θεόδωρος Κ. : Άλφαβη- 
τάριον (βιβλίον πρώτον) First Grade book. 
Nicosia, Zavallis press. 1966, 47 σελ., 23 έκ.

ΠΑΠΑΛΟΊ’ΖΟΥ, Θεόδωρος Κ. : Βιβλίον 
άσκήσεων γιά τήν Τρίτη τάξη. Workbook 
for third Grade. Nicosia, Zavallis press, 1966 
99 p., 24 cm.

ΠΑΠΑΛΟΊ’ΖΟΥ, ΘΕΟΔωΡΟΣ Κ. : Λίγ’ 
άπ’ όλα. ’Αναγνωστικό γιά τήν Δ' τάξη. 
This and that. A fourth Grade Reader. 
Nicosia, Zavallis press, 1966 141 σελ., 24 έκ.

ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ, Θεόδωρος, Κ : Βιβλίο 
’Ασκήσεων γιά τό άναγνωστικό «Λίγ’ άπ’ 
όλα» workbook for the Reader «This and 
that». Nicosia, Zavallis press, 1966 44 p., 
24 cm.

ΠΑΠΑΛΟΊ’ΖΟΥ, Θεόδωρος, Κ : Βιβλίον 
άσκήσεων γιά τήν Α' Τάξη. Άρ. 2. Workbook 
No. 2 for the first grade. Λευκωσία, Τύποις 
Ζαβαλλή, 1966, 61 σελ. 24 έκ.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Ο. Π. & Καντζηλάρη Ρέα : 
Μικρό συντακτικό τής δημοτικής γλώσσας. 
Λευκωσία, 1966, 64 σελ., 20 έκ. (κείμενο 
πολυγραφημένο).

ΤΑΜΑΣΟΚΛΗΣ, ’Αριστοτέλης : Ετυμολο
γικό Λεξικό τής Κυπριακής διαλέκτου καί έν 

μέρει τής κοινής. ’Έκδοσης Α! Τόμος Α! 
Άθήναι, 1966, κβ' 274 σελ., 22 έκ.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, X. : Προγραμμα
τισμός στήν ορθογραφία. Βοήθημα γιά τόν 
δάσκαλο, καί τούς μαθητές τής Στ' Τάξης τοϋ 
Δημοτικού Σχολείου. Λεμεσός, Νοέμβριος 
1966. 33 σελ. 33 έκ. (κείμενο πολυγραφημένο).

HADJIOANNOU, Kyriakos : Four types 
of external soul in Greek and other folk 
narratives. Athens, 1965, 11 p., (Reprint: 
Λαογραφία. Δελτίον τής Ελληνικής Λαογρα- 
φικής Εταιρείας, Τόμος KB (XXII) 1965. 
IV International Congress for Folk Nar- 
ralive Research in Athens (4-6/9/1964)

500 ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ

ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ, Παναγιώτης : Σύνολα, 
συστήματα άριθμήσεως. Συμμετρίαι. Πρώτη 
εκδοσις. Λαυκωσία, 1965-66, 47 σελ., 22 έκ.

ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Θεόδουλος : ‘Η γεωλογία 
τής περιοχής Φαρμακα-Καλαβασοΰ Κύπρου. 
Λευκωσία, 1966, 143 σελ., πίνακας, χάρται, 
24 έκ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Τηλέμαχος : ’Ασκήσεις 
άναλυτικής χημείας πρός χρήσιν τών μαθητών 
τής Β' καί Γ' τάξεως τών Λυκείων Θετικών 
’Επιστημών καί τών ύποψηφίων τών άνωτά- 
των Σχολών. Λευκωσία, Β' εκδοσις, 1965, 
107 σελ. 23 έκ.

600 ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ

ΖΑΠΠΑΣ, Βύρων Ε : Λογιστική κόστους 
βιομηχανιών. Λευκωσία, Χρ. I. Φιλιππίδης 
καί υίός, 1966, 224 σελ. 24, 24 έκ.

ΙΑΚΘύΒΙΔΗΣ, Νικόλαος : Μακροβιότης μετά 
ύγείας. Λευκωσία, Τύποις Κόσμος, 1966, 179 
σελ., 24 έκ.

ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Άνδρέας : Λογιστι
κή. Βιβλίον πρώτον. Βάσεις γενικής λογιστι
κής. ’Αμμόχωστος, Τύποις Γαζέτ, 1966. 188 
σελ. 23 έκ.

ΛΕΥΚΗΣ, Γ. : Νερό χρειάζεται ό τόπος. 
Λεμεσός, 1966, 23 σελ., 22 έκ.

ΣΙΜΘύΝΗΣ, Α. Θ. & Γεωργιάδης, Ο. Κ. : 

Εΐκονογραφημένον Λεξικόν Μηχανικής Αύτο- 
κονήτων. Λευκωσία, 1966, 188, σελ. 27 έκ. 
(κείμενον πολυγραφημένον)

TAKKOΥΣΗΣ, Παναγιώτης : ‘Η σύγχρονος 
μέθοδος τής κοπτικής καί ραπτικής τέχνης 
(Συνθέτου καί ΰποδιηρημένης διαμέτρου). 
Λάρνακα, 1966, ιβ' 170 σελ., σχημ., 33 έκ. 
(κείμενο πολυγραφημένο)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον Γε
ωργίας καί Φυσικών Πόρων : Τμήμα Γεωργίας. 
ΦθύΤΙΑΔΗΣ, Θ : Ή παλλούρα καί ή κατα- 
πολέμησις της. Λευκωσία, 1965, 4 σελ., 21 έκ. 
Διαφημιστικόν Φυλλάδιον άρ. 1/1965

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων : Τμήμα Γεωρ
γίας. ΧΕΙΜΰύΝΙΔΗΣ, Σάββας : Μέθοδοι ποτί
σματος καί σπατάλη τοϋ νεροϋ. Λευκωσία, 
1965, 13 σελ., 21 έκ. Διαφημιστικόν Φυλ
λάδιον άρ. 2 1965.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ; Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων : Τμήμα Κτη
νιατρικών Υπηρεσιών. Έντεροτοξιναιμία 
αιγοπροβάτων, Λευκωσία, 1965, 8 σελ., 21 έκ. 
Διαφημιστικόν φυλλάδιον άρ. 1/1965.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων : Τμήμα Κτη
νιατρικών Υπηρεσιών. Μαστίτης αιγοπρο
βάτων. Λευκωσία, 1965, 12 σελ., 21 έκ. Δια
φημιστικόν Φυλλάδιον άρ. 2/1965.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων : Τμήμα Κτη
νιατρικών Υπηρεσιών. Έχινοκοκκίασις. 
Λευκωσία 17 σελ., 21 έκ. Διαφημιστικόν 
Φυλλάδιον άρ. 3/1965.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ‘Υπουργεϊον 
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ; Τμήμα Κτη
νιατρικών Υπηρεσιών. Παρασιτική γαστροεν- 
τερίτης. “Ελλειψις βιταμίνης «Α». Λευκωσία 
1965, 15 σελ., 21 έκ. Διαφημιστικόν Φυλλάδιον 
άρ. 4/1965

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας ΖΥΓΚΑΣ, ’Ιωάννης. Πρόγραμμα κατα- 
πολέμησις εχθρών καί άσθενειών τών καρπο
φόρων δένδρων κατά τήν περίοδον 1966-1967.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ- 
γίας.

Ό Δωδεκάλογος τοϋ σιτοκαλλιεργητοΰ. : 
Λευκωσία, 1965, Διαφημ.Φυλλάδιον άρ. 4/1965.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας. Σώσατε τά έσπεριδοειδή σας άπό τή 
μυίγα τής Μεσογείου. Λευκωσία, 1965, Διαφ. 
Φυλλάδιον άρ. 5/1965.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας. Καλιέργειαν ‘Εσπεριδοειδών. Λευκω
σία, 1965, 39 σελ., είκον., 23 έκ. Διαφημιστι
κόν Φυλλάδιον άρ. 6/1965.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας. ‘Η καλιέργεια τής πατάτας. Λευκωσία, 
1965 31, σελ., είκον., 22 έκ. Διαφημιστικόν 
Φυλλάδιον άρ. 7/1965.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας. “Ελλειψις ψευδαργύρου εις τά έσπερι- 
δοειδή. Λευκωσία 1966. Διαφημιστικόν Φυλ
λάδιον άρ. 1/1966

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας. ΖΥΓΚΑΣ, I. Φ. & Σιακίδης, Ο. Σφήκες. 
Λευκωσία, 1966, Διαφημιστικόν Φυλλάδιον 
άρ. 2/1966.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας. ΚΑΡΟΥΖΗΣ, Γεώργιος Σ. Ό άγροτι- 
κός άναδασμός έν Κύπρω. Μέρος Πρώτον. 
Λευκωσία, 1966, 18 σελ. 22 έκ. Διαφημιστικόν 
Φυλλάδιον άρ. 3/1966

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας. Διατηρείτε χυμούς φρούτων. Λευκω
σία, 1966, Διαφημιστικόν Φυλλάδιον άρ. 
4/1966.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας. Κονσερβοποίησή φρούτων στό σπίτι. 
Λευκωσία, 1966, Διαφημιστικόν Φυλλάδιον 
άρ. 5/1966.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Υπουργείου 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας. Κονσερβοποίησις Λαχανικών. Λευκω
σία, 1966, Διαφημιστικόν Φυλλάδιον άρ. 
6/1966.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας. Κονσερβοποίησις κρέατος στό σπίτι. 
Λευκωσία, 1966, Διαφημιστικόν Φυλλάδιον 
άρ. 7/1966.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας. Άποξήρανσις φρούτων καί λαχανικών 
στόν ήλιο. Λευκωσία, 1966, Διαφημιστικόν 
Φυλλάδιον άρ. 8/1966.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ- 
ργίας. Φυλλοβόλα όπωροφόρα δένδρα έν 
Κύπρω. Λευκωσία, 1966. 79 σελ., είκον.,23 έκ. 
Διαφημιστικόν Φυλλάδιον άρ. 9/1966
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Ρόγήρος. ‘Η καλιέργεια 
τής ελαίας. 'Οδηγίες διά τούς έλαιοκαλιεργη- 
τάς. Λευκωσία, 1966, 31 σελ., είκον., 21 έκ. 
Διαφημιστικόν Φυλλάδιον άρ. 10/1966.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας. Καλιέργεια καρόττων έν Κύπρω. Λευ
κωσία, 1966, Διαφημιστικόν Φυλλάδιον άρ. 
11/1966.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας. Τό Τμήμα Γεωργίας εις τήν υπηρεσίαν 
τοϋ άγρότου τής Κύπρου. Λευκωσία, 1966, 
40 σελ., 22 έκ. Διαφημιστικόν Φυλλάδιον 
άρ. 12/1966.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας ΖΥΓΚΑΣ, I. Φ. Προφύλαξις κατά τήν 
χρησιμοποίησιν τών γεωργικών φαρμάκων. 
Λευκωσία, 1966. Διαφημιστικόν Φυλλάδιον 
άρ. 13/1966.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας. ΦίΰΤΙΑΔΗΣ, Θ. Τό υπόγειον τριφύλλι. 

Λευκωσία, 1966, 8 σελ. 22 έκ. Διαφημιστικόν 
Φυλλάδιον άρ. 14/1966.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας. ΦίΰΤΙΑΔΗΣ, Θ. Κατασκευή σανού. 
Λευκωσία, 1966, 7 σελ., 22 έκ., Διαφημιστικόν 
Φυλλάδιον άρ. 15/1966.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ; Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας. ΦίΰΤΙΑΔΗΣ, Θ. Κα.ιέργεια λολιοϋ εις 
Κύπρον. Λευκωσία, 1966, 7 σελ., 22 έκ. 
Διαφημιστικόν Φυλλάδιον άρ. 16/1966.

ΧΑΜΠΙΑΟΥΡΙΔΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ : 
Θεραπευτική γυμναστική καί υγεία. Πάφος, 
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έκ τοϋ ’Αποστόλου Βαρνάβα») 1964)

ΠΑΠΑΓΕωΡΓΙΟΥ, ’Αθανάσιος. : Ή Παλαι
οχριστιανική καί Βυζαντινή ’Αρχαιολογία 
καί Τέχνη έν Κύπρω κατά τό 1964. Λευκωσία, 
1965. 37 σελ., είκον., 22 έκ. (άνάτυπον 
έκ τοϋ ’Αποστόλου Βαρνάβα 1965»)

ΠΑΠΑΓΕωΡΓΙΟΥ, ’Αθανάσιος. : “Ερευνα 
εις τόν ναόν τοΰ Άγ. Κυπριανού εις Μένοικον. 
Λευκωσία, 1964. 32 σελ, πιν. 33 έκ. (άνά
τυπον έκ τοϋ «Report of Department of 
Antiquities Cyprus 1964»)

ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ, Άνδρέας. : Ή Κύπρος,

Γεωγραφία γιά τήν τρίτη τάξη. Λευκωσία, 
1966 94 σελ., είκον., 22 έκ.

PIERIDOU, A. : A Cypro-Geometric 
Cemetery at Vathyrkakas Karavas. Nicosia, 
1964 11 p., fig, 33cm. (Reprint from the 
«Report of the Department of Antiquities 
Cyprus 1964»)

PIERIDOU, A. : An early Cypro-Geo
metric tomb at Lapethus. Nicosia, 1965, 36p., 
fig., 33cm. (Reprint from the Report of the 
Department of Antiquities Cyprus 1965).

PIERIDOU, A. : A tomb-group from 
Lapethos ' Ayia Anastasia' Nicosia, 1966 
13 p., plates, 30 cm. (Reprint from the 
report of the Department of Antiquities 
Cyprus, 1966)

REPUBLIC OF CYPRUS : Ministry 
of Communications and Works. Report of 
the Department of Antiquities Cyprus, 1966. 
Nicosia, Department of Antiquities, Zavallis 
press, 1966. 81 p., plates XV, 30 cm.

ΣωΚΡΑΤΟΥΣ, Κώστας. : Μαύρη Βίβλος. 
"Ομηροι. Λευκωσία 1964. 30 σελ., 30 έκ.

ΣωΚΡΑΤΟΥΣ, Κώστας. : Μαύρη Βίβλος. 
Black Bible. Τά εγκλήματα τών Τούρκων. 
The crimes of Turks. Λευκωσία, 1964. 
40 σελ., είκον., 25 έκ.

ΣωΚΡΑΤΟΥΣ, Κώστας. : Τό Χρονικό 
τοϋ άγώνα. Λευκωσία, 1965, 40 σελ., είκ. 24 έκ.

2ΕΝΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ADAMS, T.W. : U.S. Army area Han
book for Cyprus.Prepared for the Department 
of the Army by FOREING AREAS STUDIES 
DIVISION. Special operations Research of
fice. The American University Washington, 
1964, XII, 441 p., tables, maps, 23 cm.

CATLING, H. C. : Cyprus in the Neo
lithic and Bronze age periods. Cambridge, 
Campridge University press, 1966. 78 p., 
bibliog. 231/2 cm.
Parliamentary Group for World Govern
ment Education Advisory Committee.

Cyprus school history textbooks : a study 
in education for international misunder
standing ; extracts from Greek and Turkish 

school history textbooks used in Cyprus, 
translated by Barbara Hodge and Dr. G.L. 
Lewis. Introduction by professor J.A. 
Lauwerys. London House of Commons, Par
liament Group for world Government, 1966. 
47 p., 21 1/2 cm.

POMAHOB, Απ. : nyTemecrbne ha
ocTpob ΚΝΠΡ. 3aπnckn xyphaπncτa, 
Mockba, Νεπατεπ^τύο πoπnτnyeckon 
πntepaτypbl, 1964. 68 c., 20 cm.

STEPHENS, Robert : Cyprus : a place 
of arms : power politics and ethnic conflict 
in Eastern Mediterranean. London, Paul 
Maul, 1966,232 p., 3 maps, bibliog. 22 1/2 cm.

DA WRINGS, R.M. : The chronicle 
of George Boustronios 1456-1489, translated 
with introduction by Dawkins K.M. Mel
bourne, University of Melbourne Cyprus 
Expedition 1964. Publication No 2, 1964. 
XII, 84 p., 28 cm.

GAITANIDES, Johannes : Cypern.
München. Günter Olzog Verlag. 13 s., 
24 cm. (Sonderdruck aus des Zweimonats- 
schrift polilische STUDIEN, Heft 157.

THE GREEK AMERICAN HISTORI
CAL STUDIES ’ The Cyprus question. 
Chicago Illinois, 1^65, IV, 48 p., 26 cm.

ROYAL INSTITUTE OF INTERNA
TIONAL AFFAIRS : Cyprus : The dispute 
and the settlement. Prepared by the R.I.I.A. 
London, distributed by O.U.P., 1964 62 p., 
25 cm. (First issued April 1957. Revised 
February 1958, Revised January 1959, 
Revised June 1960, Reprinted February 
1964)

LIFFNER, Axel & Claesson, Stig CYPERN 
upa. Stockholm, Bonniers, 1966 151 5., 19 cm

SACOPOULO, Marina. : Asinou en 
1106 et sa contribution à 1’ iconographie. 
Bruxelles, Bibliothèque de Byzantion, 1966, 
137 p., planche, XXXIII, 24 cm.

SACOPOULO, Marina. : Chypre d’ 
aujourdi hui. Preface de A. Grabar. Paris 
G.P. Maisonneuve et Larouse, 1966, 403 p., 
tables, maps, 23 cm.

SACOPOULO, Marina : La fresque 

chrétienne la plus ancienne de Chypre. 
Paris, Cahies Archéologiques, Tome XIII, 
1962, 24 p., 25 cm.

SHEFFER, Michel : Recommentations 
for improvement of Agricultural Education in 
the Greek Community of Cyprus, Jerusalem, 
State of Israel, Ministry of Education and 
Culture. Department of agriculture and 
Marintime Education. Ministry of Foreign 
Affairs, Department for International Co- 
oparation, 1962.

COMMONWEALTH TO DAY (Maga
zine) : Sweet Land of Cyprus. No 103, p. 
20-21.

ADAMS, T.W & Cottrell, Alvin J. : 
Communism in Cyprus. Magazine «Prob
lems of Communism» May June 1966, Vol 
XV, 3, p.p. 22-30

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ : Μηνιαία έκδοσις. Ιδρυτής 
Η. Τσιριμώκος. Τό Κυπριακόν. Κείμενα Ήλία 
Τσιριμώκου. Τόμος Δ' άρ. 5 ’Ιούνιος 1966. 
40 σελ., 28 έκ.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ : 'Εβδομαδιαία Έφημερίς Ελ
ληνοκυπριακής Συνεργασίας Άθήναι 1966.

CHIPRE (Περιοδικόν μηνιαϊον) : Organo 
de la Asociancion Argentino Helenica pro 
Autodermination del pueblo de Chip re. 
(Julian Alvarez 1030, Buenos Aires, Arge
ntina.

NEWSLETTER (Περιοδικόν μηνιαϊον) : 
Justice for Cyprus American Committe of 
San Franscisco Bay Area. 3033 Park Blvd, 
Suite 4, Ockland, Calif. 94610 U.S.A.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΙΣ (Περιοδικόν μηνιαϊον) : 
Πανελλήνιον Δημοσιογραφικόν όργανον διά 

τήν Ένωσιν τής Κύπρου. Άθήναι, Άγ. 
Κωνσταντίνου 4.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ. Έλλη- 
καί Ειδήσεις (καθημερινώς). Λευκωσία.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ : Δημο
σιεύματα Τουρκοκυπριακοϋ Τύπου (καθημερι
νώς) Λευκωσία.

ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΑΓωΝΑΣ : έβδομαδιαϊον Δελ-

269
268

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



τίον Δημοκρατικής ’Εργατικής 'Ομοσπονδίας 
Κύπρου. Λευκωσία.

ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡίωΝ : 
‘Εβδομαδιαία εκδοσις. Λευκωσία.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ : Εΐδησιογραφική έκ- 
δοσις τής Πρεσβείας τοϋ ’Ισραήλ, Λευκωσία.

ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΝΕΑ : Δελτίου πληροφοριών 
Τμήμα Τύπου τής Πρεσβείας τής Ε.Σ.Σ.Δ. στήν 
Κύπρο. Λευκωσία.

ARAB AFFAIRS : Monthly Bulletin, Pu
blished by the Embassy of U.A.R. Nicosia.

ARMY IN CYPRUS (H.Q. Cyprus Dis
trict) : The Army in Cyprus. A guide of

new arrivals. Nicosia, Zavallis press, 1966 
100 p., illus, 18 cm.

FREE CHINA : Information bulletin 
issued by the Embassy of the Rep. of China in 
Cyprus, Nicosia.

PERIODICAL PRESS REVIEW : Pu
blished forthnightly by PAN Publishing House 
Nicosia.

ROYAL AIR FORCE (R.A.F.) : Wel
come to Acrotiri, Nicosia, Zavallis press, 1966. 
60 p., illus, 18 cmm.

CYPRUS SEABAG : Monthly publication 
of U.S. Naval Facility.

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ KAI ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ KATA TO 1966

ΚΥΠΡΙΑΚΑ! ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΛΟΣΣΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(έκτός Δευτέρας)

ΤΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ

ΑΓΟΝ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος 15 μίλς Ν. Κόσης Όδός ’Απόλλωνος Λ/σία
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος 15 μίλς Γ. Χατζή νικολάου Πλουτάρχου 30, Λ/σία
ΜΑΧΗ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος 15 μίλς Ν. Σαμψών Λεωφ. Γρίβα Διγενή,

ΠΑΤΡ1Σ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος 15 μίλς Κ.Σ. Κόνωνας
Λευκωσία.

Λεωφ. Στασίνου Λ/σία
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος 15 μίλς Ν. Παττίχης Σοφοκλέους 15, Λ/σία.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΡΑ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος 15 μίλς Γλ. Τ. Παναγιώτου ’Αρσινόης 36, Λ/σία.

(απογευματινή)
ΧΑΡΑΥΓΗ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος 15 μίλς Χρ. Δημητριάδης Τ.Κ. 1556 Λ/σία.
CYPRUS MAIL ’Αγγλική Γεν. Ενδιαφέροντος 15 μίλς C.W. Coult Βασ. Βουλγαροκτόνου

(καθημερινή) 
BOZKURT Τ ουρκική Γεν. Ενδιαφέροντος 15 μίλς D. Togan

24 Λευκωσία 
Κυρηνείας 142 Λ/σία.

HALKIN SESI Τουρκική Γεν. Ενδιαφέροντος 15 μίλς Κυρηνείας 172 Λ/σία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ (Κάθε Δευτέραν) Εκτός άν διαφορετικά έμφαίνεται

ΑΛΗΘΕΙΑ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος 15 μίλς ’Αν. Φαρμακίδης Όδός Περικλέους 60
ΑΘΛΗΤΙΚΗ Έλληνική ’Αθλητική 15 μίλς Α. Τσιαλής Λεωφ. Μακαρίου III,

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠ- Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος 15 μίλς ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ.
Λευκωσία.

Α. Δημητρίου 8, Λ/σία
ΑΛΛΗΛΟΣ (Τετάρτη)

ΕΘΝΙΚΗ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος 15 μίλς Έκδ. Έται. Κήρυξ Περικλέους 60, Λ/σία.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ Έλληνική Κυβ. άνακοινώσεις 15 μίλς Κυβέρν. Κύπρου Λευκωσία.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 
(Πέμπτη)

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ Έλληνική Εργατική 15 μίλς Γ. Τσιρπονούρης Άρχαίμου 31, Λ/σία.
(Πέμπτη)

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦωΝΗ Έλληνική ’Εργατική 15 μίλς Χρ. Α. Μιχαηλίδης Γλάστωνος 122 Λ/σία
(Παρασκευή)

ΘΑΡΡΟΣ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος 15 μίλς Ν. Σαμψών Λεωφ. Γρ. Διγενή Λ/σία
ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΦωΣ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος 15 μίλς Θ. Κορφιώτης Λευκωσία.
ΚΥΠΡΟΣ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος 15 μίλς Κόσμος Άπ.Βαρνάβα 10, Λ/σία
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος 15 μίλς 1. Φραγκακος Πανθέου 12 Λ/σία.

ΤΥΠΟΣ
ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ Έλληνική Γεν. ’Ενδιαφέροντος 15 μίλς Λ. Τσιμίλλης Βασ. Βουλγ. 8, Λ/σία.
ΣΑΤΙΡΙΚΗ (Σάββ) Έλληνική Γεν. ’Ενδιαφέροντος 20 μίλς Γ. Μαυρογένης Λεοφ. Σαλαμίνας Λ/σία
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος 15 μίλς Φ. Κωσταντινίδης Λήδρας 217, Λευκωσία
ΦΙΛΑΘΛΟΣ Έλληνική ’Αθλητική 20 μίλς Θ. Θεμιστοκλέους Άγ. Παύλου 96 Λ/σία
THE BLUE BE- πολύ- 

RET (Τρίτη) γλωσσον
Γεν. Ενδιαφέροντος δωρεάν Capt C.D.W. Lees φ/δι UNFICYP Λ/σία.

CYPRUS BUL ’Αγγλική Γεν. Ενδιαφέροντος 20 μίλς Κυβέρν. Κύπρου Γ.Δ.Π, Λ/σία.
LETIN

LION ’Αγγλική Γεν. Ενδιαφέροντος δωρεάν Lt. Johm Mils Education Dept. Dh/lia

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΓΛωΣΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΓΗΠΕΔΟΝ Ελληνικόν ’Αθλητικόν 30 μίλς Γ. Κτωρής Γερμ. Πατρών 48Α Λ/σία
ΡΑΔ1ΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλληνική 

’Αγγλική
Πρόγρ. Ραδιοφ. 50 μίλς Έκδ. Επιτροπή

ΜΗΝΙΑΙΑ

Ρ.Ι.Κ Λευκωσία.

ΑΓΡΟΤΗΣ Έλληνική Γεωργικόν δωρεάν Γρ. Δημ. Πληρ. Λ/σία.
ΔΙΑΚΟΝΙΑ Έλληνική Θρησκευτικόν δωρεάν Συντ Επιτροπή Π.Ε.Ε.Ο. Άπ. Βαρνάβα 

6 Στρόβολος.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛ1ΤΙ- Ελληνικόν

ΚΗ ΕΠΙΘΕωΡΗΣΙΣ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ

Πολιτικόν 100 μίλς Α. Κανάουρος Μπουμπουλίνας 25 
Λευκωσία

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥ^ΕωΣ

Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος δωρεάν Χρ. Παπαχρυ- 
σοστόμου

"Ηρας 25 Λευκωσία

ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος δωρεάν Συντ Επιτροπή φ/δι ΓΕΕΦ Λευκωσία.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Έλληνική Έκπαίδευσις Ν. Λεοντίου Άρχ. Μακαρίου III 18
ΕΛΛΑΣ τοϋ ΝΟΤΟΥ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος 100 μίλς Κ. Καραμάνος Λεμεσός.
ΚΥΠΡΙΑΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ
Έλληνική Λογοτεχνικό 100 μίλς Τ. Χατζηδη μη

τριού
Σοφοκλέους 17, Λ/σία

ΜΕΤΑΛΛωΡΥΧΟΣ Έλληνική Εργατικό 50 μίλς Συντ Επιτροπή φ/δι ΠΕΟ Λευκωσία.
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ΜΗΝ1ΑΙΟΝ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος δωρεάν Ύπουργεϊον Εργασίας Λευκωσία.
ΔΕΛΤΙΟΝ ’Αγγλική
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕωΝ 

ΜΕΤΑΛΛωΡΥΧΟΣ Έλληνική Εργατικό ΣΕΚ <ρ/δι ΣΕΚ Λευκωσία
ΤΗΣ ΣΕΚ

ΜΟΡΦύύΣΙΣ Έλληνική Παιδαγωγικό 50 μίλς Χρ. Έξαδά- φ/δι Χρ. Λίβα Καραβάς

ΝΕΟΛΑΙΑ Έλληνική
κτυλος

Γεν. Ενδιαφέροντος Δ. Χριστοφίνης Βασ. Βουλγαροκτόνου

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ Έλληνική
21Β Λευκωσία

Παιδικόν 25 μίλς Συντ Επιτροπή φ/δι ΠΟΕΔ Λευκωσία.
ΠΑΝΤΑ ΕΜΠΡΟΣ Έλληνική Προσκοπικόν 100 μίλς Δ.Γ. Όρφανίδής Κυβ. Κτίρια 245 Λ/σία
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Έλληνική Λογοτεχνικό 100 μίλς Κ. Χρυσάνθης Άνδροκλέους 2, Λ/σία

ΚΥΠΡΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΤΗΣ Έλληνική Συνεργατικόν 100 μίλς Συντ Επιτροπή Συν. Τράπεζα, Λ/σία
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ Έλληνική Τραπεζικόν δωρεάν Συντ Επιτροπή Διγ. ’Ακρίτα 55, Λ/σία
ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ Ελληνικόν Φιλοτελικό Τ. Φιτικίδης Τ.Κ.1158 Λευκωσία
FLAMIGO ’Αγγλική Γεν. Ενδιαφέροντος 50 μίλς Συντ Επιτροπή Άκρωτήρι
THE LEDRA Έλληνική Ξενοδοχειακόν 50 μίλς Συντ Επιτροπή Λήδρα Πάλας Λ/σία

STEW
OUT & ABOUT

’Αγγλική
’Αγγλική Γεν. Ενδιαφέροντος 50 μίλς S.L. Milson RAF Λευκωσία.

YOU ARE WEL ’Αγγλική Γεν. Ενδιαφέροντος 50 μίλς Π. Χρ. Κόκκινος PAN Λευκωσία
COME SIR TO 
CYPRUS

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΓΛωΣΣΑ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Έλληνική Θρησκευτικό 100 μίλς Α. Μιτσίδης Ί. Άρχιεπ. Λευκωσία
ΒΑΡΝΑΒΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ Έλληνική Παιδαγωγικό 100 μίλς Συντ Επιτροπή Ύπουργ. Παιδείας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ Έλληνική
Λευκωσία.

Εργατικόν 100 μίλς Συντ. Επιτροπή οδός Βολονάκγ Λ/σία
CYPRUS TODAY ’Αγγλική Γεν. Ενδιαφέροντος 75 μίλς Φρ. Βράχας φ/δι Παιδ. ’Ακαδημίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Έλληνική ’Αστυνομικόν δωρεάν Συντ. Επιτροπή φ/δι Γ.Α.Π., Λευκωσία

ΧΡΟΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΙΤΙ Έλληνική Λογοτεχνικό 250 μίλς Κ. Χρυσάνθης Άνδροκλέους 2 Λ/σία.

ΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΜΙΛΟΥ Έλληνική

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

Παιδαγωγικόν 150 μίλς Συντ.’Επιτροπή Ύπουργ. Παιδείας
ΠΑΙΔΑΓωΓΙΚΟΥ
ΕΡΕΥΝωΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ Έλληνική

Λευκωσία

’Ιατρικόν 50 μίλς Γ. Μαραγκός Χαρ. Μούσκου 4,
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ’Αγγλική
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Λευκωσία.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΗΣΗ

Έλληνική Εργατικόν 50 μίλς Συντ. Επιτροπή οδός Βολονάκη Λ/σία.

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος 100 μίλς Α. Πυλιώτης Τ.Κ. 1556, Λευκωσία.
ΝΕΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
Έλληνική Πολιτικόν 100 μίλς Συντ. Επιτροπή οδός Βολονάκη Λ/σία

ΠΑΙΔΑΓωΓΙΚΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ

Έλληνική Παιδαγωγικόν δωρεάν Συντ. Επιτροπή φ/δι ΠΟΕΔ Λευκωσία

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος δωρεάν Κ. Καπαρτής Λεωφ. Γρίβα Διγενή 
33Δ Λευκωσία.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙ
ΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Έλληνική Τεχνικόν δωρεάν Χριστοδουλίδης

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

φ/δι Κέντρου Παραγή- 
γικότητος

ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΕΛΜΕΚ ‘Ελληνική Φιλολογικόν
BULLETIN ’Αγγλική Τραπεζικόν

CENTRAL BANK
OF CYPRUS

ΣΤΑΣΙΝΟΣ Έλληνική Φιλολογικόν

Συντ. ’Επιτροπή ΟΕΛΜΕΚ Λευκωσία 
Συντ. ’Επιτροπή Κ. Τράπεζα Κύπρου

Λευκωσία

Συντ. ’Επιτροπή φ/δι Παιδ. ’Ακαδημίας

ΕΤΗΣΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ Έλληνική Θρησκευτικόν 250 μίλς Χρ. ’Αγαπίου φ/δι ’Αρχιεπισκοπής
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Λευκωσία

ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος 1.500 μίλς Συντ. Επιτροπή Τ.Κ. 1034 Λευκωσία.
ΣΠΟΥΔΑΙ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ Έλληνική Γεν. ’Ενδιαφέροντος 1.250 μίλς Συντ. Επιτροπή φ/δι Κ. Χρυσάνθη, Λευκωσία 
ΚΥΠΡΟΣ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΗ ΗΧΰύ Έλληνική Γεν. Ενδιαφέροντος δωρεάν
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Έλληνική Κτηματική δωρεάν

Συντ. Επιτροπή Τρικούπη 12 Λ/σία.
Κ. Καλησπέρας Όμήρου 5 Λ/σία.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ 1966

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
Περιοδικόν Κυπρίων Φοιτητών, Άθήναι

ΚΥΠΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ, Περιοδικόν ένώσεως Κυπρίων Φοιτητών ’Αγγλίας. 376 Grays Inn Rd 
London, W.C.l.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΧΟΛωΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΓίΔΓΗ Περιοδικόν μαθητών τοΰ Γυμνασίου Άμμοχώστου
Ο ΑΚΑΜΑΣ Περιοδικόν τών μαθητών τοΰ Γυμνασίου Πόλεως Χρυσοχοϋς.
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Ο ΑΚΜωΝ Περιοδικόν τών μαθητών τής Τεχνικής Σχολής Άμμοχώστου
ΑΡΓΰύ Περιοδικόν τών μαθητών τοϋ Γυμνασίου Λεμεσού
Η ΔΡΑΣΗ Περιοδικόν τών μαθητών τής Τεχνικής Σχολής Λεμεσού
ΕΣΤΙΑΣ Περιοδικόν τών μαθητριών τοϋ Γυμνασίου Θηλέων Άμμοχώστου
ΕΦΗΒΟΣ Περιοδικόν τών μαθητών τοΰ Π.Γ. Κύκκου
ΕΦΗΒΟΣ Περιοδικόν τών μαθητών τοΰ Π.Γ. Κύκκου άρρένων καί Γ' Π. Γυμνασίου
ΗΓΗΣΰύ Περιοδικόν τών μαθητριών Α' Γυμνασίου Θηλέων Λεμεσοΰ
Ο ΚΗΡΥ2 Έφημερίς τοΰ Γυμνασίου άρρένων Μόρφου
ΜΑΘΗΤΙΚΑΙ ΑΚΤΙΝΕΣ Έφημερίς μαθητών Γ' Παγκυπρίου Γυμνασίου
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Περιοδικόν Π.Γ. Θηλέων Παλλουριωτίσσης
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Περιοδικόν τών μαθητών Π.Γ. (Φανερωμένης Νεαπόλεως)
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΖίύΗ Έφημερίς Παγκυπρίου Γυμνασίου
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΛΟΓΑ Έφημερίς Οικονομικού Γυμνασίου Λεμεσοΰ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΛΟΓΑ Περιοδικόν Β' Γυμνασίου Λεμεσοΰ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΛΟΓΑ Περιοδικόν Β' Γυμνασίου Άρρένων Άμμοχώστου
ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ Περιοδικόν μαθητριών Π.Γ. Παλλουριωτίσσης
ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ Περιοδικόν Γυμνασίου Όμόδους
ΜΑΘΗΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ Περιοδικόν Γυμνασίου Θηλέων Λάρνακας
ΜΑΘΗΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ Περιοδικόν Γυμνασίου Πολεμίου
ΜΑΘΗΤΙΚΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ Περιοδικόν Π.Γ. Θηλέων Φανερομένης
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Περιοδικόν μαθητών Γυμναείου άρρένων Άμμοχώστου
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΣΟΣ Περιοδικόν Γυμνασίου Κυρηνείας
ΠΝΕΥΜΑ Περιοδικόν Β' Γυμνασίου Πάφου
ΠΥΡΣΟΣ Περιοδικόν Γυμνασίου Άμμοχώστου
ΣΤΑΧΥΣ Περιοδικόν Γεωργικοΰ Γυμνασίου Μόρφου
ΣΧΟΛΙΚΑ ΝΕΑ 15ήμερος έφημερίς Γυμνασίου Άρρένων Άμμοχώστου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Περιοδικόν Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας
ΦθύΤΕΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ Περιοδικόν Γυμνασίου Λευκονοίκου
ACADEMY ECHO Περιοδικόν Αμερικάνικης Ακαδημίας Λευκωσίας
ACADEMY HERALD Περιοδικόν Αμερικάνικης Ακαδημίας Λάρνακας
THE ENGLISH SCHOOL MAGAZINE Περιοδικόν μαθητών Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας 
THE PUPIL’S PEN Περιοδικόν Α' Γυμνασίου Θηλέων Λεμεσοΰ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ OKTATASION

ΗΧω Περιοδικόν Όκταταξίου Άθηαίνου
ΚΕΔΡΟΣ Περιοδικόν Όκταταξίου Άσωμάτου
ΛΟΓΙΑ ΑΚΡΙΤΟΝ Περιοδικόν Όκταταξίου Άγιας Τριάδας 
ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ Περιοδικόν Όκταταξίου Βουνίου 
ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ Περιοδικόν Όκταταξίου Κόρνου 
ΝΕΟΙ ΡΙΖΟΝΤΕΣ Περιοδικόν Όκταταξίου Πάχνας
ΝΕΟΣ ΑΝΘΡΟΠΟΣ Περιοδικόν Όκταταξίου Κυπερούντας 
ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΗ Περιοδικόν Όκταταξίου Αγίας Τριάδας 
ΠΡΟΟΔΟΣ Περιοδικόν Όκταταξίου Πελενδρίου 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦθύΝΗ Περιοδικόν Όκταταξίου Πέγειας 
ΠΗΓΑΣΟΣ Περιοδικόν Όκταταξίου Λύσης

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚωΝ ΣΧΟΛΕΙίύΝ

ΑΗΔΟΝΙ Περιοδικόν Δημοτικοΰ Σχολείου ’Ορεινής, Νήσου, Σολέας 
ΑΗΔΟΝΙΑ Περιοδικόν Δημοτικοΰ Σχολείου Γαστριών
ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΑΣ Περιοδικόν Α' Κατωτέρου Μικτοϋ Λεμεσοΰ 
ΑΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟ Περιοδικόν Δημοτικοΰ Σχολείου Αγίου ΚασιανοΟ Λευκωσίας
ΑΥΓΟΥΛΑ Περιοδικόν Δημοτικοΰ Σχολείου Μακράσικας
ΔΑΔΑ Περιοδικόν Θρησκευτικοϋ Όμίλου Μαθητών Καϊμακλίου
ΔΕΙΛΑ ΒΗΜΑΤΑ Περιοδικόν Δημοτικοΰ Σχολείου Κοντέας
ΔΕΛΤΙΟΝ Περιοδικόν Αστικής Σχολής Λυκαβητοΰ
ΕΛΙΑ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου Λυθροδόντα
ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΛΟ μηνιαίο μαθητικόν περιοδικόν τών Δημοτικών Σχολείων Εκπαιδευτικής 

περιφερείας, Μόρφου, Σολέας, Μαραθάσης, ’Ορεινής, Τυλληρίας.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ Έφημερίς Δημοτικοΰ Σχολείου Άγλαντζιάς
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ Δελτίον Β' Άρρένων Καϊμακλίου
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΛΑ ΜΑΣ Περιοδικόν Δημοτικοΰ Σχολείου Διορίου 
Ο ΗΛΙΟΣ Περιοδικόν Δημοτικοΰ Σχολείου Όμόδους
ΚΕΛΑΔΗΜΑΤΑ Περιοδικόν Δημοτικοΰ Σχολείου Ριζοκαρπάσου 
ΚΕΛΑΔΗΜΑΤΑ Δημοτικόν Σχολεϊον Παραλιμνίου.
ΚΕΛΑΔΗΜΑΤΑ Περιοδικό Β' Δημοτικοΰ Σχολείου Παραλιμνίου 
ΤΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΠΟΥΛΟ Περιοδικόν Αστικής Σχολής Χατζηγιωργάκη 
Η ΛΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ Δημοτικόν Σχολεϊον Κουκλιών 
ΤΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΠΟΥΛΟ Περιοδικόν Αστικής Σχολής Λυκαβηττού 
ΜΑΝΑ Περιοδικόν Δημ. Σχολείου Ψημολόφου
Ο ΜΑΘΗΤΗΣ Περιοδικόν Αστικής Σχολής Καλόγερό 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΧΘύ Περιοδικόν Παρθεναγωγείου Φανερωμένης 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΧίύ Περιοδικόν Α' Αστικής Λύσης
ΜΑΘΗΤΙΚΗ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ

ΗΧΘύ Περιοδικόν Δημοτικοΰ Σχολείου Φανερωμένης 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Περιοδικό Δημοτικοΰ Σχολείου Μιτσεροϋ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ Περιοδικόν Δημοτικοΰ Σχολείου Έγκώμης Λευκωσία. 
ΠΝΟΗ Περιοδικόν Α' Παρθεναγωγείου Καϊμακλίου 
ΦθΰΝΗ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου Δαυλού 
ΦΰύΝΗ Περιοδικόν Αστικής Άκροπόλεως 
ΦέύΝΗ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου Κάθηκα

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΠΕΝΙΕΣ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου Αίγιαλούσης 
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ Περιοδικόν Δημ. Σχολείου Τρούλλων
ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ Περιοδικόν Ε' Αστικής Λεμεσοΰ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ Περιοδικόν Σχολικής Περιφερείας Παναγιάς
ΜΑΘΗΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου Κορμακίτη
ΜΑΘΗΤΙΚΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ Περιοδικόν τών Δημοτικών Σχολείων Αγίου Παύλου, Αγίου

Κωνσταντίνου, Μαθηκολώνης, Καλού Χωρίου
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου Πλατανιστάσης
ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου Μουσουλίτας
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΛΛΕΠΙΤΗΣ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου Καλλέπειας
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΧΝΙΤΗΣ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου Τόχνης
Η ΝΙΚΗ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου Πύργου Τυλληρίας
ΤΟ ΝΟΥΦΑΡΟ Περιοδικόν Αστικής Αγίου Νικολάου Βαρωσίων
ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΕΛΑΔΗΜΑΤΑ Περιοδικόν Α' Δημοτικού Σχολείου Παλλουριωτίσσης
ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΚΙΡΤΗΜΑΤΑ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου Άσγάτας
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ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΚΙΡΤΗΜΑΤΑ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου Παλιομετόχου
ΠΑΙΔΙΚΑ ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑΤΑ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου Άσγάτας
ΠΑΙΔΙΚΑ ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑΤΑ Περιοδικόν ’Αστικής ‘Αγίων ‘Ομολογητών
ΠΑΙΔΔΙΚΕΣ ΛΑΛΙΕΣ Περιοδικόν Μουντζουρίου ’Αστικής Βαρωσίων
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΕΝΙΕΣ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου ‘Αγίας Τριάδος Αίγιαλούσης
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου Κυράς
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Περιοδικόν Περιφερείας Αίγιαλούσης
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου Τρικώμου
ΠΑΙΔΙΚΗ ΖωΗ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου Τσάδας
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΦωΝΕΣ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου Άρακαπα
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Περιοδικόν Β' άρρεναγωγείου Καϊμακλίου
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΥΨΕΛΗ Περιοδικόν Α' Παρθεναγωγείου, Λεμεσού
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου Άστρομερίτη
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ΑΝΔΡΕΑ Μ. ΛΟΗ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΤΩΝ «ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Ή κατάταξη τοϋ ευρετηρίου τών «Κυπριακών Γραμμάτων» έγινε λέξη πρός λέξη, χωρίς 
νά λαμβάνεται ύπ’ δψη τό άρθρον, πού προηγείται τοΰ θέματος ή τοϋ ονόματος. Τό δλον ευ
ρετήριο χωρίζεται σέ δυό μέρη. Στό πρώτο μέρος περιλαμβάνονται συγγραφείς καί θέματα 
ταξινομημένα άλφαβητικώς, εις είδος λεξικού, άπό τό Α—Ω (ή Α—Ζ). Στό δεύτερο μέρος 
τά περιεχόμενα χωρίζονται στά έξης πλατιά θέματα:

Ποίηση (Πμ.), Θέατρο (Θτρ.), Διήγημα (Δγμ.), Πρόζα (Πρζ.), Χρονογράφημα (Χρον.), 
Μελέται (Μλτ.), Κριτική βιβλίου, Ζωή καί Τέχνη (Ζ & Τ.), Έπιστολαί (Έπστλ.), Διάφορα 
(Δφρ.), Εικόνες (Είκ.).

Χάριν ευκολίας ένσωμάτωσα τό αγγλικό άλφάβητο στό ελληνικό, λαμβάνοντας πάντοτε 
ύπ’ όψη τή σχέση τών γραμμάτων πού έχουν μεταξύ τους ώς πρός τόν ήχον τους καί ώς πρός 
τή θέση τους είς τά άντίστοιχα αλφάβητα, π.χ. Ο=Δ, Ε=Ε, L=A. "Οπου δμως δέν υπάρχει 
αντίστοιχο γράμμα στήν έλληνική, τό άγγλικό άκολουθεΐ πάντοτε τό άριθμητικώς ισάξιό του 
στό άλφάβητο, π.χ. C Ακολουθεί τό Γ κ.λ.π. ’Έτσι ή κατάταξη λαμβάνει τήν Ακόλουθη 
μορφή:

Α, Β, Γ, C, Δ, Ε, Ζ, Η, θ, F, G, Η, I, J, Κ, Λ, Μ, Ν, 3, Ο, Π, Q, Ρ, Σ, Τ, Τ, 
U, V, W, Φ, X, Ψ, Ω, Ζ.

Τά «Κυπριακά Γράμματα» έξεδόθησαν άπό τό 1934 ώς τό 1955 ώς έξης:

Τόμ. Α' Σεπτ. 1934—Σεπτ. 1935 τεύχη 1— 24
» Β' Όκτ. 1935— » 1936 » 1— 12 (25—36)
» Γ' » 1936—Ίούλ. 1937 » 1— 10 (37—46)
» Δ' Μάης 1939—Άπρ. 1940 » 1— 12 (47—58)
» Ε' » 1940— » 1941 » 1— 12 (59—70)
» ΣΤ' » 1941— » 1942 » 71— 82
» Ζ' » 1942— » 1943 » 83— 94
» Η' » 1943— » 1944 » 95—106
» Θ' » 1944— » 1945 » 107—118
» I' » 1945— » 1946 » 119—130
» ΙΑ' » 1946— Δεκ. 1946 » 131—138
» ΙΒ' Ίαν. 1947— » 1947 » 139—150
» ΙΓ' » 1948— » 1948 » 151—162
» ΙΔ' » 1949— » 1949 » 163—174
» ΙΕ' » 1950— » 1950 » 175—186
» ΙΣΤ' » 1951— » 1951 » 187—198
» ΙΖ' » 1952— » 1952 » 199—210
» ΙΗ' » 1953— » 1953 » 211—222
» ΙΘ' » 1954— » 1954 » 223—234
» Κ' » 1955— » 1955 » 235—246
» ΚΑ' Ίαν.-—Ιούνιος 1956 247—252Βιβ
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Λουκρήτιος: Γιά τή φύση (Πμ.), Κ', 386.

Άλιθέρση, Γλαύκη (Ζ. & Τ.), Β', 449.

Άλιθέρσης, Γλαύκος
Αλέξανδρος Πάλλης (Μλτ.), Α', 517.
Ανασύνθεση (πμ.), Ε', 415.
Ή Άροδαφνοϋσα (θτρ.), Α', 451.
Άπαυδημός (Πμ.), Κ', 9.
Αύτοκριτική (Μλτ.), Β', 491, Ζ', 35, 98.
Αύτοκριτική (Μλτ.), ΙΑ', 87.
Αύτοκριτική. Κληρονομικά (Μλτ.), Ζ’, 35.
Αύτοκριτική. Τά σπίτια μου (Δγμ.), Δ', 206.
Βασίλης Αναστασίου (πμ.), ΙΣΤ', 1.
Βασίλης Μιχαηλίδης (Μλτ.), Ε', (άρ. 62), 69.
Δυστυχία (Δγμ.), Α', 300.
Ελλάδα (Πμ.), Η', 153.
Έξέλιξις (πμ.), ΙΗ', 389.
Επαρχιωτισμός (πμ.), Δ', 280.

Ό έπίλογος (πμ.), Ζ', 140.
Έσαεί (πμ.), Κ', 415.
Εϋα (πμ.), ΣΤ', 118.
Εύθανασία (Δγμ.), Ε', 223.
Τό ζήτημα (Δγμ.), Β', 128, 187.
Τά θηρία (Δγμ.), Α', 593.
H.M.S. Midway (Πμ.), Κ', 416.
Κηδεία (πμ.), Ε', 296.
Κληρονομικά II (αύτοκριτική), (Μλτ.), Η', 44.
Λεμεσός—1903 (πμ.), ΙΖ', 305.
Mafrouza Wardian (πμ·)> ΣΤ', 121.
Μέρες τοΰ Άλαμέϊν (πμ.), Κ', 107.
Μέσα στήν όμίχλη (πμ.), Β', 358.
Μετά... (πμ.), ΣΤ', 122.
Μεταγνωμοί (πμ.), Α', 641.
Μετάφρασις (πμ.), ΙΑ', 14.
Μιά μέρα (πμ.), Δ', 1.
Μοναξιά (πμ.), ΣΤ', 117.
Μπροστά στό θάνατο (πμ.), ΣΤ', 120.
Μυστικός δεϊπνος |γ (πμ.), Α', 407.
Μυστικός δεϊπνος (πμ.), Α', 5.
Μυστικός δεϊπνος (πμ.), Β', 280.
Μυστικός δεϊπνος: Ό πρόλογος (πμ.), Ζ', 137.
Νόστος (πμ.), Κ', 460.
Ξόανα (πμ.), θ', 148.
’Όνειρον (πμ.), ΣΤ', 29.
Ή Ούσία τής Τέχνης (έπστλ.), ΙΓ', 237.
Παιδεία καί "Υφος (πμ.), θ', 75.
Παλληκαράκια (Δγμ.), ΣΤ', 190.
Παραλληλισμοί (πμ.), Η', 188.
Παραμονή ηπμ.), ΣΤ', 119.
Οί Πεντασύλλαβοι καί τά παθητικά κρυφομιλή- 

ματα (Μλτ.), Β', 361.
Ό ποιητής Πέτρος Βλαστός (Μλτ.), Α', 565.
Προορισμός τόπου (πμ.), Η', 189.
Προσευχή (πμ.), Ιθ', 61.
Πρόσωπα (Μλτ.), Ζ', 98.
Πρωινή λειτουργία (πμ.), Η', 188.
Ό Πύργος τής Βαβέλ (θτρ.), Γ', 139,, 210, 

271.
Rue Canape 2$ (πμ·)> Η', 187.
Σ’ ένα άκρογιάλι (πμ.). Ζ', 138.
Σημειώματα 1941—3 (πμ.), Κ', 416.
Σταδιοδρομία (πμ.), Δ', 279.
Στόν Κωστή Παλαμά (πμ.), Β', 359.
Στρατόπεδα αιχμαλώτων (πμ.), Κ', 10.
Τερμίτες (πμ.), Α', 105.
Τό τραγούδι (πμ.), Α', 641.
Τραγούδι τής γενιάς μου (πμ.), Ε" 295.
Τό τραγούδι τής καρδιάς μου (πμ.), Β', 402.
Ό τρελλός (πμ.), Δ', 430.
Vanitas (πμ·)> ΙΗ', 194.
"Υδωρ (πμ.), θ', 45.
Ύπνοφαντασία (πμ.), Η', 189.
’Υποθήκη (πμ.), Κ', 415.
Φθινοπωρινή άπολογία (πμ.), Κ', 9.
Φιλολογικά άπομνημονεύματα (Μλτ.), ΙΕ', 211.
Τό χέρι τοϋ Κάϊν (Δγμ.), Ε', 384.
Ώδή στόν Παλαμά (πμ.), Β', 359.

Άλιθέρσης, Γλ. (Μλτ.), Η', 44, ΙΑ', 87.
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’Αλληλογραφία (Δφρ.), Α', 33, 69, 103, 136, 
168, 199, 262, 298, 329, 364, 397, 429, 
640, 743.

Β', 58, 119 (στό έξώφυλλο άπέναντι στή σελ.), 
180, 277, 328, 524.

Γ', 68, 137, 207, 338.
Δ', 549.
ΣΤ', 27, 60, 147, 184, 219.
Ζ', 29, 61, 92, 133, 175.
Η', 74, 182, 219.
θ', 71, 188.
I', 97, 141, 179, 242, 314.
ΙΑ', 201,
I Β', 63, 204.
ΙΓ', 57, 99, 142, 221, 258, 316, 349, 386.
ΙΔ', 36, 72, 104, 142, 176, 210, 242, 278, 

326, 362, 394.
ΙΕ', 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 304, 

336, 368.
ΙΣΤ', 32, 64, 96, 128, 164, 196, 228, 260, 

300, 344, 376.
ΙΖ', 40, 76, 112, 148, 188, 228, 264, 304, 

344, 380, 412.
ΙΗ', 32, 64, 104, 148, 188, 233, 274, 321, 

370, 422, 471.
Ιθ-, 52, 96, 136, 176, 216, 262, 309, 357, 

405, 446, 482.
Κ', 48, 96, 144, 192, 240, 284, 332, 372, 

412, 452, 484.
Alisochielepsi: τοπωνύμιον (Μλτ.), ΙΕ', 54.

ΚΑ', 263.
Άλφάβητον Ψυχής καί Χάρου (Μλτ.), ΙΔ', 260.
’Αμαθούς (Μλτ.), Δ', 561.
Άμαντος, Κ.

"Ενας Κυπριώτης Πατριάρχης (Μλτ.), Α', 651.
’Αμάραντος, Μ.

Κυπριακά αινίγματα (Δφρ.), Α', 697.
’Αμερικάνικα ’Επιστημονικά Συνέδρια (Δφρ.), 

ΙΖ', 70.
Αμερικάνικη ποίηση (Μλτ.), ΙΖ', 131.
’Αμερικάνικη πνευματική κίνηση (Δφρ.), Β” 272.
’Αμερικάνικη πνευματική κίνηση (Δφρ.), ΙΓ', 46.
’Αμερικάνικο θέατρο (Δφρ.), ΙΗ', 30.
’Αμερικάνικο βιβλίο (Δφρ.), ΙΓ’, 211.
‘Αμερικάνικο βιβλίο (Δφρ.), ΙΔ', 64, 95.
Άμπελοπούλια (Έπστλ.), Γ', 47.
Άμπελοφύτεμα στήν Πάφο (Δφρ.), Α', 236.
’ Αναγνωστόπουλος, 0.

Εισηγητική Έκθεσις Β' Διαγωνισμού πεζογραφή
ματος Γ. Εύσταθίου (Δφρ.), Κ', 35.

Ό μύθος τής άκρογιαλιάς (πμ.), Ιθ', 103.
Ό ποιητής Νΐκος Κρανιδιώτης (Μλτ.), ΙΖ', 21. 

’Αναγνώστου, Τ.
Ή Κατερίνα πού έγινε Κάθρην (Δγμ.), ΙΖ', 252.
Χειμωνιάτικη Νύχτα (πμ.), ΙΖ', 114.

Άνάστασις (Δφρ.), ΙΣΤ', 158.
Άνδρεάδης, Α. (Μλτ.), Α', 33, (Έπστλ.), Δ', 244.
Άνδρικόπουλος, Γ.

"Εμπλεξα άπόψε στό κρασί (πμ.), ΙΣΤ', 65.
Νυχτερινό (πμ.), ΙΣΤ', 65.

’Ανδρονίκου, Μαν.

Ό άνθρωπος στο έργο τοϋ Βενέζη (Μλτ.), ΙΔ', 
154, 190, 230.

Άνεράες (Δφρ.), Γ, 279.
Ανεράες (Μλτ.), Γ, 278.
Άνθίας, Τ.

’Αναζήτηση (πμ.), Ε', 41.
’Άνθρωποι — έρπετά (πμ.), Γ', 287.
Ή άπάντηση (Έπστλ.), Ε', 249.
Γΰρω άπό τά μνημόσυνα τοΰ Β. Μιχαηλίδη

(Μλτ.), Ε' (άρ. 62), 106.
Δίπτυχο I—II (πμ.), Δ', 3.
Έκ βαθέων (πμ.), Ζ', 179.
"Ενα τραγούδι (πμ.), ΣΤ', 64.
Ό έρημίτης (πμ.), ΣΤ', 63.
Ίντερμέδιο III—IV △ > 266.
Ίντερμέδιο XV—XVI (πΡ·)> △', 391.
Λυρική στιγμή (πμ.), Ζ', 1.
Τό μονοπάτι (πμ.), Ζ', 150.
Παράλληλη ιστορία (πμ.), Α', 6.
Περιπέτεια (πμ.), Ε', 42.
Οί πλανόδιοι (πμ.), Ζ', 180.
Πρελούντιο (πμ.), Ε', 219.
Σερενάτα (πμ.), Ε', 378, 416.
Τό σήμερα καί τό αύριο (πμ.), ΣΤ', 149.
Στή σκοτεινή δενδροστοιχία (πμ.), Γ', 288.
Τελευταία άπάντηση (Έπστλ.), Ε', 287.
Τρίπτυχο (πμ.), Ζ', 68.
Ωραίο ποϋναι τό φώς (πμ.), θ', 95.
(Μλτ.), Β', 7 (751).

’Άνθιμος, Α.
"Εκσταση (πμ.), ΙΕ', 47.

’Άνθιμος, Στ.
Συνάντηση (πμ.), ΙΖ', 384.

«Ανθολογία Δημοτικής Πεζογραφίας» Γ. Βαλέτα 
(Έπστλ.), ΙΣΤ', 30.

«Ανθολογία Κυπρίων ποιητών» (Έπστλ.), Α', 
737.

«Ανθολογία Κυπρίων ποιητών» (Μλτ.), ΙΣΤ', 
199.

Άνθολογίαι (Μλτ.), ΙΓ', 201.
’Ανθρώπινα δικαιώματα καί Κύπρος (Δφρ.), ΙΔ', 

132.
Ανθρώπινη άγωνία (Μλτ.), ΙΣΤ', 4.
«Ανθρωπισμός καί Άπανθρωπία» (Δφρ.), ΙΣΤ', 

90.
’Άνθρωπος (Μλτ.), Ιθ', 370.
Ανθρώπινος στοχασμός (Μλτ.), Κ', 24.
’Άνθρωπος καί ’Ιδεολογία (Μλτ.), ΙΑ', 178.
"Ανθρωπος καί Παιδεία (Μλτ.), ΙΕ', 133.
Άνοιξη (Δφρ.), ΙΕ', 153.
"Ανοιξη (Μλτ.), Κ', 201.
Άνοιξη καί Τέχνη (Μλτ.), ΙΔ', 146.
«Αντιγόνη» Σοφοκλέους (Μλτ.), I', 207, ΙΑ', 

23, ΙΕ', 236.
Αντισθένης (Μλτ.), Α', 619.
ΆντροΟνου, δήμμαν (Μλτ.), Δ', 534.
Άντωνιάδης, θ. Άντ.

"Être Grec” (Μλτ.), Β', 177.
Άντωνιάδης, Ν. θ.

Εύριπίδη: Μήδεια 824—865 (πμ.), Γ', 242.
Σοφοκλής: Οίδίπους Τύραννος. Τό Ύπόρχημσ

στ. 1086—1109, Δ', 224.
Άντωνιάδης, Ν. θ., (Δφρ.), Δ', 224.
Ανώνυμος

Τά πενηντάχρονα τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου 
(Δφρ.), Η', 38.

Στον Παλαμά (πμ.), Η', 169.
«Άξιοϋμε τήν έλευθερία μας» διακήρυξη Ε.Σ.Ε.

Α.Κ. (Δφρ.), ΙΕ', 187.
Απαγγελία (Μλτ.), Ε', 448.
«Απάνω στούς βράχους» ιΔφρ.), Α', 478.
Άπαρχαί έτησίων καρκών (Μλτ.), Ζ', 19.
«Άπελατεύω» (Μλτ.), ΙΖ', 153.

(Έπστλ.), ΙΖ', 342.
Απηλιώτης, Ν. (μετ.).

Galsworthy J.: Τό σπασμένο παπούτσι, 1', 269.
Galsworthy,: Salta pro nobis (Δγμ ). θ'> Y3·
Pound: θρήνος (πμ.), θ', 59.
Read: Τό τέλος ένός πολέμου (πμ.), I', 156.
Wilde: 'θ έκατομμυριοϋχος μοντέλλο (Δγμ.), 

ΙΔ',' 181.
Άπό τό Γαλλικό

Χειμωνιάτικο τραγούδι (πμ.), μετ. Σ. Μενάρδου, 
Α', 217.

«Απόγονος» τοϋ Δ. Δημητριάδη (Δφρ.), ΙΣΤ', 
227.

Apollinaire, G.
Le bon sommeil (πμ·), μετ. Τηλ. Παντελίδης, 

Ιθ', 294.
Απόλλωνος, λατρεία (Μλτ.), Β', 435.
Απομνημονεύματα 1821 (Μλτ.), ΙΕ', 197.
Αποτελέσματα του Διαγωνισμού τής Ένώσεως

Λογοτεχνών (Δφρ.), » Η ', 103.
Τά άποτελέσματα τοΰ Α' διαγωνισμού πεζογρα

φήματος Ζ. Ευσταθίου (Δφρ.), ΙΗ', 103.
Άποτελέσματα Β ' Διαγωνισμού διηγήματος

Ε.Π.Ο.Κ. (Δφρ.), ΙΖ', 146*
Απόφοιτοι καί ζωή (Δφρ.), ΙΕ', 218.
Απόφοιτος τοΰ Παγκ. Γυμνασίου

Τό Παγκύπριο Γυμνάσιο καί ή γυναικεία μόρφω
ση (Μλτ.), Η', 32.

Απρίλιος (Μλτ.), θ', 17.
Άρβανιτάκης, Γ.

Άποκαρδίωση (πμ.), ΙΗ', 351.
Προσμονή (πμ.), ΙΗ', 253.
Σούρουπο νάναι (πμ.), Κ', 220.
Στερνό ταξίδι (πμ.), ΙΗ', 253.

Άργυράκης, Μ., "Εκθεση (Δφρ.), ΚΑ', 259.
Άργυροπούλου, Μ. Π. (μετ.)

Empiricos: Τζώρτζ Μπέρναρντ Σώ (Μλτ.), ΙΕ', 
341.

Άρδαβάνης —· Λυμπεράτος, Σπ.
Ή ποίησις είς τά μαχαίρια τών έγκληματιών 

(Μλτ.), Γ', 169.
«Άρέσειν» (Μλτ.), Ιθ', 187.
«Άρετούσα» (Δμτκ.), Γ', 322.
«Άρης» Λεμεσού, χορωδία (Δφρ.), ΙΖ', 111.
Άριόστο «Φοντάνα Άμορόζα» (Μλτ.), ΙΣΤ', 179.
Άρκαδίου, Μαρία

Ειδύλλιο (πμ.), Κ', 309.
θά στήσω πάλι (πμ.), Κ', 309.

«Άρκοτσ’εράμιον» (Μλτ.), Α', 492.
«Άρκοτζεράμιον» (Έπστλ.), ΙΣΤ', 162, 195.
Άρματωλοί καί Κλέφτες (Μλτ.), ΙΑ', 215, 167.
Αρμένιοι καί Κύπρος (Μλτ.), Β', 501.
«Αρμονία τής Σύγχρονης Μουσικής» Σ. Μιχαη- 

λίδη (Δφρ.), I', 238.
«Αρμονία τής σύγχρονης μουσικής», Σ. Μιχαη

λίδη (Μλτ.), ΙΑ', 51.
Άροδαφνούσα (Μλτ.), Δ', 485.
Άρχαία Ελληνικά ’Επιγράμματα, μετ. Άντ. Γε- 

ωργιάδη, Α', 666.
Άρχαία Ελληνικά ’Επιγράμματα (πμ.), μετ. 

Άντ. Γεωργιάδη, Β', 145.
Άρχαία Ελληνικά Έπιγρςμματα (πμ.), μετ.

Α. Γεωργιάδη, Γ', 32.
Άρχαία Ελληνικά Έπιγρςμματα (πμ.), μετ.

Άντ. Γεωργιάδη, Δ', 55, 332.
Άρχαία Λογοτεχνία καί Δημοτικά τραγούδι 

(Μλτ.), Ιθ', 235.
Άρχαΐο δράμα (Μλτ.), ΙΖ', 233.
Άρχαΐον Ελληνικό Πνεύμα (Μλτ.), ΙΔ', 245.
Αρχεία (Δφρ.), Κ', 187.
Άρχοντίδης, Άντ.

Κατοχή (πμ.), ΙΣΤ', 362.
Λυτρωμός (πμ.), ΙΣΤ', 362.
Παληές άγάπες (πμ.), ΙΗ', 397.
Άρώνη — Μανωλίδου — Χόρν, θίασος (Δφρ.), 

I', 128.
«Άσηραϊος» Κ. Παλαμά (Μλτ.), Β', 374.

Άσσιώτης, Κ.
Γύρω άπό ένα παραμύθι (Έπστλ.), Β” 261.
Μάντη Κ.: Μέ μέτρο καί χωρίς μέτρο, Α', 65.

Άστραϊος, ’Άρης
’Ωδή στή ζωή (πμ.), Γ, 115.
Ασυνέχεια καί συνέχεια (Μλτ.), ΙΔ', 148.

Άττεσλής, Κλεάνθης
Άπόψε Κύριε (πμ.), ΙΖ', 129.
Έφθασα στό τέρμα (πμ.), ΙΣΤ', 362.
Αττική κωμωδία (Μλτ.), ΙΣΤ', 363.

Αύγέρης, Ν.
Τό φέγγος τών ματιών (πμ.), ΙΣΤ', 365.

Αύγερινός Πόνος
Στή Μούσα (πμ.), ΙΔ', 259.
Αύγουστος (Μλτ.), θ', 57.
Auden, W. Η. (Μλτ.), Ιθ', 420.

Aufrère, G.
Άπάντηση στό νότιον άνεμο (πμ.), μετ. Κ. Χρυ

σάνθη, Κ', 230.
Ρουκέτες (πμ.), μετ. Κ. Χρυσάνθης, Κ', 229.
Τοπίο (πμ.), μετ. Κ. Χρυσάνθη, Κ', 230.

Aufrère, G.
(Δφρ.), Κ', 229.
(Είκ.), Κ', 229.

Augagneur, Μ.: Venézis, Ε. "La Graude 
Pitié", ΙΑ', 56.

Αύτοκριτική (Μλτ.), Β', 491.
Αύτονόμου, Έ.

Γιώργος Φασουλιώτης (Μλτ.), θ', 30.
(Ζ. & Τ.), Α', 576.

Άφήγησις (Μλτ.), ΙΗ', 67.
Αφροδίσια μυστήρια (Μλτ.), Δ', 362.
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B

B.
Καί πάλιν τό γλωσσικό (Δφρ.), ΙΕ” 92.

Bay ύπουλος, Δ.
Κύπρος (Δφρ.), ΙΑ', 262.

Bacon, Fr.
’Εκδίκηση (Μλτ.), μετ. Ήρ. Μυριανθούση, ΙΣΤ', 

53.
Βαϊάνος, Μ.

Ό Παράξενος ’Ερωμένος (πμ.), Γ', 243.
Βακαλό, Έ.

Χορικό (πμ.), 17', 239.
Βακαλόπουλος, Α.

Ροΐδης καί Ψυχάρης. Ή άλληλογραφία τους 
(Μλτ.), Β', 147, 196.

Baker, S. (Μλτ.), Δ', 297.
Βαλαβάνης, Δ. (Μλτ.), ΙΘ', 335.
Βαλαχής, Γιάννης

Ή άνοιξη (πμ.), I', 224.
Βαλδασερίδης, Π.

’Αθανασία (πμ.), Β', 490.
'Ερμής (πμ.), Β', 1 (745).
Ό Έρμης πρός τήν Κίρκη (πμ.), Α', 432.
Μαγιοβότανα (πμ.), Α', 432.
Όλύμπου γένεσις (πμ.), Γ', 289.
Στήν Ιθάκη (πμ.), Α', 372.
"Υμνος στόν Παλαμά (πμ.), Β', 369.

Baldasséra, Paul
’Αδελφή Ύβόνη (πμ.), μετ. Γ. A. Α', 337.

Βαλέτας, Γ.
Μιά μικρή συμβολή στή Κυπριακή βιβλιογραφία 

(Έπστλ.), Β ', 260.
Μιχαηλίδου Γ. Μ. «Λαογραφικά σύμμεικτα Καρ

πάθου», Α', 580.
Παληά Έρωτικά (πμ.), ΙΓ', 81.

Βαλέτας, Γ. (Δφρ.), Γ', 199.
Βαλσάμη, Ζ. Κ.

Σκηνή άπό τήν Κεφαλονιά (είκ.), ΙΘ', 468.
Βάλσας, Μ.

Κριτική κριτικής (Μλτ.), Δ', 154.
Τό μεγαλείο τοΰ άτόμου (Μλτ.), ΙΑ', 178.
Ή τραγωδία τοΰ Ίωάννου Άντρέα τοϋ Τρώϊλου

Βάντι, Α.
Κακατυχία (Δγμ.), μετ. Μ. Δαλμάτη, Κ', 175.

Βάντι, Α. (Δφρ.), Κ', 175.

Barbusse, Η.
Ίησοΰς (Πρζ.), μετ. Αίμ. Χουρμουζίου, ΙΑ', 10.
(Δφρ.), Β', 53.

Βαρναβίδης Π. (Δφρ.), ΙΔ', 173.
Barski (Έπστλ.), ΙΕ', 157, 190, 254.
Βασιλείου, Σπ., “Εκθεση (Δφρ.), ΙΗ', 229.
«Βασιλεύς ô Ροδολΐνος» (Μλτ.), ΙΖ’, 269.
«Βασιλόπουλο της Βενεδιάς» (Μλτ.), θ’, 244.
Βασιλιώτης, Σ. Α.

’Αποσπάσματα (πμ.), ΙΣΤ', 136.
’Ηλιοβασίλεμα (πμ.), ΙΣΤ', 52.

Ή καρδιά τοΰ σύγχρονου άνθρώπου (πμ.), ΙΕ', 
329.

Στή ψυχή μου (πμ.), ΙΕ', 278.
Βασιλιώτης, Σ. Α. (μετ.)

Eliot: Μάτια πού στερνά είδα μές τά δάκρυα 
(πμ.), ΙΣΤ', 115.

Βεάκης, Αίμ. (Μλτ.), ΙΖ', 329.
Βέγας, Α.

Άνθόκοσμος (Δγμ.), Ε', 241.
Βέλγοι στήν Κύπρο καί Μάλτα (Μλτ.), Δ', 183.
Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα (Μλτ.), Κ', 73.

Bellonci, Μ.
Adieu a la Pologne (ΔΥΡ·). μετ. Μ. Δαλμάτη, 

Κ', 352.
Belconci, Μ. (Δφρ.), Κ', 352.
Βέμπο (Δφρ.), ΙΖ', 104.
Βενέζης, Ή λ.

Τά δεκαοχτάχρονα τών «Κυπριακών Γραμμάτων» 
(Έπστλ.), 1 Η ', 62.

Τό δραμα (Δφρ.), ΙΑ', 259.
Βενέζης, Η.

(Μλτ.), ΙΔ', 154, 190, 230.
(Είκ.), Κ', 445.
(Δφρ.), Κ', 445.

Βενετίας, φεστιβάλ μουσικής (Μλτ.), ΙΕ', 69.
Β ενέτος, Ν.

’Από τό πλοίο «Ζωή» (πμ.), ΙΗ', 248.
Ημερολόγιο σέ νησί (πμ.), ΙΗ', 441.

Βενετσιάνοι καί Άριόστο (Μλτ.), ΙΣΤ', 179.

Benton, W.
Αύτή είναι ή άγαπημένη μου (πμ.), μετ. Α. Σ. 

Ίωάννου, ΙΘ', 234.
Benton, W. (Μλτ.), ΙΘ', 233.
Βερίτης, Γ. (Μλτ.), ΙΕ', 174.
Βερνάλης, Άδωνις

«’Ανθολογία τών Κυπρίων ποιητών» (Έπστλ.), 
Α', 737.

Betti, U.
Κάϊν (Δγμ.), μετ. Μ. Δτχλμάτη, ΙΘ', 460.

Betti, U. (Μλτ.), ΙΘ', 459.
Bettiza, Ε.

Τό πήδημα τοΰ άρχηγοΰ (Δγμ.), μετ. Μ. Δαλμά
τη, ΙΘ', 203.

Bettiza, Ε. (Μλτ.), ΙΘ’, 203.
Βιβλία (Δφρ.), Δ', 79, 142, 193, 255, 306, 
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Βιβλίο (Μλτ.), θ', 264.
Βιβλίο (Μλτ.), ΙΖ', 383.
Βιβλίο (Ζ. Λ Τ.), Α', 352.
Βιβλίου, Εκθεσις (Μλτ.), ΙΗ', 107.
Βίβλος (Μλτ.), I', 259.
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«Οί δυό φίλοι» (είκ.), Κ', 56.
Βιζυηνός, Γ. (Μλτ.), Α', 597.
Βιζυηνός καί Κυπριακές λέξεις (Μλτ.), ΙΘ’, 464.
Βιζυηνός στή Κύπρο (Μλτ.), Α', 16.
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Άλυσσίδες... (Δγμ.), Β', 80.
Βιολάρης, Θ. Δ. (Δφρ.), ΙΓ'έ 218.
Βλάμη, Ε. (Δφρ.), ΙΖ', 338.

Βλαοπός, Πέτρος
Ανέκδοτα γράμματα (Έπστλ.), ΣΤ', 74—77.

Ή Κινέζικη διγλωσσία (Μλτ.), Β', 19 (763).
Ό Ρωμανός ό Μελωδός (Μλτ.), Α', 547.

Βλαστός, Π. Σύντομες γνώμες (Δφρ.), Α', 390.
(Μλτ.), Α', 565.
(Μλτ.), ΣΤ', 73.
(Έπστλ.), ΣΤ', 74—77.

Βλαχογιάννης, Γ. (Μλτ.), ΙΕ', 197.
Βλάχος, Α. Σ.

Παράδειγμα (Δγμ.), Κ', 421.
Βοκκάκιος, Τζ.

Ερωτικό δραμα (πμ.), μετ. Α. Γάβρη, ΙΣΤ', 20.
Βολονάκης, Μ. Δ. (Δφρ.), ΙΕ', 124, (Μλτ.),

ΙΕ', 165, 208.
Βορεάδης, Άγης

Ελεγείο (πμ.), 1', 273.
Μενεξέδες, (πμ.), I', 273.

Bossi, Ε.
Ή γιαγιά (Δγμ.), μετ. Μ. Δαλμάτη, ΙΘ', 122.

Bossi, Ε (Μλτ.), ΙΘ', 122’
Βοσταντζής, Ν.

Άδ. Κοραής ό παιδαγωγός τοΰ Εθνους μας 
(Μλτ.), ΙΓ', 288, 332.

ΟΙ γλωσσικές ιδέες τοϋ Ίωσήπου τοϋ Μοισιόδακος 
(Μλτ.), ΙΓ', 27.

Fitikides, Τ. "Lessons in Greek - English 
Translation", ,r'> 382.

Ιατρικής Εταιρείας ’Αθηνών «Πρακτικά Συνε
δρίου Προστασίας Παιδιού», ΙΓ', 194.

Ξηρέα «“Αγνωστα βιογραφικά στοιχεία καί κατά
λοιπα τοΰ Βιζυηνοΰ», ΙΔ', 171.

Παπανούτσου, Ε. «Αίσθητική», ΙΓ', 216.
Τριανταφυλλίδη. «Μικρή Νεοελληνική Γραμματι

κή», ΙΔ', 170.
Βότση, Ο.

Βούδδας (π.), ΙΘ', 243.
Βότση, Ο. (μετ.)

Guardini, R.: Περί μελαγχολίας (Μλτ.), ΙΘ', 
427.

Βούλγαρη, Ε., “Εκθεσις (Δφρ.), ΙΣΤ', 334.
Βούλγαρις, Στ.

Μία έπανόρθωσις (Έπστλ.), ΙΓ', 42.
Βουτυράς, Δ.

Ό Άράπης (Δγμ.), I’, 187.
Λέαινες (Δγμ.), ΙΓ', 31.
Ή ματωμένη άνοιξη (Δγμ.), ΙΑ', 210.
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Bowen, Ε. (είκ.), ΙΗ', 211.
Βραγαδΐνος (Μλτ.), Β', 432.
Βραγαδΐνος (Έπστλ.), Β', 510.
Βράχας, Φρ. Π.
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’Ανάσταση (Δφρ.), ΙΣΤ', 158.

Ό άναχωρητής (Δφρ.), ΙΕ', 361. 
“Ανθρωπος καί Παιδεία (Μλτ.), ΙΕ', 133. 
“Ανοιξη (Δφρ.), ΙΕ', 153.
Άξιοΰμε τήν έλευθερία μας (Δφρ.), ΙΕ', 187.
Άχιλλεύς Κύρου (Δφρ.), ΙΕ', 362.
Βυζαντινών βίος (Δφρ.), ΙΗ', 57.
Γενικότερη ή κρίση (Δφρ.), ΙΖ', 406.
Γεώργιος Δροσίνης (Μλτ.), ΙΣΤ', 171, 205.
Γεώργιος Π. Οικονόμος (Δφρ.), ΙΣΤ', 252.
Ή γιορτή (Δφρ.), ΙΕ', 59.
Ή γιορτή τοϋ Κατακλυσμού (Δφρ.), ΙΘ', 297.
Ή γιορτή τής φυλής (Δφρ.), ΙΗ', 96.
Ό Δ. Μυράτ στήν Κύπρο (Δφρ.), ΙΘ', 253.
Δεκαπέντε χρόνια (Δφρ.), ΙΖ', 299.
Διαμαρτυρία (Δφρ.), ΙΗ', 313.
Διαπιστώσεις (Δφρ.), ΙΕ', 330.
Τά Δωδεκάνησα κΓ έμείς (Δφρ.), ΙΖ', 139. 
“Εγνοια καί πόνος (Δφρ.), ΙΕ', 251.
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Ρωσσίδη τών «Κυπριακών Γραμμάτων, ΙΘ', 435.
Εθνικές σκέψεις (Δφρ.), ΙΘ', 169.
Εκείνοι πού φεύγουν (Δφρ.), ΙΣΤ', 54. 
Εκπαιδευτικό συνέδριο (Δφρ.), ΙΣΤ', 184.
Ελληνικού Πνευματικού Όμίολυ Κύπρου «Δελ

τίον 1949», ΙΣΤ', 371.
"Ενας λίβελλος (Δφρ.), ΙΖ', 179.
Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών «Δελτίον ΙΔ'», 

ΙΣΤ', 253.
Εύθύνες (Δφρ.), ΙΕ', 296.
Ήταν τότες (Δφρ.), ΙΖ', 69.
Ζήτημα άξιοπρεπείας (Δφρ.), ΙΖ', 104.
Ζήτημα ήθικής τάξης (Δφρ.), ΙΗ', 463.
Ό θάνατος του μαχητή (Δφρ.), ΙΖ', 219. 
θεατρικές Εντυπώσεις (Δφρ.), ΙΘ', 351. 
θησαυροί λαϊκής τέχνης (Δφρ.), ΙΣΤ', 366. 
θλιβερότητες καί μεγαλεία (Δφρ.), ΙΖ', 299 
Καί έπειδή άπέθανεν (Δφρ.), ΙΘ’, 130.
Καί πάλιν ή Πρωτοχρονιά (Δφρ.), ΙΣΤ', 26. 
Κείμενα άγέραστα (Δφρ.), ΙΖ', 368.
Ή κληρονομιά τού Είκοσιένα (Δφρ.), ΙΗ', 141 
Κυπριακές γιορτές (Δφρ.), ΙΖ', 255.
Ό μεγάλος βωμός (Δφρ.), ΙΕ', 123.
Μέρα Γραμμάτων (Δφρ.), ΙΘ', 87.
Μήνυμα πρός άδελφούς (Δφρ.), ΙΗ', 360.
Μιά εισήγηση (Έπστλ.), ΙΕ', 254.
Μιά συνέντευξη μέ τόν Τ. Δόξα (Δφρ.), ΙΘ', 393.
Μορφές τοϋ Μύθου (Δφρ.), ΙΘ', 440.
Μπρός τό νέο ξεκίνημα (Δφρ.), ΙΖ', 335.
Τά νειάτα (Δφρ.), ΙΣΤ', 222, 250, 289.
Ή πάλη τού άνθρώπου (Δφρ.), ΙΣΤ', 90.
Πάντα ή άγάπη (Δφρ.), ΙΖ', 32.
Παράδοση καί Παιδεία (Δφρ.), Κ', 37.
Περάνθη: «Ό κοσμοκαλόγερος», ΙΕ', 94. 
Πνευματική άνασκόπηση (Δφρ.), ΙΘ', 45.
Πολύπλευρος άγώνας γιά τήν έλευθερία (Δφρ.), 

ΙΗ', 177.
Πρός νέα καθήκοντα (Δφρ.), ΙΕ', 26.
Προσανατολισμοί (Δφρ.), ΙΔ', 387.
Στό κατώφλι τής νίκης (Δφρ.), ΙΕ', 91.
Στό σκαλοπάτι τής ζωής (Δφρ.), ΙΕ', 218.
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Στοχασμοί τών Χριστουγέννων (Δφρ.), ΙΗ', 25 
Συνηθισμένη Ιστορία (Δφρ.), ΙΗ', 413.
Υποχρέωση έλευθερίας (Δφρ.), ΙΣΤ', 122.
Φαίδων Κουκουλές (Δφρ.), ΙΣΤ', 251.
Ψηλά τις καρδιές (Δφρ.), ΙΣΤ', 328.

Βραχίμης Ν. Σ.
Ό άδελφός μου “Υβ (Δγμ.), Δ', 515.
Άλέξα (Δγμ.), 1Β', 143.
"Αλλη χαραυγή (πμ.), ΙΖ', 130.
Αμμόχωστος (πμ.), Ε', 56.
Ή γιαγιά πού πέθανε παιδούλα (Δγμ.), θ', 195.
Ό γιός του ψαρά (Δγμ.), Ε', 264.
Central Ulcer of the Cornea (πμ·)> 1 '■ 77.
Έλ’ Όλίβο (Δγμ.), IB', 272.
“Ενα μικρό όνειρο εύτυχίας (Δγμ.), θ', 47.
Ή έπίσκεψη (Δγμ.), ΙΕ', 107, 145.
Jumboogy - Woogy (Δγμ·). ΙΣΤ', 281.
Μακάριοι έραστές (πμ.), ΙΕ', 81.
Μνημόσυνο (Δγμ.), Γ, 146, 220, 284.
Οί νικητές (Δγμ.), Γ, 252.
Νοσταλγία (Δγμ.), ΙΓ', 75, 128.
Rosamounde (ΔΥΙ*·)>  405.
Σέ κάποια ξένη χώρα (πμ.), Γ', 40.
Στή μνήμη τοΰ Κωνσταντίνου Μ. Φιλίππου (πμ.),

Γ

1 . Λ. ιμί/ι.7
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Ό δάσκαλος (Δγμ.), Δ', 454.

Γάαρος τζ’ άλουπού: Παραμύθι (Μλτ.), ΣΤ', 
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Γαβ., Μ. (μετ.)
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Α', 719.
Γάβρης, Α. (μετ.)
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'Αγγλικές συναυλίες (Δφρ.), Ιθ', 480.
'Αγγλική θεατρική κίνηση (Δφρ.), Ιθ', 480.
Βασίλης Άργυρόπουλος (Δφρ.), ΙΗ', 229.
Ελληνικά θεατρικά νέα (Δφρ.), Ιθ', 51, 93, 

134, 174, 214, 261, 306.
Ελληνικά λογοτεχνικά νέα (Δφρ.), Ιθ', 49, 51, 

93, 134, 174, 214, 261, 306.
Ελληνικά μουσικά νέα (Δφρ.), Ιθ', 51, 93, 134,

174, 214, 261, 306.
Εύγένιος θ' Νήλ (Δφρ.), Ιθ', 46.
Τό θέατρο στήν Ελλάδα (Δφρ.), ΙΗ', 230, 320, 

369, 422.
Καζαντζάκη: «Ό Χριστός ξανασταυρώνεται», 

Κ', 281.
Κώστας Ούράνης (Δφρ.), ΙΗ', 362.
Λογοτεχνικά νέα άπό τήν 'Ελλάδα (Δφρ.), ΙΗ', 

230, 272, 319, 368, 421.
Μουσική κίνηση στήν Ελλάδα (Δφρ.), ΙΗ" 230, 

369, 422.

Ζ', 150.
Στωϊκή διάθεση (πμ.), ΙΣΤ', 168.
Συγκομιδή (πμ.), ΙΕ', 81.
Τό τέλος (Δγμ.), Η', 170.
Ή φροϋ - φροΰ (Δγμ.), ΙΗ', 306.
Τό ψηλό κυπαρίσσι, (πμ.), ΙΕ', 81.

Βραχίμης, Ν. (μετ.)
Renau: Προσευχή έπάνω στήν Ακρόπολη (Μλτ.), 
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Β ρεττάκος, Ν.

Ελεγείο πάνω στόν τάφο ένός μικροϋ άγωνιστή 
(πμ.), ΙΑ', 214.

Βυζαντινολογικόν Συνέδριον, θ' (Δφρ.), ΙΗ', 
221.

Βυζαντινών βίος (Δφρ.), ΙΗ', 57.

ByronΑποσπάσματα άπό τόν «Γκιαούρ» (πμ.), μετ. Τ. 
Παντελίδη, I', 127.

’Αττική όμορφιά (πμ.), μετ. Τηλ. Παντελίδη, 
I', 33.

Βωνιάτης, Ν.
*0 δρόμος πρός τή θούλη (πμ.) Κ', 358.
Οί Μήδοι (πμ.), Κ', 72.

Ρ. Ντώκινς (Δφρ.), Κ', 319.
Σέρ Λώρενς Όλίβιερ (Δφρ.), Κ', 313.
Σολομωνίδη: «Τό θέατρο στή Σμύρνη», Ιθ', 445.
Τόΰνμπη, Α. (Δφρ.), Ιθ', 480.
Φιλολογικές ειδήσεις άπό τήν 'Ελλάδα (Δφρ.), 

ΙΗ', 187.
Φιλολογικά καί καλλιτεχνικά νέα άπό τήν 'Αγ

γλία (Δφρ.), Κ', 236.
Γαβριηλίδης, X. (μετ.)

Havell: Είσαγωγή στά έργα τοϋ ‘Ομήρου (Μλτ.), 
ΙΣΤ'’, 325.

Wilde, ο.: Σαλώμη (θτρ.), ΙΗ', 41.
Γαιάνθης, Π.

Συμβάντα τοΰ ίεροΰ πολέμου (πμ.), ΙΣΤ', 280.
Γαϊτης, Γ., “Εκθεσις (Δφρ.), Ιθ', 174.
Γαλανοϋ Είρ.

Στήν πόλη του θησέα (Δγμ.), IB', 72, 172.

Γαλατόπευλος, Χρ.
Άμετάγνωτοι (πμ.), Γ', 290.
'Ανόητος θάνατος (πμ.), Γ', 291.
Άπό τήν Κύπρο (πμ.), Γ', 236.
Γύρω άπό τά «’Επιθαλάμια» (Έπστλ.), Δ', 545.
Κουράστηκα (πμ.), Γ', 95.
Nocturne I-V (πΗ·)> Δ’> 5.
Ή πορεία μας (πμ.), Γ', 291.
Τρία Σοννέτα I—111 (πμ.), Δ', 215.
Yellow Sunsents (πΡ·)> Γ', 290.

Γαλατόπουλος, Χρ.
(Δφρ.), Β', 510.
(Δφρ.), Γ', 262.
(Δφρ.).— ΙΗ', 464.
(Είκ.), ΙΗ', 465.

Γαλλικά δώρα στήν Ελλάδα (Δφρ.), ΙΓ', 141.

Γαλλικά φιλολογικά καί καλλιτεχνικά νέα (Δφρ.), 
Ιθ', 89, 130, 170, 209, 254, 298, 394.

Γαλλική λογοτεχνία (Δφρ.), Α', 295,
Γαλλική λογοτεχνία (Δφρ.), ΙΓ', 247.
Γαλλική λογοτεχνία 1754—1954 (Μλτ.), Κ', 19.
Γαλλική πνευματική ζωή (Δφρ.), Α" 638.
Γαλλική πνευματική ζωή (Δφρ.), Γ, 93, 308.
Γαλλική πνευματική ζωή (Δφρ.) ΙΑ', 197, 263.
Γαλλική πνευματική ζωή (Δφρ.), IB', 132, 196.
Γαλλική πνευματική κίνηση (Δφρ.), Κ', 88, 366, 

405.
Γαλλικόν Ίνστιτοΰτον Αθηνών, έκδόσεις (Δφρ.), 

ΙΓ', 305.
Γαλλικά λαϊκό μυθιστόρημα (Μλτ.), Α', 197.
Γαλόκτιστη, Παναγία (Μλτ.), θ', 220.
Γάμου, τραγούδι (Μλτ.), Α', 448.
Γάμου τραγούδι (είκ.), Α" 449.
Γεμιστός Πλήθων, Γ. : (Μλτ.), ΙΣΤ', 285.
Γερμανική κατοχή (Ζ. 4 Τ.), ΣΤ', 57.
Γερμανικό θέατρο (Δφρ.), Β', 518.
Γερολεμίδης, Π.

Ό Κοντός (Δμτκ.), Γ', 319.
Ή Πέρτικα (Δμτκ.), Γ', 320.

«Γεροστάθης» (Δφρ.), ΙΖ', 368.
Γεωργιάδης, Α.

Justus Sigismund (Μλτ.), Δ', 579.
Συμπληρωματικά (Έπστλ.), Α', 362.

Γεωργιάδης, Άντ. (μετ.)
’Αρχαία Ελληνικά Επιγράμματα, Α', 666.
Άρχαία Ελληνικά Επιγράμματα (πμ.), Β', 145.
Άρχαία Ελληνικά Επιγράμματα (πμ.), Γ', 32.
Άρχαία Ελληνικά ’Επιγράμματα (πμ.), Δ', 55, 

532.
Γεωργιάδης, Γ. (Δφρ.), Κ', 395.
Γεωργιάδης, Κλ.

Αφροδίσια καί Άδώνια (Μλτ.), Δ', 362.
Τά «Κύπρια “Επη» (Μλτ.), Β', 68.
Ή λατρεία τοΰ Απόλλωνος είς τήν Κύπρον 

(Μλτ.), Β', 435.
Μιά σύντομη μελέτη στήν Αντιγόνη τοϋ Σοφοκλή 

(Μλτ.), ΙΕ', 236.
Παλαιολιθική καί νεολιθική έποχή έν Κύπρω 

(Μλτ.), Β', 488.
Γεωργιάδης, Μιχ. I.

Ή Σάσα (Δγμ.), ΙΣΤ', 323.
Γεωργιάδης, Ν. Κ.

Ερρίκος Ντυνάν (Δφρ.), ΙΔ', 355.
Γεωργιάδης, Ρ. (Δφρ.), ΙΔ', 71.
Γεωργιάδης, Φ. Ήλ.

Τό τραγούδι (Δγμ.), ΙΣΤ', 106.
Γεωργιάδου, Α. Π.

Παλιές άναμνήσεις (πμ.), Η', 65.
Γεωργιάδου, Γ.

Σ’ έκείνην (πμ.), ΙΣΤ', 248.
Γεωργικά γνωμικά (Μλτ.), Β', 153, 225.
Γεωργικά! Παροιμίαι (Μλτ.), Β', 77, ΣΤ', 37.
Γεωργίου, Γ. Π. “Εκθεσις (Δφρ.), ΙΣΤ', 59.

«Παναγία τής Περιστερώνας» (είκ.), ΙΣΤ', 36.
«Ρομάτισμα στόν κάμπο» (είκ.), ΙΣΤ', 41.

Γεωργί-υ, Δ.
Καταστροφή, (πμ.), Κ', 86.
Χαμένη εύτυχία (πμ.), Κ', 16.

Γηθκιές (Δφρ.), Α', 696.
Γιάκος, Δ.

Άθνασούλη: «Μέ τούς άνθρώπους καί μέ κανένα», 
Κ', 365.

Δαβαρούκα—Παναγιωτοπούλου : «“Οταν κλείσουν 
τά παράθυρα», Κ', 366.

Τό έλληνικό μυθιστόρημα (Μλτ.), ΙΣΤ', 305.
Ή νεώτερη έλληνική κριτική (Μλτ.), ΙΖ', 359.
Παναγιωτόπουλου: «Ό κύκλος τών ζωδίων», ΙΖ', 

221.
Περάνθη : «Σκληρή βροχή», ΙΗ', 224.
Πετσάλη Διομήδη: «Ττή ρίζα τοϋ Μεγάλου Δέν

τρου», ΙΗ', 466.
Οί πρόδρομοι τής Νεοελληνικής κριτικής, ΙΖ', 87.
Πρωτοπαπά: «Ό άνθρωπος πού ήταν ντυμένος», 

ΙΗ', 27.
Γιαλουράκης, Μ.

Chartres (ΔΦΡ·). κ'. 359.
Παναγιά ή Τροοδίτισσα (Δφρ.), ΙΖ', 134.

Γιαννίδης, Λ.
Δέν έπρεπε νάρθής (πμ.), ΙΔ', 49.
θά μου λειψής τώρα (πμ.), ΙΔ', 48.
Στή φεγγαροβραδιά τήν άνοιξιάτικη (πμ.) , Α',89.

Γιαννίδης, Λ. (μετ.)
Campbell: Τό παράσημο άξίας καί ό Τ. Σ. “Ε. 

λιοτ (Μλτ.), ΙΓ', 366.
Yeats: θάσαι γρηά (πμ.), ΙΓ', 81.

Γιολάντης, Φ.
Μιά έπιστολή (Έπστλ.), Β', 178.

Γιόρκα, Ν. (Δφρ.), Ε', 342.
Γιοφύλλης, Φ.

Αθηναϊκή νύχτα (πμ.), ΙΑ', 224.
«Γιρισταρκά» (Μλτ.), ΙΖ', 154.
Γιουγκοσλαβίας μουσικό φεστιβάλ (Μλτ.), ΙΖ', 6.
Γκοσιόπουλος, Τ.

Σκαλοπάτια (πμ.), Ιθ', 126.
Γκοσιόπουλος, Τ. (Δφρ.), Ιθ', 208.
Γκρέκο

«Αύτοπροσωπογραφία» (είκ.), Κ', 246.
S. Francesco in Meditazione (ε1κ·). Δ'> 140.

Γλώσσα (Δφρ.), ΙΕ', 92.
Γλώσσα (Μλτ.), ΙΗ', 35.
Γλώσσα καί νεοελληνικό σύνταγμα (Δφρ.), ΙΓ', 304.
Γλωσσικαί παρατηρήσεις (Δφρ.), ΙΖ', 338.
Γλωσσική άγωγή (Μλτ.), ΙΣΤ', 167.
Γλωσσικό ζήτημα (Μλτ.), ΙΣΤ', 233.
Γλωσσικό ζήτημα (Ζ. & Τ.), Β', 102.
Γλωσσικά ζήτημα έν Κύπρφ (Ζ. A Τ.), Ε', 244.
Γλωσσική μόρφωση (Μλτ.), Γ', 249.
Γνευτός, Π.

Τό τραγούδι τής σιωπής (πμ.), θ', 39.
Σαίξπηρ (πμ.), θ', 149.
Στούς έν Κύπρω καλλιτέχνας τοϋ λόγου (πμ.), 

θ', 149.
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Γολγοθάς (Μλτ.), ΙΕ', 100.
Γούλ, Φίλιππος (Δφρ.), ΣΤ', 43, 142.
Γραφεΐον Παιδείας, Α' βοηθητικόν βιβλίον (Δφρ.), 

ΙΣΤ', 367.
Γραφείου Παιδείας, Β' βοηθητικόν βιβλίον (Δφρ.), 

ΙΖ', 33.
Γραφεΐον Πνευματικόν Υπηρεσιών (Δφρ.), Β', 327.

327.
Γρηγόριος, Αρχιμανδρίτης Μαχαιρά

Γηθκιές (Δφρ.), Α', 696.
Γρηγόριος, Ηγούμενος Μαχαιρά

Τό άλφάβητον τοϋ Χάρου (Μλτ.), Ε', 461.
Σημειώσεις άπό τήν παιδικήν ζωήν τοϋ Νίκου 

Νικολαΐδη (Μλτ.), Ε', 277.
Δήμμαν άντροΟνου, Άμπόδεμμα ή όρχιπέδη 

(Μλτ.), Δ', 534.
Ό θρήνος τοϋ καραβιού (Μλτ.), I', 27.
Ό θρήνος τοϋ καραβιού (Δμτκ.), I', 28.
Τό τραγούδιν τοϋ Χάρου (Δμτκ.), Ε', 461.

Γυναίκες διηγηματογράφοι (Έπστλ.), ΙΖ', 146.
Γυναίκας: καταγωγή (Μλτ.), Δ', 478.

Campbell, R.
Τό παράσημο άξίας καί ό Τ. Σ. Έλιοτ (Μλτ.), 

μετ. Λ. Γιαννίδη, ΙΓ', 366.

Carrières, Μ.
Γιά Ενα νέο Δυτικόν άνθρωπισμό (Μλτ.), μετ. 

Π. Π., IB', 43.

Δ. Μ.
Alberto Moravia (Δφρ.), Κ'. 439.
"Αννα Βάντι (Δφρ.), Κ', 175.
Maria Belconci (Δφρ.), Κ', 352.

Δ. Ν. (μετ.).
Raqlan. Lord: Τί είναι παράδοση; (Μλτ.), Α', 

346.
Δάλλας, Γ.

Άπό τά «Λιανοτράγουδα τοΰ ντουφεκιού», ΙΑ', 
250.

Δαλμάτη, Μ.
Ή άδελφούλα μου ή τριανταφυλιά (Δγμ.), Κ', 

227.
Αργώ (Πμ.), Κ', 213.
Δειλινό στήν ’Αθήνα (Πμ.), ΙΘ', 322.
Δειλινό στή Χαλκίδα (Πμ.), ΙΘ', 322.
Είναι καιρός (Πμ.), ΙΘ', 76.
Eldo Bossi (Μλτ.), ΙΘ', 122.
Enzo Bettiza (Μλτ.), ΙΘ', 203.
’Ιταλικά φιλολογικά καί καλλιτεχνικά νέα (Δφρ.), 

ΙΘ', 172, 209, 257, 301, 354’ 397, 442.
’Ιταλική πνευματική ζωή (Δφρ.), ΚΑ', 256.
Ή λύπη (Δγμ.), Κ', 383.
Opera Buffa (Πμ.), ΙΘ', 75.
Per Finire (Πμ.), ΙΘ', 76.
Pietro Getzel (Μλτ.), ΙΘ', 345.
Πρώτη νύχτα στόν τάφο (Πμ.), ΚΑ', 220.

Cary, Joyce (είκ·), ΙΗ', 262.
Casson κα1 Κύπρος (Μλτ.), θ', 84.
Char, R.

“Υμνος σέ χαμηλή φωνή (Πρζ.), μετ., I', 257.

Chedale, G.
Ποιήματα (πμ.), μετ. θ. Δ. Φραγκόπουλου, Κ', 

390.

Chesterton, C. Κ.
Ό μονόλογος τοϋ δ”ου (πμ.), μετ. Μιχ. Φυσεν- 

τζίδη, ΙΔ', 131.

Chevalier, Albert de Burbure
Οί πρώτοι Βέλγοι στήν Κύπρο καί στή Μάλτα 

(Μλτ.), μετ. Μ. Μαραγκού, Δ', 183.
Chevalier, J. (Ζ· 4 Τ.), △', 296.
Chopin, Fr. (Μλτ.), ΙΔ', 372.
Chosalland André: Baldasséra Paul, "La 

Colonne Corinthienne", A', 293.
Comfort, Alex (είκ.), IH’, 210.

Conrad, J.
ΑΟριο (Δγμ.), μετ. A. Ίντιάνου, Γ', 211, 110.

Conrad, J. (Μλτ.), Γ', 20.
Coppard, A. Ε.

Ή εξομολόγηση τοϋ Ντίξον (Δγμ.), μετ. Ν. Χα
τζηϊωάννου Κουρρά, ΙΔ', 248.

Remo Lugli (Μλτ.), ΙΘ', 383.
Σκίτσα μέ μολύβι (Πμ.), ΙΘ', 76.
Ταξίδι (Πμ.), ΙΘ', 321.
Τελευταία "Ανοιξη (Πμ.), ΙΘ', 75.
Ugo Betti (Μλτ.), ΙΘ', 459.
Ugo Moretti (Μλτ.), ΙΘ', 156.
Φιλολογικά καί καλλιτεχνικά νέα άπό τήν ’Ιτα

λία (Δφρ.), Κ', 45, 84, 237, 282, 324, 449.
Ώσαννά (Πμ.), ΙΘ', 76.

Δαλμάτη, Μ. ( μετ. ).
Βάντι: Κακοτυχία (Δγμ.), Κ', 175.
Bellonci: Adien a la Pologne (Δγμ.), K', 352.
Betti; Κάϊν (Δγμ.), ΙΘ', 460.
Bettiza: πήδημα τοϋ άρχηγοϋ (Δγμ.), ΙΘ',

203.
Bossi: Ή γιαγιά (Δγμ.), ΙΘ', 122.
Getzel: 'θ άσπρος γάτος (Δγμ.), ΙΘ', 345.
Lugli: Τ’ άπογέματα (Δγμ.), ΙΘ', 383.
Marietta: Στώ κάστρο (Δγμ.), Κ', 275.
Moravia: Τό κινέζικο βάζο (Δγμ.), Κ', 439.
Moretti: Μιά φορά ένας σκύλλος (Δγμ.), ΙΘ', 

156.
Δανιήλ, Δ.

’Επιστολή (Έπστλ.), ΣΤ', 58.
Ή ζωγραφική έκθεση Τηλ. Κάνθου (Δφρ.), Ε', 

71.
Ήλθες (πμ.), ΙΕ', 351.

Κάτι σάν μοιρολόι (πμ.), ΙΣΤ', 102.
Ή Κυπριακή έτήσια Εκθεση ζωγραφικής (Δφρ.), 

Γ', 263, Δ', 138.
Ξύπνημα (πμ.), ΙΣΤ', 66.
Τής τρίχας τό γιοφύριν (Δμτκ.), Δ', 490.

Δαυίδ, X. (μετ.).
Kakoulas: Είκοσι μέρες φυλακή (Δγμ.), ΙΕ', 55.

Davies, Α.
Ποίημα (Πμ.), μετ. Τ. Α. Καττάμη, ΙΘ', 344.

Dawkins, R. Μ.
Σύντομες γνώμες (Δφρ.), Α', 390.

Delacroix
Οί σφαγές τής Χίου (είκ.), IB', 261.
Ή σφαγή τής Χίου (είκ.), ΙΘ', 142.

Δέλιος, Γ.
Ό ποιητής "Οσκαρ Βλαντισλάβ Μιλόζ (Μλτ.), 

Κ', 125.
Δέλφης, Φοίβος:

Καραϊσκάκης (πμ.), ΙΔ', 106.
Ποιήματα (πμ.), ΙΔ', 38.

Δένδιας, Μ.
Σύντομες γνώμες (Δφρ.), Α', 390.

Δεύτερος Ποιητικός Διαγωνισμός Χρ. Καρμίου 
(Δφρ.), Κ', 412.

Δεφανάρας, Μ. (Δφρ.), Ε', 319.
Δημητριάδης, Δημ.

Άπό «Τ’ άνήσυχα βήματα» (πμ.), Ε', 13.
Άπό «Τ’ άνήσυχα βήματα» 1—2 (πμ.), Δ', 483.
Άπό τΙς «Ανησυχίες» (πμ.), Δ', 54.
Τοϋ Απόλλωνος πρόβατον (πμ.), Γ', 96.
Ερωτικό φθινόπωρο (πμ.), IB', 219.
Ή κοκότα ή Ρούσα (πμ.), Γ', 292.
Ό ξεπεσμένος θεατρίνος (πμ.), Γ', 97.
Φτασμένος άπό τήν Άμέρικα (πμ.), Β', 464.

Δημητρίου, Ν.
Πρωτοχρονιά (Δφρ.), ΙΔ', 30.

Δημιουργία (είκ.), ΙΘ', 27.
«Δημιουργία» Χάϋδν (Δφρ.), ΙΖ', 111,
Δημιώτης, Ν.

«Κεφάλι» (είκ.), ΙΓ', 253.
«Δήμμαν τ’ άλουποϋ» (Δφρ.), θ', 221.
Δημοτικά τραγούδια (Ζ. & Τ.), Α', 131.
Δημοτική γλώσσα (Μλτ.), Δ', 567.
Δημοτική γλώσσα (Δφρ.), θ', 260.
Δημοτική γλώσσα (Ζ. A Τ.), Δ', 458.
Δημοτική γλώσσα (Ζ. A Τ.), Δ', 124.
Δημοτική στή φιλοσοφία (Ζ. A Τ.), Β', 258.
Δημοτική γλώσσα καί Μέση Εκπαίδευση (Έπστλ.), 

Β’, 44.

Δημοτικόν
Τό περτίτζιν (πμ.), ΙΗ', 220.

Δημοψήφισμα (Δφρ.), ΙΖ', 69.
Δημοψήφισμα καί Νίκη (Δφρ.), ΙΕ', 91.
Διαγωνισμός Διηγήματος τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. (Δφρ )

ΙΔ', 268.

Διαγωνισμός τής Ένώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών 
(Δφρ.), ΙΕ', 159.

Διαγωνισμός Ένώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών (Δφρ.) 
ΙΕ', 256.

Διαλεκτική (Μλτ.), Η', 92.
Διαμαντή, Α. :

«Δυό μορφές» (είκ.), ΙΗ', 236.
Ή δεύτερη Εκθεση «Φιλοτέχνων» (Δφρ.), 1Β', 

294.
Ή Εθνολογική συλλογή τοΰ κ. Ν. Δικαίου (Δφρ.), 

IB', 260.
Edward Lear (Δφρ ), ΙΓ', 43.
Ή "Εκθεση τοΰ Β. Χαραλάμπους καί Ήλέκτρας 

Μεγκώ (Δφρ.), ΙΖ', 145.
Ή Έκθεση τοϋ Γ. Πολ. Γεωργίου (Δφρ.), ΙΣΤ', 

59.
Ή "Εκθεση τής κ. Ελένης Βούλγαρη (Δφρ.), 

ΙΣΤ', 334.
Ή "Εκθεση Geoffrey de Sellincomt, Lieutenant 

Colonel Pain and Mrs K. Y. Pain (Δφρ ), 
ΙΓ', 96.

"Εκθεση ζωγραφικής τής I. X. Νίκολσον, (Δφρ.), 
ΙΓ', 180.

Ή "Εκθεση τών συλλογών τοΰ κ. καί τής κ. Κα- 
φιέρο (Δφρ.), ΙΣΤ', 126.

Goldwater — Μ. Trevis "Artists on Art", 
ΙΓ', 41.

Κωνσταντινίδη : «Τά παληά Αθηναϊκά σπίτια», 
ΙΖ', 224.

Ή τέχνη καί τό παιδί (Μλτ.), Δ', 43.
Ή τέχνη στήν Κύπρο (Μλτ.), ΚΑ', 199.

Διαμαντής, Α. (μετ.)
Ντά Βίντσι: Επιστολή πρός τόν Δοΰκα τοΰ Μι

λάνου (Έπστλ.), ΙΓ', 25.
Διαμαντόπουλος, Γ. I.

Ανοιξιάτικο (πμ.), Κ', 315.
Δειλινοί στίχοι (πμ.), Κ', 114.

Διανέλλος, I.
Γατούλα (πμ.), IB', 281.
Εικοστή πέμπτη Μαρτίου (πμ.), ΙΓ', 1.
’Ονειροφαντασία (πμ.), IB', 280.

Διανόησις καί πόλεμος (Ζ. A Τ.), Ε', 96.
Διγενής Ακρίτας (Δφρ.), Α', 119, 179.
Διγλωσσία (Μλτ.), Β', 19, 763.
Διδασκαλική άδράνεια (Δφρ.), Α', 297.
«Διδώ καί Αινείας» Purcell (Δφρ.), ΙΕ', 221.
Δικαστηριακά βιβλία (Μλτ.), Α', 624.
Διήγημα καί Κυπριακή Λογοτεχνία (Μλτ.), ΙΔ', 

281.
Δίκαιος, Ν.

Συλλογή (Δφρ.), IB', 260.
Δίκαιος, Πορφ. :

Gjerstad, etc.: "The Swedish Cyprus Expedi
tion. Finds and results of the excavation 
in Cyprus 1927-1931, A', 166.

Gjerstad, etc., "The Swedish Cyprus Expedi
tion. Vol. Il", B', 169.
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Νεολιθικές ανακαλύψεις στήν Κύπρο (Μλτ.), Α', 
653.

Πορίσματα άπό τάς άνασκαψάς εις "Εγκωμην 
(Μλτ.), ΚΑ', 25.

Δικαίου. Ο. (μετ.).
Vaidya S. ”Η θεοφοβούμενη (Δγμ.), Δ', 374.

Δικταίος, Ά.
Dominecanis (^μ·)» ΙΒ > 37.
Ειρήνη (πμ.), IB', 38.

Δικταίος, Α. (μετ.)
Rilke: Τό ώρολόγιον (πμ.), ΙΗ', 459.

Δικταίος, Α. (Μλτ.), ΙΗ', 457.
Διόδωρος, Ζ.

Ή Mireille τοθ Μιστράλ (Μλτ.), ΙΓ', 164.
Μιστράλ: Ή Mireille (1Ψ·)· 1Γ', 165·

Διομήδη Ν.
Ή πνευματική κίνηση στή Κύπρο (Δφρ.), ΙΕ', 

367.
Πηλιορετίικα πανηγύρια (Μλτ.), ΙΕ', 326.

Διομήδης, Κ.
Πορφύρας Μάνθης ό ζωγράφος (Δγμ.), Δ', 275.

Διονύσιος, ’Επίσκοπος Κιτίου (Δφρ.), Ε', 66,
(Έπστλ.), 101.

Διόνυσος (Μλτ.), Κ', 427.
Διττά σύμφωνα (Μλτ.), Α', 90.
«Δόλιν» (Μλτ.), Α', 492.
Δόξας, Ά.

Νύχτες δέ:υς (πμ.), I', 66.
Χαϊδάρι (πμ.), I', 67.

Δόξας, Τ.
Καϊξήδες (Δγμ.), Ιθ', 329.
Τό τραγούδι τών πικρών άνθρώπων (πμ.), ΙΕ', 

65.
Χαμπουλίδη: «Μελιχρές μνήμες», Κ', 190.

Δόξας, Τ. (Δφρ.), Ιθ', 393.
Δούξ τοΰ Μιλάνου (Έπστλ.), ΙΓ', 25.
Δραγομάνοι (Δφρ.), Ε', 28.
Δράμα έν τή άρχαία Κύπρω (Μλτ.), Η', 155.
Δραματικός διαγωνισμός Χρ. Καρμίου (Δφρ.), Κ', 

239.
Δροσίνης, Γ. (Δφρ.), ΙΣΤ', 54.
Δροσίνης, Γ. (Μλτ.), ΙΣΤ', 40.
Δροσίνης, Γ. (Μλτ.), ΙΣΤ', 171, 205.
Δρουσιώτης, Π.

Άνθέ τής μνήμης (πμ.), ΙΗ', 1.
’Απάντηση σ’ ένα γράμμα (πμ.), Δ', 400.
’Αττικό δείλι (πμ.), Α',' 451.
’Αττικό χινόπωρο (πμ.), Γ', 73.

Ε

Ε.Π.Ο.Κ., διαγωνισμός 
284.

Ε.Π.Ο.Κ., διαγωνισμός 
104.

Ε.Π.Ο.Κ., διαγωνισμός 
268, 288.

διηγήματος (Δφρ.), Κ',

διηγήματος (Δφρ.), ΙΔ', 

διηγήματος (Δφρ.), ΙΔ',

’Αφιέρωμα (πμ.), Β', 59.
’Αφιέρωμα (πμ.), ΙΔ', 38.
Τό βαθύτερο νόημα (πμ.), ΙΣΤ', 261.
Ό γύρος τών ώρών (πμ.), Γ', 294.
Εαρινό (πμ.), Γ', 72.
Εγκατάλειψη (πμ.), Δ', 468.
Επίκληση (πμ.), IB', 272.
ΤΗρθε (πμ.), Δ', 467.
θάλασσα του καλοκαιριού (πμ.), ΚΑ', 184.
’Ιθάκη (πμ.), ΙΕ', 225.
Ικεσία (πμ.), Δ', 468.
Κάποιες ώρες (πμ.), Ε', 325.
Λεμεσός (πμ.), Γ', 294.
Ή λευκή πεταλούδα (πμ.), Κ', 377.
Μιά κρυφή προσδοκία (πμ.), Ιθ', 455.
Μιά νύχτα (πμ.), Α', 273.
Μιά νύχτα (πμ.), Δ', 467.
Μοιάζουμε (πμ.), Ε', 83.
Μυστικοί έρωτες (πμ.), Γ', 295.
Όραματισμοί (πμ.), ΙΓ', 186.
Παρίσι (πμ.), Α', 11.
Πολύδωρος (πμ.), ΙΔ', 327.
Προσμένω (πμ.), Ε', 325.
Πρωινός περίπατος (πμ.), Γ', 73.
Σάν κάτι προσμένω (πμ.), Β', 467.
Ή σκέψη (πμ.), ΙΣΤ', 308.
Στιγμές ’Ανίας (πμ.), Α', 273.
Ή τελευταία προσευχή (πμ.), Δ', 309.
Τέλος (πμ.), Α', 605.
Τετράστιχα (πμ.), ΣΤ', 2.
Τετράστιχα: Δήλος — Ρόδος (πμ.), Δ', 122.
Τί νά προσμένω (πμ.), ΙΣΤ', 261.
Τίποτε πιό θλιμμένο (πμ.), Δ', 32.
Τά χαλάσματα (πμ.), ΙΣΤ', 261.
Χίμαιρα (πμ.), Β', 60.
Τ’ Ωχρό Φεγγάρι (πμ.), ΙΓ', 2.

Duke-Henry, van
Ό τέταρτος Μάγος (Δγμ.), μετ. Π. Φάντη, ΙΕ', 

18.

Dunsany, Lord
*Ο σατανάς παζαρεύει (θτρ.), μετ. X. Μοδινοϋ, 

Ε', 390.

Durrell, L.
Πολιτική (πμ.), μετ. θ. Α. Σοφοκλέους, Ιθ', 16.

Dourrell, L. (είκ.), ΙΗ', 304.
Δυτικός άνθρωπισμός (Μλτ.), IB', 43.
Δωδεκάνησα (Δφρ.), ΙΓ', 61.
Δωδεκάνησα (Δφρ.), ΙΖ', 139.
«Δώμαν» (Μλτ.), Α', 492.
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Ό Σαούλ στό μαρτύριο τοϋ Στεφάνου (πμ.), 

Δ', 347.
Σαρωνικός (πμ.), Α', 37.
Σ’ άσπροσ σακκούλιν (πμ.), Α', 413.
Σ’ ένα δέντρο στό πρωτάνθισμά του (πμ.), Α'. 

527.
Σεφέρης, Γ. : «Μυθιστόρημα», Β', 323.
Σημηριώτη, Α. : «’Ονείρων "Ισκιοι», Γ', 193.
Σημηριώτη: «“Οσο φέγγει», Ε', 105.
Σπανόπουλος, Γ. : «Ή λαϊκή ιατρική έν Κύπρω», 

Β', 110.
Σποτνόπουλος, Γ. : «Ή λέπρα διά μέσου τών αιώ

νων κλπ.», Β ', 517.
Σπαταλά, Γερ. : Μαβίλη Λορέντζου «Τά Σονέττα», 

Α', 632.
Σπυρίδων, Χωρεπίσκοπος Τριμυθοϋντος (Μλτ.), 

Δ', 447.
Στή θύμησή σου (πμ.), Ε', 88.
Στή ξώθυρα άγνωστος κτυπά (πμ.), Ιθ', 183.
Στήμ Μαρικκοΰν (Πρζ.), Α', 210.
Στόν έαυτό μου (πμ.), Ε', 3.
Στυλιανός Χουρμούζιος (Μλτ.), Β', 262.
Στοιχεία γιά τή βιογράφηση καί τό έργο του 

Γάλλο-Κυπριώτη ποιητή Γουσταύου Λαφφών 
(Μλτ.), Δ', 580.

Στοιχεία γιά τή βιογράφηση καί τό έργο τοϋ 
Όνουφρίου I. Ίασονίδη (Μλτ.), Δ', 379.

Σύγχρονοι Άγγλοι ποιητές (Μλτ.), Α', 133.
«Σύγχρονη Κυπριακή Λογοτεχνία», Α', 30.
Συκουτρή, I.: «Σΐμος Μενάρδος», Α', 62.
Συμπληρωματικά (Έπστλ.), Δ', 578.
Σχόλιο σέ μιά κυπριακή μεσαιωνική έπιγραφή 

(Δφρ.), ΣΤ', 142.
Σωτηρίου: «Τά Βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου, 

Α' Λεύκωμα», Β', 322.
Ταφόπετρες ή σελίδες άπό τήν ίστορία τής Λεμε

σού (Μλτ.), Δ', 495.
Τό τοπωνυμικό αίνιγμα «Λεμεσός» (Μλτ.), Ε', 

326.
Τόσομ πού τήν άγαπώ (Πρζ.), Α', 211.
Τά τραγούδια τής πατρίδος μου (Μλτ.), Β', 383.
Τρεις μελέται τοϋ κ. Μ. Κριαρά (Δφρ.), Γ',200.
Τρία άνέκδοτα κι’ άγνωστα ποιήματα τοΰ Κ. Π.

Καβάφη (Μλτ.), Ιθ', 153.
Τσίρκα: «Λυρικό ταξίδι», Δ', 135.
Τωμαδάκης, Ν.: «Εκδόσεις καί χειρόγραφα τοΰ 

ποιητοΰ Διονυσίου Σολωμοΰ» — «Φιλολογικά», 
Β', 51.

Φ. Λύρα, Ρ.: «’Άπαντα», Δ', 300.
Φοιτητής (πμ.), Β', 281.
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Φραγκούδη: «'Ιστορία καί γενεαλογία τής μεγά
λης οίκογενείας Φραγκούδη καί τών συγγενικών 
οικογενειών», Δ', 250.

Χάγερ Μπουφίδη, «Ή δεύτερη ζωή», Β', 173.
Χατζηγεωργίου, Κ.: «Φθινοπωρινές ώδές», Δ', 

340.
Χατζηϊωάννου, Κ. Π.: «Περί τών έν τή Μεσαιωνι

κή καί Νεωτέρα Κυπριακή Ξένων Γλωσσικών 
Στοιχείων», Γ', 122.

Χριστόδουλος Μ. Τζιαπούρας (Μλτ.), Α', 414, 
495, 572.

Ό Ψυχάρης κ’ ή Κύπρος (Μλτ.), Α', 97.
Τήν ώρα πού τών άλλονών... (πμ.), Ε', 2.

Ίντιάνος καί Σκέττος, Δ.
Ezra Pound καί Τ. S. Eliot (Μλτ.), Β', 94.

Ίντιάνος, Α. (μετ.)
Conrad, J.: Αϋριο (ΔνΡ·). Γ'· 20> 110·
Eliot Τ. S.: Τό ταξίδι τών Μάγων (πμ.), Β', 97.
Excerpta Cypria (△ΦΡ·)> Γ', 179·
Gorky, Μ.: 'Η ύπόθεση μέ τις άγκράφες (Δγμ.), 

Β','440.
Hill, G.: ’Αμαθούς (Μλτ.), Δ', 561.
Hill G.: Δυό τοπωνυμικά αινίγματα: Νεμεσός— 

Λευκωσία (Μλτ.), Δ', 438.
Kiplina R.: Παστρικά καί σιγυρισμένα (Δγμ.), 

Β', 238.
Lorca: Ή κιθάρα (πμ.), Δ', 287.
Lorca: Κυνηγός (πμ.), Δ', 287.
Lorca: Ή μπαλλάντα τής μικρής πλατείας (πμ.), 

Δ', 286.
Lorca: Τραγούδι (πμ.), Δ', 285.
Mann, Th.: Τό παιδί θαύμα (Δγμ.), Δ', 393.
Mgr. Mislin: Excerpta Cypria (Μλτ.), B', 472.
O' Neill, E.: "Ah Wilderness! and "Days 

Without End" (θτρ·)> A', 195.
Pound, Ε.: Δώρια (πμ.), Β', 96.
Pound, Ε.: "Eva κορίτσι (πμ.), Β', 97.
Spender, St.: Εξπρές.—V (πμ.), A', 122.
Sitwell, ο.: Χειμώνας, ό Κυνηγός (πμ.), Α', 

345.
Ίοκάστη στον «Οίδίποδα Τύραννον» (Μλτ.), ΙΘ', 

115.
Ιούδα, διαπόμπευση (Μλτ.), ΙΣΤ', 154.
Ιουστινιανός Α' καί ’Εκκλησία (Μλτ.), Γ', 166.
Ισπανία, περιήγησις (Μλτ.), ΙΗ', 11.
«Ιστορία τής Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας» Α. 

Καμπάνη (Μλτ.), ΙΕ', 8.
«Ιστορία ’νοϋ κουμαρπάζη», παραμύθι (Δφρ.), Γ', 

245.
Ιστορικό δράμα (Μλτ.), ΙΔ', 189.
Ιστορικό μυθιστόρημα (Μλτ.), ΙΓ', 353.
Ιστορικοί παραλληλισμοί (Μλτ.), 1'*  289.
Ιταλικά φιλολογικά καί καλλιτεχνικά νέα (Δφρ.), 

ΙΘ', 172, 209, 257, 301, 354, 397, 442, Κ', 
45, 84, 237, 282, 324, 449, ΚΑ', 256.

«Ίυγξ» (Μλτ.), ΙΘ', 188.
«Ίχνευταί» του Σοφοκλέους (Μλτ.), Α', 464.

Ιωακείμ, 1. Γ.
Δρόμοι καί σταυροδρόμια (πμ.), ΙΘ', 455.

Ιωάννης ό Έλεήμων (Μλτ.), Α', 651.
’ I ωαννίδη, Β.

«Κεφάλι κοριτσιού» (είκ.), ΙΗ', 189.
’ I ωαννίκιος, άρχιεπίσκοπος

’Επικήδειας εις Κοραήν (Δφρ.), ΙΓ', 297.
’ I ωαννόπουλος, Δ.

Σκί... (Δγμ.), ΙΑ', 37.
’ I ωάννου, Α.

Τό ζωγραφικό έργο του Τ. Φραγκούδη (Μλτ.), 
ΙΣΤ', 359.

Ίωάννου, Α. Σ.
Ή έκθεση ζωγραφικής του Άνδρέα Κόδρου στό
Ζάππειο (Δφρ.), ΙΖ', 110.
"Εκθεση Τάκη Φραγκούδη (Δφρ.), ΚΑ', 259.

Ίωάννου, Α. Σ. (μετ.)
Benton: Αύτή είναι ή άγαπημένη μου (πμ.), ΙΘ', 

234. '
Eliot: 'θ άνεμος σηκώθηκε στις τέσσερις ή ώρα 

(πμ.), ΙΓ', 368.
Eliot Τ. S.: "Ενα τραγούδι γιά τόν Συμεών 

(πμ.) , 1 Β ', 90.
Eliot Τ. S.: θΙ κούφιοι άνθρωποι (πμ.), IB', 

87'.
Eliot, Τ. S.: La Figlia che Piange (πμ·), IB'< 

92.
Eliot, T. S.: «Ταξίδι τών Μάγων» (πμ.), IB',91.
Eliot: Τοπεϊα (πμ.), ΙΓ', 368.
Hughes: Μαζί τους κι’ έγώ (πμ.), Κ', 17.
Hughes: 'θ Νέγρος πού μιλάει γιά τά ποτάμια 

(πμ.),' Κ', 17.
Millay: "Ανοιξη (πμ.), ΙΘ', 289.
Pound: Ode pour Γ election de son sépulchre 

(πμ.), K', 77.
Stevens: Παραλλαγές πάνω σέ μιά μέρα τού κα

λοκαιριού (πμ.), ΙΘ', 469.
Ίωάννου, Άντρέας ό Τρωϊλος (Μλτ.), ΙΖ', 269.
Ίωάννου, A. X.

Ή μεγάλη ώρα του Άλέξη Μάνια (Δγμ.), ΙΕ', 
79.

Ίωάννου, Μ. Π.
Μιά έπιστροφή του Κ. Ούράνη (Έπστλ.), ΙΗ', 
468.
Σύντομες γνώμες (Δφρ.), Α', 390.

Ίωάννου, Χρ.
Ό γυρισμός (Πρζ.), ΙΕ', 323.
Ό θάνατος τής Δάλιας (Πρζ.), ΙΔ', 305.
In memory (πμ )· ΙΖ', 77.
Λύπη (πμ.), ΙΣΤ', 33.
Λύτρωση (πμ.), ΙΖ', 78.
Νοσταλγία (πμ.), ΙΣΤ', 33.
Τό όνειρο τοϋ Άλέξη (Πρζ.), ΙΕ', 323.
Πάφος (πμ.), ΙΣΤ', 98.
Προσευχή (πμ.), ΙΖ', 77.
Ή πρόσκληση τής ζωής (Πρζ.), ΙΔ', 354.
Ταξίδι (πμ.), ΙΣΤ', 198.
Φθινοπωρινό (Πρζ.), ΙΣΤ', 144.

Ίώσηπος ό Μοισιόδοξ (Μλτ.), ΙΓ', 27.
Ίωσηφίδου, Φ.

’Αφιέρωμα (πμ.), ΙΣΤ', 262.
Ξυπνάς τό πρωί (πμ.), ΙΘ', 328.

James, Ε.
Κρίσις εις τήν έκπαίδευσιν (Μλτ.), μετ. Χρ. Χα-

Κ

Κ.
Τά 70χρονα τοΰ Λιπέρτη (Δφρ.), Α', 525.
Peers, Sir Charles, "A report on the present 

position of the Ancient and Historical 
Monuments of Cyprus", A', 101.

Κ. Κ. (μετ.)
Eliot, T. S. Πρελούντια I (πμ.), A', 700.
Read, Η. Πολεμική σκηνή: Ό καλότυχος πολεμι

στής (πμ.) , Β', 36.
Read Η. Πολεμική σκηνή: Φόβος (πμ.), Β', 36.

Κ. Ν.
Δημοσθένης Σεβέρης (Δφρ.), Κ', 137.
«Ελληνική Δημιουργία» (Δφρ.), ΙΕ', 27.
Ιωάννης Νοταράς (Δφρ.), ΙΘ', 298.
Τό Κυπριακό θέατρο (Δφρ.), Κ', 140.
Μιχ. Δ. Βολονάκης (Δφρ.), ΙΕ', 124.
Τό «νάκκον καί νακκουρίν» (Δφρ.), ΙΘ', 262.
Ή συνέχιση τής έκδόσεως τών «Κυπρ. Γραμμά

των», (Ζ. & Τ.), ΚΑ', 247.
Τηλέμαχος Παντελίδης (Δφρ.), ΙΗ', 315.
Χρ. Γαλατόπουλος (Δφρ.), ΙΗ', 464.

Κ. Π.
Μιράντη, Σ.: «Χωρίς έπίσημες πομπές», Γ', 256.
Νίκος Θ. Άντωνιάδης (Δφρ.), Δ', 224.

Κ. Π. (μετ.)
Shaw, Β. G.: Άπό τόν πρόλογο του «Απάνω 

στούς βράχους» (Δφρ.), Α', 478.
Καβάφης, Κ.

Τά άνθη τοϋ Μαΐου (πμ.), ΙΘ', 155.
Τά δάκρυα τών άδελφών τοΰ Φαέθοντος (πμ.), 

Ζ', 33.
Εις τήν σελήνην (πμ.), Ζ', 32.
The hall mirror (πμ.), μετ. C.H.O. Scaife, 

B', 18, 762.
Ντουνιάν Γκιουζέλ (πμ.), ΙΘ', 154.
Ό Οίδίπους (πμ.), Ζ', 32.
"Οταν φίλοι μου άγαποΰσα (πμ.), ΙΘ', 153.
Πλησίον παραθύρου άνοικτοΰ (πμ.), Ζ', 34.
’"Ωραι μελαγχολίας (πμ.), Ζ', 31.

Καβάφης, Κ.
(Μλτ.), IB', 100, ΙΖ', 310, ΙΗ', 399, ΙΘ', 

153, (είκ., ΙΗ', 399.
Καββαδίας, Ν.

’Εμείς οί νέοι!... (πμ.), Β', 123.
Κασμπά (πμ.), Δ', 81.

Καθήκοντα καί άγώνας (Δφρ.), ΙΕ', 26.
Κ αζαντζάκης, Ν.

Καποδίστριας (θτρ.), ΙΑ', 3.
Καζαντζάκης, Ν. (μετ.)

"Ομηρος: Έκτορος ταφή (πμ.), ΙΓ', 103.

ραλάμπους, ΙΘ', 387, 429, 465.
Jeffery, G. (Μλτ.), Β', 32.

Jones, Marvyn
Τό πόδι (Δγμ.), μετ. Ν. Χατζηϊωάννου Κουρρά, 

ΙΖ', 331, 366, 404, ΙΗ', 22, 56, 94.

"Ομηρος: Έληνικό ταξίδι (Ίλιάδος Ν 10—38), 
I', 249.

Καζαντζάκης, Ν. (Μλτ.), Κ', 173.
Καζάσογλου, Γ. (Δφρ.), Κ', 231, (είκ.), Κ', 231.
Καινέας (Μλτ.), Ε', 79.
Καιρικαί παροιμίαι (Μλτ.), Δ', 413.
Καιρικαί προβλέψεις (Δφρ.), Ε', 439

(Μλτ.), ΙΣΤ', 291.
Κ ακούλας, Κ.

Οί Βενετζιάνοι καί ή Φοντάνα Άμορόζα τοϋ Ά- 
ριόστο (Μλτ.), ΙΣΤ', 179.

Γουΐδος Λουζινιάν (Μλτ.), ΙΕ', 324.
Είκοσι μέρες φυλακή (Δγμ.), μετ. X. Δαυίδ, ΙΕ', 

55.
Λεφτά στόν άνεμο (Δγμ.), ΙΕ', 243.
Τό τέμενος μιας Μωαμεθανής Αγίας στήν Κύπρο 

(Δφρ.), ΙΖ', 120.
Τζών Μπάνυαν (Μλτ.), ΙΕ” 143.

Κακριδής, 1. θ.
Τό θέμα τών άστοχων έρωτημάτων στόν "Ομηρο 

(Μλτ.), ΙΔ', 335.
Καινέας (Μλτ.), Ε', 79.

Κακριδής, I. θ. (μετ.)
"Ομηρος: "Εκτορος ταφή (πμ.), ΙΓ', 103.
"Ομηρος: Ελληνικό ταξίδι (Ίλιάδας Ν 10—38), 

I', 249.
Καλαβρίας, Ελληνισμός (Μλτ.), ΙΕ', 82.
Καλαβρίας, Παραμύθια (Μλτ.), ΙΕ', 83.
Κάλβος, Α. (Μλτ.), Δ', 513, (Έπστλ.), Ζ', 54, 

ΙΣΤ', 59.
«Κάλεσμαν» (Μλτ.), Β', 434.
Καλλιγας, Χρ. (Μλτ.), ΚΑ', 165.
Καλλικάντζαροι (Μλτ.), Γ', 33.
Καλλιμάχης, Σκορδάτος (Μλτ.), ΙΖ', 117.
«Καλλιόσωμος» (Μλτ.), ΙΘ', 188.
Καλοζώης, Μ.

Ή άδελφούλα μου Λάβλεϊς (πμ.), Κ', 58.
Άν μ’ άγαπάς (πμ.), ΙΘ', 118.
Τό δάκρυ τοϋ Όδυσσέα (πμ.), Κ', 425.
Τοϋ Μαβίλη (πμ.), ΙΖ', 115.
Τό λυχνάρι μας (πμ.), ΙΣΤ', 220.
Πηνελόπη (πμ.), ΚΘ', 225.
Σέ φίλο ποιητή (πμ.), ΙΖ', 152.
Σμηναγός Ένρϊκο Μπενάλ (πμ.), ΙΗ', 446.
Στήν Πλατεία Μεταξά (πμ.), Κ', 58.
Στήν πύλη τής Άμαθούντας (πμ.), ΙΘ', 118.
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Στό θέατρο τών Σόλων (πμ.), Κ', 58.
Συντρίμια (πμ.), ΙΗ', 302.
Τζών Γκέϊλ (πμ.), ΙΘ', 44.

Καλό Χωριό (Μλτ.), Β', 428.
Καλομοίρης, Μ.

«Ή Αρμονία της σύγχρονης μουσικής του κ. Σ.
Μιχαηλίδη» (Μλτ.), ΙΑ', 51.

Μουσικές άνασυνθέσεις (Δφρ.), ΙΣΤ', 223.
Ό Παλαμάς κι*  ή μουσική (Μλτ.), ΙΖό, 235.

Καλομοίρης, Μ. (Δφρ.), ΙΕ', 221, (Μλτ.), ΙΘ', 
343.

Καλυκωτά άγγεΐα (Μλτ.), ΚΑ', 185.
Καμπίτης, Κ.

’Αγρυπνώντας πάνω σέ μιά σελίδα τοΰ Ευαγγε
λίου... (Δγμ.), Β', 87.

Κάνθος, θ. Χρ.
Τό στοίχημα (Δφρ.), Ε', 407.

Κάνθος, Τηλ.
Ή έκθεση έργων τοΰ I. Κισσονέργη (Δφρ.), ΙΖ', 

410.
"Εκθεση τέχνης τοΰ Π. Γυμνασίου (Δφρ.), ΙΓ', 

252.
«Τοπίο» (είκ.), ΙΗ', 338.

Κάνθος, Τ. "Εκθεσις (Δφρ.), Ε', 71.
Κανικλίδης, Ν. Κ.

θά φθάσετε (πμ.), ΙΖ', 103.
'Ιλαροτραγωδία (πμ.), ΙΣΤ', 180.
Ξέσπασε θύελλα (πμ.), ΙΣΤ', 98.

Κανονισμός λογοτεχνικού διαγωνισμού Ζ. Εύστα
θίου (Δφρ.), ΙΖ', 39.

Καουτζάνης, Χρ.
Νοταλγία (πμ.), ΙΣΤ', 365.

Καραγιώργης, Β.
Ό Πλάτων κα’ι οί θεωρίες του γιά τήν τέχνη 

(Μλτ.), ΙΗ', 297, 345.
Platon, Ν.: A guide to the Museum of Hera- 

clion, K', 448.
Καραγεωργιάδης, I. (Δφρ.), ΣΤ', 214.
Καραγεωργιάδου, Στ.

"Αγνοια (πμ.), ΙΣΤ', 53.
θρήνος (πμ.), ΙΔ', 367.

Καραγεωργιάδου, Στ. (μετ.)
Eliot: Μαρίνα (πμ.), ΙΕ', 176.
Eliot: Πρελούδια (πμ.), ΙΕ', 207.

Καρακάσης, Στ.
"Αεργος (Δγμ.), Δ', 259.
Ό Νίκος Νικολαΐδης μπροστά στή ζωή καί τήν 

τέχνη (Μλτ.), Ε', 272.
Καρανικόλα, Λ.

’Ανώφελη άγάπη (πμ.), ΙΑ', 114.
Τό κρίνο, (πμ.), ΙΑ', 115.
Πέντε παιδιά (πμ.), I', 261.
Τί ματωμένη ποΰν’ ή γή (πμ.), 1', 260.

Καραντώνης, Α.
Γιάννης Ψυχάρης (Μλτ.), ΙΓ', 228.
Ό Παλαμάς καί ή μουσική (Μλτ.), 1Β', 165.

Καραπάν:ς, Γ.
’Αγάπης τραγούδι (πμ.), IB', 45.
’Ελευθερία (πμ.), ΙΑ', 249.

Καρατζάς, Α.
Πορεία πρός τό φως (Μλτ.), Κ', 211.

Καρατζάς, 1. (Μλτ.), ΙΔ', 109, ΙΘ', 373.
Καργώτης, Γ.

Οί άλλόθροοι άνθρωποι τής Τεμέσης (Μλτ.), ΙΑ', 
183.

Καρέλλας, Πιερ>άκης (Μλτ.), ΙΕ’, 138.
Καρζής, Λ.

*0 θώκος (πμ.), ΙΑ', 220.
Κάρμιος, Χρ.

Ή μάχη τοϋ πνεύματος (Δφρ.), Κ', 397.
Ξενηθκιά (πμ.), ΙΗ', 169.
Προσμονή (πμ.), ΙΘ', 189.
Τωρά (πμ.), ΙΗ', 169.

Κάρμιος, Χρ. Δραματικός διαγωνισμός (Δφρ.), ΙΘ', 
307, Κ', 239, 381.

Κάρμιος Χρ. Β' δραματικός διαγωνισμός (Δφρ.), 
ΚΑ', 262.

Κάρμιος, Χρ. Β' ποιητικός διαγωνισμός (Δφρ.), 
Κ', 412.

Καρυωτάκης, θ. (Δφρ.), Κ', 87, (είκ.), Κ', 87.
Καρυωτάκης, Κ, (Μλτ.), ΙΣΤ', 137.
Κ ασινόπουλος, Κ.
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Παλαιογραφικά άπό τήν Ποταμιά (Δφρ.), Γ',121. 
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Προλογίζοντας τά τραγούδια καί τά μοιρολόγια 

(Μλτ.), Ζ', 105.
Πρωτοβοσκός (πμ.), ΙΖ', 314.
Τό τάμαν (πμ.), I', 124.
Τραγούδια τής άγάπης (Δμτκ.), Ζ', 145.
Τά τετράστιχα τής άγάπης (πμ.), ΙΔ', 341.
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Πόθεν καί πώς μετεφέρθη ή Άκριτική πιίησις έν 
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Ή παιδεία καί τό δόγμα «Ή Τέχνη γιά τή Τέ

χνη» (Δφρ.), Κ', 233.
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Coppard: Ή έξομολόγηση τοΰ Ντίξον (Δγμ.), 
ΙΔ', 248.

Eliot: θΐ τρεις φωνές τής ποίησης (Μλτ.), Κ', 
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Τό αίτημα τής έλευθερίας (Μλτ.), ΙΕ', 35.
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Γρηγόρη: Πορεία μές τή νύχτα», Δ', 249.
Γρηγόριος Ξενόπουλος (Μλτ.), Δ', 268, ΙΣΤ', 

42.
Γρήγορος θάνατος (πμ.), Γ', 8.
Γυμνασίου Κυρηνείας: «Εύριπίδου, ’Ιφιγένεια έν 

Αύλίδι» (θτρ.), ΙΖ', 263.
Γύρω άπό τήν έκθεση Ελληνικού βιβλίου (Μλτ.), 

ΙΗ', 107.
David Rokeah (Δψρ). Κ', 393.
Ή δασκάλα μέ τά χρυσά όνειρα (Δγμ.), Α', 

219.
Τά δειλινά τά βροχερά (πμ.), ΣΤ', 36.
Δειλινό τ’ Απρίλη (πμ.), Ε', 324.
Δέκατον ένατον έτος (Μλτ.), Ιθ', 13.
Δέκατον όγδοον έτος (Μλτ.), ΙΗ', 3.
Δέκατον πέμπτον έτος (Δγρ.), ΙΕ', 27.
Δέκατον τέταρτον έτος (Δφρ.), ΙΔ', 30.
Δημιουργοί έθνικοΰ χαρακτήρος (Μλτ.), ΙΓ', 

261.
Ή διακήρυξη τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί 

ή Κύπρος (Δφρ.), ΙΔ', 132.
Διδασκαλικού Κολλεγίου Μόρφου: «Σοφοκλέους, 

Οίδίπους Τύραννος», (θτρ.), ΙΗ', 272.
Ή διαφώτιση τοϋ λαού (Δφρ.), ΙΔ', 167.
Δυό έποχές (Μλτ.), ΙΕ', 307.
Δωμάτιο προαστείου (πμ.), Β', 202.
Εαρινή στροφή (πμ.), Δ', 524.
Εαρινό (πμ.), Ε', 455.
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"Εβδομον έτος (Δφρ.), Ζ', 25.
Edgar Allan Poe (Μλτ.), ΙΔ', 378.
’Εδώ πού ήρθαμε (πμ.), IB', 71.
’Εθνική λογοτεχνία (Μλτ.), ΙΔ', 39.
’Εθνικοί πανηγυρισμοί (Μλτ.), ΙΔ', 107.
Ειδύλλιο (Δγμ.), Ε', 57.
Ειδύλλιο (πμ.), Β', 21, 765.
Είκοσι χρόνια ζωής (Μλτ.), ΚΑ', 5.
Εϊκοσιπέντε χρόνων (πμ.), Γ', 7.
28η ’Οκτωβρίου (Δφρ.), ΙΓ', 343.
Ή 28η ’Οκτωβρίου 1940 στήν Κύπρο (Μλτί), 

ΙΔ', 329.
Εικοστόν έτος (Μλτ.), Κ', 211.
Εκατό χρόνια άπό τή γέννηση τοϋ Ψυχάρη 

(Μλτ.), Ιθ', 185.
Οί έκδόσεις τοϋ Γαλλικοΰ Ινστιτούτου ’Αθηνών 

(Δφρ.), ΙΓ', 305.
Ή έκθεση ζωγραφικής τοϋ I. Κισσονέργη (Δφρ.), 

ΙΗ', 420.
"Εκθεση Τέχνης τοϋ Παγκυπρίου Γυμνασίου 

(Δφρ.), ΙΔ', 276.
"Εκτον έτος (Ζ. & Τ.), ΣΤ', 20.
’Ελεγείο (πμ.), ΣΤ', 47.
’Ελεγείο (πμ.), θ', 202.
’Ελεγείο II (πμ.), IB', 142.
Ελλάδα τοϋ 1945 (πμ.), IB', 69.
Ελληνική Φυσιολατρεία (Μλτ.), I Η', 151.
"Ενα σημαντικόν ‘Εθνικόν Κεφάλαιον (Μλτ.), 

ΙΓ', 225.
"Ενα στοργικό άφιέρωμα (Δφρ.), ΙΔ', 320.
“Ενας ξερριζωμένος ‘Ελληνισμός (Μλτ.), 323.
"Ενας πραγματικός κίνδυνος (Μλτ.), ΙΖ', 383.
Ένάτη Ιουλίου (Μλτ.), ΙΓ', 187.
Ή έπέτειος τής 9ης ’Ιουλίου (Δφρ.), ΙΓ', 254.
Ή επιστροφή (πμ.), Α', 484.
’Επιστροφή στόν άρχαίον κόσμο (Μλτ.), ΙΔ', 245.
’Επιτύμβιο (πμ.), ΣΤ', 197.
Έρήμωση (πμ.), IB', 70.
’Ερωτική τριλογία (Πρζ.), Δ', 257.
’Ερωτικό (πμ.), Δ', 159.
’Εσωτερική άνανέωοη (Μλτ.), ΙΔ', 146.
Τό έτος τής νίκης (Ζ. Λ Τ.), I', 45.
Εύχάριστες διαπιστώσεις (Μλτ.), ΙΖ', 151.
"Εχεις τή δύναμη (πμ.), IB', 71.
’Εωθινό (πμ.), Γ, 258.
Ζήνων Εύστάθίου (Δφρ.), ΙΖ', 34.
Ζορμπά: «θύελλα στήν Πίνδο» (θτρ.), ΙΣΤ', 135.
’Ηθικόν σύμβολον (Μλτ.), Κ', 419.
’Ηθικός Έπανεξοπλισμός (Μλτ.), ΙΣΤ', 67.
Ήρθε τό δείλι (πμ.), ΣΤ' 36.
Ή ήρωϊκή παράδοση (Μλτ.), ΙΖ', 116.
Τό ήρωϊκό στοιχείο στήν τέχνη (Μλτ.), ΙΖ', 348. 
θά γιορτάσουμε πάλι τήν "Ανοιξη (πμ.), IB', 

247.
θαλασσινού: «Πανσέληνος», Ε', 225.
θάνατος (πμ.), ΙΔ', 184.
θάταν πιό άσφαλές (πμ.), Γ', 8.
Τό θαύμα (Μλτ.), Κ', 201.
Τό θαύμα (Μλτ.), ΙΕ', 100.
Τό θαϋμα τών παιδικών χρόνων (Μλτ.), Κ', 459. 

θέματα Κυπριακής λογοτεχνίας (Μλτ.), Κ', 251. 
θέμελη : «’Ωδή», ΙΔ', 172.
Ή θέση τοϋ διηγήματος μέσα στήν Κυπριακή λο

γοτεχνία (Μλτ.), ΙΔ', 281.
Ό θίασος Λαμπέτη — Παππά — Χόρν στήν Κύ

προ (Δφρ.), Ιθ', 481.
θλιβερές διαπιστώσεις (Μλτ.), ΙΗ', 391.
θΓήνος (πμ.), Ζ', 97.
θρύλος αγάπης (Πρζ.), Δ', 411.
θυμάμαι... (πμ.), Ζ', 98.
Ή θυσία τής ένάτης ’Ιουλίου (Μλτ.), ΙΔ', 212.
Greek Office of Information "A Pictorial 

Quide to Greece", ΙΔ > 202.
In memoriam (^μ·). 324.
Ή ιστορία μιας άγάπης (Δγμ.), Δ', 319.
‘Ιπποτικό (πμ.), Δ', 349.
Ή ιστορική παράδοση καί ή λογοτεχνία μας 

(Μλτ.), ΙΣΤ', 347.
Τό ‘Ιστορικό Μυθιστόρημα (Μλτ.), ΙΓ', 353.
Ό Καπετάν Πανάγος ό Λούμπας (Δγμ.), I', 

192.
Καπετανάκη: «Πικραμένα Χαμόγελα (ΙΔ', 276.
Τά καράβια (πμ.), I Β ', 5.
Κληρίδη· «θρύλοι — Μορφές», ΣΤ', 114.
Κοινόν πεπρωμένον (πμ.), ΣΤ', 48.
Κοινωνική λειτουργία (Μλτ.), ΙΕ', 131.
Τό Κυπριακό, σάν ήθικό πρόβλημα (Ζ. Λ Τ.), 

ΚΑ', 247.
Κυπριακού θεάτρου: «Τό όνειρο τοϋ Τζιυπρή τοϋ 

Λευκαρίτη» (θτρ.), ΙΣΤ', 375.
Κωνσταντίνος Σπυριδάκις (Μλτ.), ΙΣΤ', 145.
Κώστας Πρ-υσής (Μλτ.), Ιθ', 105.
Λευκά μέτωπα (πμ.), Κ', 377.
Λογοτεχνικά θέματα (Μλτ.), ΙΔ', 76.
Λοϊζίδη : «Ή Κύπρος μεγάλη ιδέα τοΰ Έλλην· 

σμοϋ σήμερον», ΙΔ', 274.
Τό λιμάνι (πμ.), θ', 106.
Λουκής Ακρίτας (Δφρ.), ΙΖ', 300.
Ό Λουλής (Δγμ.), ΙΓ', 3.
Λυκόφως (Δγμ.), Δ', 553.
Τό μάθημα τών νεοελληνικών στό κυπριακό γυμνά

σιο καί ή διδασκαλία τοϋ έργου του Β. Μιχαη- 
λίδη (Μλτ.), Ε', 62, 81.

Μαλλώση : «Άνηφοριά», Ε', 34.
Ή μάνα τοϋ στρατιώτη (Δγμ.), θ', 107.
Τά μάτια σου (πμ.), Η', 97.
Μαυροΐδη: «Καθρέφτες», ΙΔ', 172.
Μελαγχολία (πμ.), ΣΤ’, 198.
Μέ τά πουλιά πού θά φύγουν (πμ.), IB', 69.
Μελά: «Γύρω άπό τή ζωή», Δ', 386.
Μελά: «"Εγνιες καί ξεγελάσματα», Δ', 486.
Μελά: «Πλάνες κΓ όνειροπολήματα», Δ', 386.
Μελά: «Ροδοπέταλα, κοχύλια, νούφαρα», Ε',320.
Μερικά έργα πού πρέπει νά γίνουν (Μλτ.), ΙΖ', 

191.
Μέσα άπό τά χαλάσματα (Μλτ.), ΙΗ', 337.
Μέτρα τ’ ’Απρίλη (πμ.), θ', 231.
Μιά λαϊκή γιορτή (Μλτ.), ΙΕ', 195.
Ή μοίρα τοϋ σημερινού άνβρώπου (Μλτ.), Ιθ', 

370.

Μοναξιά (πμ.), Ε', 455.
Μόντη: «Γκαμήλες κι’ άλλα διηγήματα», Δ', 425.
Μόντη: «Ταπεινή ζωή», θ', 181.
Μόντη: «Τά τραγούδια τής ταπεινής ζωής», Κ', 

43.
«Μορφές τοΰ Μύθου» (Δφρ.), Κ', 48.
Μορφές πού σβήνουν (Μλτ.), ΙΖ', 267.
Μπίστη: «’Ηχώ άπό τό Λονδίνο», θ', 183.
Νάρκη χειμώνος (πμ.), Δ', 524.
‘Η νέα περίοδος τών «Κυπριακών Γραμμάτων», 

έτος 13ον (Δφρ.), ΙΓ', 37.
Ή νέα ποίηση (Μλτ.), Ιθ', 63.
«Νεκρά φύσις» (πμ.), Α', 644.
ΟΙ νεκροί τής Ερήμου (πμ.), Η', 43.
Τό νεοελληνικό σύνταγμα γαί ή γλώσσα (Δφρ.), 

304.
Οί νέοι (Μλτ.), ΙΕ', 67.
Οί νέοι κ’ έμεΐς (Μλτ.), Ιθ', 276.
Νέοι προσανατολισμοί (Μλτ.), θ', 52.
Νοσταλγία τής θάλασσας (πμ.), ΙΗ', 55.
Ή νοσταλγία του ναύτη (πμ.), IB', 228.
Νυκτωδία (πμ.), 275.
Ξαναγυρίζουμε (πμ.), Γ, 101.
Παγκυπρίου Γυμνασίου: «Εύριπίδου Εκάβη», 

(θτρ.), ΙΖ', 262.
Παγκυπρίου Γυμνασίου: «Φιλολογικόν μνημόσυνον 

τοΰ ποιητοϋ Κωστή Παλαμά», Η', 71.
«Παιδικές Ψυχές», ΣΤ', 115.
Παλαιοί καί νέοι (Ζ. A Τ.), Δ', 417.
Πάλλη : «Γιά νά γνωρίσουμε καλύτερα τήν ’Αγ

γλία καί τούς "Αγγλους», Δ', 426.
Ό Παπαδιαμάντης καί ή Χριστουγενιάτικη φιλο

λογική παράδοση (Μλτ.), ΙΔ', 3.
Παπαμιχαήλ: «Ό άνά τήν ’Αφρικήν ‘Ελληνισμός», 

ΙΗ', 368.
Ό παραγυιός (Δγμ.), 1', 4.
Οί παραστάσεις τοϋ θιάσου Κατερίνας (Μλτ.), 

Ιθ', 91.
Πατρίδα μου (πμ.), ΙΔ', 256.
Πεζές σελίδες μεγάλης άγάπης (πμ.), Δ', 525.
Πέμπτον έτος (Ζ. & Τ.), Ε', 27.
Πεντακόσια χρόνια μετά τήν άλωση (Μλτ.), ΙΗ', 

195.
Περάσματα (πμ.), Γ', 7.
Περί ένθουσιασμών καί ένδιαφερόντων (Μλτ.), 

Ιθ', 227.
Περί τέχνης (Μλτ.), Κ', 110.
Περισσότερα πεζά (Μλτ.), ΙΖ', 43.
Πέτρου, X.: «‘Υπάρχουν θεοί;», ΙΔ', 201.
Πιερίδη : «Δέκα τραγούδια», Ε', 103.
Πίναξ (πμ.), ΣΤ', 47.
Πνευματικά Αιτήματα (Μλτ.), ΙΓ', 319.
Πνευματικά ένδιαφέροντα (Δφρ.), ΙΓ', 91.
Πνευματικά ένδιαφέροντα (Μλτ.), ΙΣΤ', 35.
Πνευματικά προβλήματα τών νέων (Μλτ.), Κ', 

294.
‘Η πνευματική άνάπτυξη τής Κύπρου, μιά έθνική 

έκδήλωση τής τοπικής ζωής (Μλτ.), Κ', 59.
Ή πνευματική δεσποτεία (Ζ. Λ Τ.), Α', 389.
Πνευματική έπιστράτευση (Μλτ.), ΙΣΤ', 303.

Πνευματική κρίση (Μλτ.), ΙΣΤ', 179.
Ή πνευματική Κύπρος καί δ άγώνας γιά τήν έπι- 

βίωση τής Φυλής, ΙΓ', 304.
Πνευματικοί δεσμοί (Μλτ.), ΙΣΤ', 99.
Τό ποίημα τής ζωής μας (πμ.), IB', 6.
«‘Ο ποιητής Γ. Σεφέρης» (Δφρ.), Κ', 327.
‘Ο ποιητής τής ’Ιωνίας (Μλτ.), ΙΕ', 259.
Ποιητικά θέματα (Μλτ.), ΙΖ', 308.
Ποιητικά μέσα καί σκοποί (Μλτ.), ΙΣΤ', 263.
Πόλις μικρά τής Κύπρου (πμ.), Γ', 8.
Πορεία πρός τήν άθανασία (Μλτ.), Κ', 155.
Προβελέγγιου, Ρ.: «Πορεία στό σκοτάδι», ΚΑ', 

254.
Προβελέγγιου, Ρ.: «Ή ρίζα τοϋ μύθου», Ιθ', 

474.
Προβλέψεις γιά τόν καιρό (Δφρ.), Ε', 439.
Προλογικό σημείωμα (Ζ. Λ Τ.), Δ', 67.
Πρός άνώτερες μορφές άφηγηματικοϋ λόγου 

(Μλτ.). ΙΗ', 67.
Οί ρίζες (Μλτ.), Κ', 379.
Σαράντη: «Πασχαλιές», ΙΔ', 136.
Σέ μιά μικρή τοϋ Νότου πολιτεία (πμ.)’ θ', 143.
Σέ περιμένω (πμ.), ΣΤ', 199.
Σημηριώτη: «’Αλκυόνες», ΙΕ', 28.
Σόλων Μιχαηλίδης (Μλτ.), ΚΑ', 211.
Σοφοκλέους: «Ή έθνική συνείδησις τών Ελλήνων 

έπί Φραγκοκρατίας», ΙΔ', 274.
Σοφοκλέους: «Ό έθνικός χαρακτήρ τής ‘Ελληνι- 

τής έπαναστάσεως» ΙΔ', 274.
Σπανδωνίδη: «Τί είναι λογοτεχνία», ΙΣΤ', 256.
«Σπήλαιον ληστών» (πμ.), 1Β', 142.
Σπίτια σφ<ιλιστά (πμ.), Η', 97.
Σπουδή (πμ.), Δ', 160.
Σπυριδάκι: «Κύπρος καί Ελλάς εις τήν άρχαιό- 

τητα», ΙΔ', 274.
Στεφανίδη: «’Ανησυχίες», Κ', 139.
Στή γή πού μάς γέννησε (πμ.), ΙΓ', 224.
Στή συνοικία τή μακρινή (πμ.), I', 145.
Στιγμιότυπο (πμ.), ΣΤ', 48, ΙΓ', 163.
Στωϊκό (πμ.), Α', 484.
Ό συγγραφέας τής «Αλεξάνδρας Ρώσση» (Δγμ.), 

Α', 529.
Ό συγγραφέας πού φιλοξένησεν ή Κύπρος 

(Μλτ.), ΙΖ’, 81.
Τό συναισθηματικό στοιχείο στό νεοελληνικό λόγο 

(Μλτ.), ΙΣΤ', 131.
Άνθία, Τ. : «Τά Σφυρίγματα τοΰ ’Ερημίτη», Η', 

109.
Οϊ τέχνες καί τά γράμματα στήν Κύπρο (Μλτ.), 

ΙΕ', 163.
Τέχνη καί Λαός (Μλτ.), ΙΓ', 145.
Τέχνη καί Πολιτική (Μλτ.), ΙΓ', 101.
Τοπίο (πμ.), Ε', 12.
Τραγούδι (πμ.), Δ', 431.
Τό τραγούδι τοϋ “Ηλιου (πμ.), I', 53.
Τό τραγούδι τής Λευτεριάς (πμ.), IB', 141.
Τό τραγούδι τών προγόνων (πμ.), IB', 4.
Οί τρεις σύντροφοι (Δγμ.), θ', 6.
Τριολέττο (πμ.), Γ', 301.

Ultima Spes (πΡ·). Α'. 177.
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Φθινοπωρινός λυγμός (πμ.), Δ', 525.
Φθινόπωρο (πμ.), Γ', 6.
Φθινόπωρο στήν Επαρχία (πμ.), Δ', 431.
Ή φιλολογική Κύπρος καί ό ’Εθνικός άγώνας 

(Μλτ.), Ε', 370.
Φιλολογικός άπολογισμός (Ζ. Α Τ.), Δ', 492, 

Ε', 405, ΣΤ', 176, Ζ', 157, θ', 217, ΙΖ', 3.
Φυγή (πμ.), ΙΒ', 70.
Φυλλορροεί τό έαρ (πμ.), Ζ', 97.
Χαραλάμπους: «Ό φιλέλλην Στάνλεϋ Κάρσον», 

θ', 183.
Χατζηϊωάννου: «Κυπριακοί Μΰθοι», ΙΔ', 32.
Χατζηκώστα: «Ή Κύπρος κι’ ή ζωή της», ΙΔ', 

324.
Χατζησωτηρίου, Φ. : «"Ανθρωποι πού δέ φταίξανε» 

(Δφρ.), Η', 218.
Χατζησωτηρίου: «Συνηθισμένη Ιστορία», Ζ', 171.
Χειμωνιάτικο καφενείο (πμ.), Α', 5.
Χορικό (πμ.), ΙΗ', 1.
Χόρν, Π. «Τό Φιντανάκι» (θτρ.), ΙΖ', 144.
Χρίστη : «’Εκκλησία καί κομμουνισμός», ΙΔ',274.
Τό χρονικό ένός νέου της έπαρχίας (Δγμ.), Δ', 

7, 88.
Κρανιδιώτης, Ν. (μετ.)

Rokeah: Προσευχή (πμ.), Κ', 393.
Rokeah: Τό τραγούδι τοϋ Φθινόπωρου (πμ.), 

Κ', 394. < · ■·
Κρανιδιώτης, Ν. (Δφρ.), ΙΣΤ', 335-343, Ιθ', 

440, Κ', 48, 327, (Μλτ.), ΙΖ', 21, (Είκ.), 
ΙΣΤ', 337, (Έπστλ.), θ', 225.

Κρανιδιώτη «Χρονικοί» (Έπστλ.), θ', 225.
Κρητικός, Π. Σ.

Τό θέρος (πμ.), ΙΣΤ', 220.
Κλείνω (πμ.), ΙΕ', 115.
Ό τρύγος (πμ.), ΙΖ', 328.

Κριαράς, Μ. (Δφρ.), Τ', 200.
Κριναϊος, Π.

Ή ’Αδυσώπητη Σπάρτη (πμ.), Ιθ', 68.
Αίγαίον πέλαγος (πμ.), Β', 186.
’Αλληλούια (πμ.), Δ', 145.
Ή άμαρτωλή πολιτεία (πμ.), ΙΑ', 97.
Ή άνθισμένη φλόγα τής άνθρωπότητας (πμ.), 

ΙΑ', 166.
’Από τά έπιτάφια (πμ.), Τ', 94.
Άρχαΐον όραμα στήν Κασταλίαν (πμ.), Β', 405.
Ή άχραντη καλημέρα τοΰ Κυρίου (πμ.), 1 ', 250.
Τό γαλανό ταξίδι της Γιούλας (πμ.), Γ', 94.
Τά γραφεία Κούκ (πμ.), Ε', 447.
Γράμμα σ’ ενα φίλο άπό τή Σκωτία (πμ.), Ιθ', 

186.
Οί γυναίκες τών μεταναστών (πμ.), ΙΑ', 96.
Ό γυρισμός τοϋ πολεμιστή (πμ.), ΙΒ', 279.
Ό γύρος τών ώρών (πμ.), Ά', 73.
Δείξε μου τά πληγωμένα σου χέρια (πμ.), ΙΗ', 

108.
Εαρινό προμήνυμα (πμ.), Α', 432.
Τό έγκώμιο τοϋ Αιγαίου (πμ.>, I Β ' t 163;
Τό έγκώμιον τοΰ έλληνικού ήλιου (πμ.), ΚΑ', 

122.

Ειμαρμένη (πμ.), Δ', 143.
Ή Ελένη τής Σπάρτης (πμ.), ΙΑ', 165.
Ελληνικόν έαρ (πμ.), Δ', 146.
"Ενα γράμμα στή μητέρα (πμ.), Α', 203.
"Ενα τραγουδάκι άπλό (πμ.), ΙΗ', 2.
Τό επιτύμβιο τοϋ Κεραμεικοΰ (πμ.), ΙΗ', 286. 
θαλασσινή άποθέωση (πμ.), ΙΑ', 22.
θαλασσινή 'Ορκωμοσία (πμ.), ΙΣΤ', 302.
Ίόνιον πέλαγος (πμ.), Β', 186.
Ή καρδιά τών είκοσι χρόνων (πμ.), Δ', 309.
Τό Κάστρο τής Παλαίπαφος (πμ.), I', 250.
Ή κλεψύδρα (πμ.), Ιθ', 69.
Ή κολυμβήθρα τοΰ ήλιου (πμ.), Ιθ', 104.
Κωδωνοκρούστης (πμ.), Ιθ', 69.
Ό ληστής πού έμοιαζε μέ τόν Χριστό (πμ.), Γ', 

303.
Λίβελλος γιά τό ρωμαντικό σεληνόφως (πμ.), ΙΖ', 

41.
Ή λιτανεία τών ήχων (πμ.), ΙΗ', 335.
Ή λυρική πορεία τοΰ άνέμου (πμ.), 1 θ', 68.
Ή λυρική πορεία τοϋ ΰπνου (πμ.), ΙΗ', 34.
Ό μαγεμένος αύλός (πμ.), Δ', 481.
Οί Μάγοι τών παραμυθιών (πμ.), Ε', 43.
Μαρασμός (πμ.), Β', 185.
Ό μάρτυρας (πμ.), Γ', 91.
Ματαία έπάνοδος (πμ.), Β', 2.
Μάχη στόν ώκεανό (πμ.), Β', 186.
Μιά ιδέα λευκή (πμ.), Β', 186., 
Ό μικρός λυγμός (πμ.), I Η ', 34. . 
Ό μικρός σταυροφόρος (πμ.), Ιθ', 70. 
Μιλά ή άγάπη μου (πμ.), Α', 432.
Μιχαήλ ’Αρχάγγελε Φρουρέ (πμ.), Δ', 144.
Ή μπαλλάντα τοϋ άνέμου πού ξεκινά άπό τήν 

Πολυνησία (πμ.), Α', 306.
Ή μπαλλάντα τής άρωστης πριγκηπέσσας (πμ.), 

Β', 181.
Μπαλλάντα σ’ ένα σκυλί (πμ.), Δ', 145.
Ή μυστική παρουσία (πμ.), ΙΖ', 349.
Ή νεκρώσιμη άκολουθία τοϋ ζιζικιοϋ (πμ.), ΙΓ', 

227.
Ή νύχτα τών Κυκλάδων (πμ.), ΙΑ', 165.
Τό ξύπνημα τής κόρης (πμ.), ΙΑ', 591.
Τ’ όμοίωμα τοΰ ’Αρχαγγέλου (πμ.), ΙΒ', 23. 
"Οπως οί βάρβαροι τοΰ Καβάρη (πμ.), Β', 184. 
’Ορθρινό μοναστήρι (πμ.), Γ', 302.
"Οταν άνθίζουν οί βραγιές (πμ.), Γ', 92^
Ή παράνομη ώδή τής Ελευθερίας (πμ.), I', 

251.
Πλυνεϊς με ύσσώπω (πμ. ), I Η ', 34.
Ό ποιητής Β. Μιχαηλίδης (Μλτ.), Ε', 62, 86. 
' Η πρωτεύουσα τών άγγέλων καί τών ποιμένων 

(πμ.), ΚΑ' . 122.
Ρωμαίοι καί Βέρθεροι (πμ.), Δ',, 144.
Ρωμαντική έκστρατεία (πμ.), ΙΣΤ', 302.
Σέ μιά κοχύλα (πμ.), Δ', 147, 
Σιωπή (πμ.), Α', 432.
Συμπόσιον αύλητρίδων (πμ.). Δ', 310. .
Ή συμφωνία τοΰ Γρέγου (πμ.), Ε', 222. 
Ταγχόϋζερ (πμ.), Ε', 44.
Τό τελευταίο γράμμα τής μητέρας (πμ.), Α', 591.

Οί τελευταίοι Ιππότες (πμ.), Α', 203.
Τιμαθώ ή ’Ασσυρία (πμ.), Κ'. 79.
Τό τραγικό γιοττί (πμ.), Δ', 146.
Τό τραγούδι τών έλεύθερων κυμάτων (πμ.), Γ', 

92.
Τό τρυφερώτερον έλα (πμ.), Ιθ', 70.
Τό υπερούσιον δώρημα (πμ.), Ιθ', 69.
Ό ύπνος μιας μικρής έταίρας (πμ.). Α', 638.
Ή φυλή τών άτσιγγάνων (πμ.), ΙΒ', 24.
Χαλκομανία (πμ.), Γ', 302.
Χαρά, εύτυχία, ή θέση σου! (πμ.), ΙΑ', 21.
Χερουβικό (πμ.), Δ', 147.
Χρυσή άντηλιά (πμ.), Γ', 93.
Ψαλμοί I — III (πμ.), Δ', 559.
Ψηλά σέ μιά σοφίτα (πμ.), Β', 182.
Ώδή στήν κυρίαν τών ’Αγγέλων (πμ.), ΙΣΤ', 

301.
Κριναϊος, Π. (Δφρ.), Γ', 91.
Κριτική γιά τήν ποιητική συλλογή «Σπουδές» τοΰ 

Ν. Κρανιδιώτη (Δφρ.), ΙΣΤ', 335-343.
Ή Κριτική γιά τό βιβλίο του Ν. Κρανιδιώτη 

«Μορφές τοϋ Μύθου» (Δφρ.), Κ', 48.
Ή Κριτική γιά τό νέο βιβλίο τοϋ Ν. Κρανιδιώτη 

«Ό ποιητής Γ. Σεφέρης» (Δφρ.), Κ', 327.
Κυθρεώτης, I.

Ό Αρχάγγελος άντιφώνησε (Δγμ.), ΙΖ', 204.
Δημήτρης ό ’Ακαμάτης (Δγμ.), ΙΔ', 289.
Ό καλόγηρος τ’ Άη Λιδ (Δγμ.), Ιθ', 147.
Τής Τρίχας τό γιοφύριν (Μλτ.), I', 79.
Τής Τρίχας τό γιοφύριν (Δμτκ.), I', 80.

Κύκκου, Μονή (Δφρ.), Κ', 38.
Κυκκώτης, I.

Τό βιβλίο (Μλτ.), θ’, ρ64.
Κυκκώτης, Μ.

Γιά τή «συτζιά» (Έπστλ.), Β', 105.
Ή έλληνική παιδεία (Μλτ.), Γ, 84.
Τό θέατρο (Μλτ.), I', 47.
Ή πνευμοττική ζωή στήν ’Αγγλία (Μλτ.), θ', 32.
Ό τύπος (Μλτ.), θ', 177.

«Κύπρια Έπη» (Μλτ.), Β', 68.
«Κύπρια Έπη» Μ. Άνδρεάδη (Μλτ.), Δ', 179.
Κυπριακά αινίγματα (Δφρ.), Α', 697.
Κυπριακά άναγνωστικά βιβλία (Δφρ.), ΙΔ', 65, 

167.
Κυπριακά βασίλεια (Μλτ.), ΙΑ', 253, ΙΒ', 229.
Κυπριακά βυζαντινά μνημεία (Ζ. A Τ.), Β', 317.
Κυπριακά γεωργικά: Λαογραφία (Μλτ.), Η', 100.
Κυπριακά γλωσσικά ιδιώματα (χάρτης) (Δφρ.), 

ΙΔ', 215.
Κυπριακά γλωσσολογικά (Έπστλ.), ΣΤ', 74-77.
Κυπριακά Γράμματα

’Αγγλική πνευματική κίνηση (Δφρ.), ΙΓ', 46.
’Αθηναϊκά γράμματα (Δφρ.), ΙΓ', 139, 181, 

218, 255, 311, 348, 383.
Αμερικάνικη πνευματική κίνηση (Δφρ.), ΙΓ',46.
Αναγκαία δήλωση (Δφρ.), ΙΒ', 210. 
’Αναμνηστικά Δ. Λιπέρτη (Δφρ.), ΙΔ', 103.
Άντώνης Κλόκκαρης (Δφρ.), ΣΤ', 141.

Τά άποκαλυπτήρια τής προτομής τοϋ Β. Μιχαη
λίδη (Δφρ.), ΙΗ', 315.

Τά άποκαλυπτήρια τής προτομής τοϋ Σολωμοϋ 
(Δφρ.), Ιθ', 306.

Άπόσπασμα άπό τήν έκθεση τής Κριτικής Επι
τροπής ποιητικού διαγωνισμού Γ. Ν. Ρωσσίδη 
(Δφρ.), ΙΔ', 75.

Τά άποτελέσματα τοϋ Α' Ποιητικού Διαγωνισμού 
Ζ. Εύσταθίου (Δφρ.), Ιθ', 52.

Τά άποτελέσματα τοΰ Β' Ποιητικού Διαγωνισμού 
Ζ' Εύσταθίου (Δφρ.), ΚΑ', 262.

Β ' Πεζογραφικός διαγωνισμός Ζ. Εύσταθίου 
(Δφρ.), Ιθ', 446.

Ή βράβευσις τής κ. Αθήνας Ταρσούλη (Δφρ.), 
ΚΑ', 260.

Γιά τήν προτομή τού Παλαμά (Δφρ.), Γ', 206, 
267, 336.

Τά δεκάχρονα τού Εκδρομικού Συνδέσμου (Δφρ.), 
ΙΗ', 180.

Διαγωνισμοί τής «Εργατικής Εστίας», (Δφρ.), 
ΙΓ', 305.

200ή έπέτειος τής γεννήσεως τοΰ Κοραή στό 
Γαλλοελληνικό Σύνδεσμο Νέων (Δφρ.), ΙΓ', 
183.

Δραματικός Διαγωνισμός Γ. Ρωσσίδη (Δφρ.), 
Ιθ', 307.

Ό Δραματικός Διαγωνισμός Γ. Ρωσσίδη (Δφρ.), 
Ιθ', 96.

Ό Δραματικός Διαγωνισμός Γ. Ρωσσίδη (Δφρ.), 
Ιθ” 405.

Δραματικός Διαγωνισμός Γ. Ρωσσίδη (Δφρ.), 
446.

Δώρα τής Γαλλίας στήν Ελλάδα (Δφρ.), ΙΓ', 
141.

Εισηγητική έκθεση Β ' Ποιητικού διαγωνισμού Ζ. 
Εύσταθίου (Δφρ.), ΚΑ', 244.

Ή έκθεση ζωγραφικής Τ. Φραγκούδη (Δφρ.), 
Κ', 477.

Εθνικό ξύπνημα (Δφρ.), ΙΓ', 382.
«Έλληνική Κύπρος» (Δφρ.), ΙΔ', 205.
Ελληνικός Πνευματικός “Ομιλος Κύπρου (Δφρ.), 

ΚΑ', 261.
Έρνεστ Χέμινγουέϋ (Δφρ.), Ιθ', 482.
Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (Δφρ.), ΚΑ', 

261.
’Ιωάννης Μεταξάς (Δφρ.), Ε', 410.
Ό Καλομοίρης στήν Κύπρο (Δφρ.) ΙΕ', 221.
Κυπριακή διάλεκτος (Δφρ.), ΙΔ', 101.
Κώστας Προυσής (Δφρ.), ΙΣΤ', 252.
Λογοτεχνικοί Διαγωνισμοί (Δφρ.), ΙΓ', 182.
Λοΐζος Φιλίππου (Δφρ.), ΙΕ', 302.
Μαρίκα Κοτοπούλη (Δφρ.), Ιθ', 403.
Ή μελέτη τοΰ Φιλήντα (Δφρ.), Α', 102.
Μελής Νικολαΐδης (Δφρ.), ΙΗ', 179.
Ή νέα Ελλάδα (Δφρ.), ΣΤ', 141.
Νίκος Νικολαΐδης (Δφρ.), ΚΑ', 261.
Παλαμικές έορτές στήν Πάφο (Δφρ.), ΙΔ', 100, 

ΙΣΤ', 123.
Πρακτορείο Πνευματικής Συνεργασίας (Δφρ.), 

ΙΓ', 314.
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Προκήρυξις διαγωνισμού διηγήματος Ε.Π.Ο.Κ. 
(Δφρ.), Ιθ', 216.

Προκήρυξις Δραματικού διαγωνισμού Χρ. Καρ- 
μίου (Δφρ.), Ιθ', 307.

Προκήρυξις Β ' δραματικού διαγωνισμού Χρ. 
Καρμίου (Δφρ.), ΚΑ', 262.

Προκήρυξις τού Γ' διαγωνισμού πεζογραφήματος 
Ζ. Εύσταθίου (Δφρ.), ΚΑ', 262.

Πώς μάς κρίνουν. Σύντομες γνώμες (Δφρ.), Α', 
390, 391, 392.

Πώς μάς κρίνουν (Δφρ.), Ιθ', 307.
Ροδίων Γεωργιάδης (Δφρ.), ΙΔ', 71.
Σεβέρειος Βιβλιοθήκη (Δφρ.), ΙΔ', 138.
Σημείωμα γιά τούς «Τερμίτες» (Δφρ.), Α', 134. 
Σημειώματα (Δφρ.), Α', 24, 68, 167, 260, 738. 
Σόλων Μιχαηλίδης (Δφρ.), ΙΓ', 381, ΙΣΤ', 328. 
Σπύρος Μελάς γιά τά «Κυπριακά Γράματα» 

(Δφρ.), ΙΔ', 101.
Τηλ. Παντελίδης (Δφρ.), ΙΔ', 360.
Φιλολογικόν Διαγώνισμα Κυρίλλου Γ' (Δφρ.), 

Ιθ', 307.
Χρ. Χαραλάμπους (Δφρ.), ΙΣΤ', 368.

«Κυ,τριακά Γράμματα» (Δφρ.), Α', 390, 391, 392, 
(Ζ. Α Τ.) Γ', 326, Δ', 67, Ε', 27, ΣΤ', 20, 
(Δφρ.), Ζ', 25, (Ζ. & Τ.), Η', 69, (Δφρ.), θ', 
28, θ', 132, I', 292, (Ζ. & Τ.), IB', 258, 
292, (Δφρ.), ΙΓ', 37, ΙΔ', 30, 101, ΙΕ', 27, 
(Έπστλ.), ΙΕ', 128, ΙΗ', 62, (Μλτ.), 3, 
(Δφρ.), 148, (Μλτ.), Ιθ', 13, (Δφρ.), Ιθ', 
307, (Μλτ.), Κ', 11, (Δφρ.), Κ', 96, (Μλτ.), 
ΚΑ', 5, 247.

Κυπριακά δημοτικά τραγούδια (Μλτ.), Ζ', 105.
Κυπριακά Έγγραφα Τουρκοκροαίας (Δφρ.), Ε', 

440.
Κυπριακά Έθιμα (Μλτ.), Δ', 107.
Κυπριακά έπώνυμα (Μλτ.), Β', 137.
Κυπριακά έργατικά τραγούδια (Μλτ.), ΙΔ', 51.
«Κυπριακά Ερωτικά Ποιήμοττα» (Μλτ.), Γ', 79, 84. 
Κυπριακά έρωτικά ποιήματα (Μλτ.), ΚΑ', 159. 
Κυπριακά Έρωτικά Ποιήματα (Δμτκ.), Γ', 322. 
Κυιτριακά έρωτικά τραγούδια (Μλτ.), Ζ', 105, 

(Δφρ.), ΙΔ', 268.
Κυπριακά ίδιόφθογγα (Μλτ.), ΙΗ', 36.
Κυπριακά ίστορί’-ά άσματα (Μλτ.), ΚΑ', 99.
Κυπριακά καλυκωτά άγγεϊα (Μλτ.), ΚΑ', 185.
Κυπριακά μεσαιωνικά σύμμεικτα (Μλτ.), Ε', 312.
Κυπριακά όμώνυμα (Μλτ.), ΙΗ', 36.
Κυπριακά παραμύθια (Έπστλ.), ΙΖ', 146, (Μλτ.), 

Δ', 211, ΙΔ', 315.
Κυπριακά πειράγματα (Δφρ.), Ε', 65.
Κυπριακά πνευματικά ιδρύματα (Μλτ.), ΚΑ', 209.
Κυπριακά πωλητήρια (Έπστλ.), Ιθ', 482.
Κυπριακά τοπωνύμια (Δφρ.), Ιθ', 473, (Μλτ.),

ΙΕ', 53, 121.
Κυπριακά σχολεία τής Τουρκοκρατίας καί Βυζάν

τιον (Δφρ.), Ζ', 26.
Κυπριακά τραγούδια (Δφρ.), ΙΗ', 220, (Μλτ.),

ΚΑ', 115.
«Κυπριακά Χρονικά», Περιοδ. (Δφρ.), Α', 523.
Κυπριακαί γητιαΐ (Μλτ.)’ Ζ', 117.
Κυπριακαί έπιγραφαί (Μλτ.), Ιθ', 195.
Κυπριακαί έορταί (Δφρ.), ΙΖ', 255.
Κυπριακαί ίστορικαί πηγαί (Μλτ.), ΚΑ', 73.
Κυπριακαί μετεωρολογικαί δοξασίαι (Δφρ.), Α', 

693.
Κυπριακαί Παραδόσεις (Μλτ.), ΙΕ', 48.
Κυπριακαί Παροιμίαι (Μλτ.), Α', 144, ΣΤ', 128, 

168, ΚΑ', 167.
Κυπριακαί πολιτιστικοί άνάγκαι (Μλτ.), ΙΖ', 191. 
«Κυπριακαί Σπουδαί», βράβευσις (Δφρ.), I', 292. 
Κυπριακαί Σπουδαί, διαγωνισμός (Δφρ.), ΙΣΤ', 

64.
Κυπριακαί φιλολογικά! όργανώσεις (Μλτ.), ΚΑ', 

209.
Κυπριακαί φωτογραφίαι (Δφρ.), ΙΣΤ', 96.
Κυπριακή άγιολογία (Έπστλ.), Β', 103.
Κυπριακή άκριτική ποίησις (Μλτ.), Ιθ', 247.
Κυπριακή βιβλιογραφία (Έπστλ.), Β', 260.

(Μλτ.), Δ', 125.
Κυπριακή βυζαντινή τέχνη (Μλτ.), ΚΑ', 171.
Κυπριακή δημοτική μουσική (Μλτ.), ΚΑ', 105.
Κυπριακή διαλεκτική ποίηση (Δφρ.), ΙΗ', 268.
Κυπριαχή διάλεκτος (Δφρ.), ΓΔ', 101, (Μλτ.),

Ιθ', 195.
Κυπριακή διάλεκτος καί ξένα στοιχεία έν αυτή, Γ', 

122, 185, 187.
Κυπριακή διανόησις (Μλτ.), ΙΕ', 163.
Κυπριακή έκθεση ζωγραφικής (Δφρ.), Γ', 263.
Κυπριακή έκθεση τέχνης (Δφρ.), IB', 196.
Κυπριακή Εκκλησιαστική Τέχνη (Ζ. A Τ.), Ε', 64.
Κυπριακή έπιγραφή (Δφρ.), ΣΤ', 142.
Κυπριακή έπιστολή τού 1812 (Μλτ.), ΙΕ', 138.
Κυπριακή έρωτική ποίησις (Μλτ.), Β', 493.
Κυπριακή ζωγραφική. 'Έκθεση (Δφρ.), 3', 138.
Κυπριακή λαϊκή γιορτή (Μλτ.), ΙΕ', 195.
Κυπριακή λαϊκή μουσική (Μλτ.), θ', 115.
Κυπριακή λαϊκή τέχνη (Μλτ.), ΙΕ', 352, ΚΑ', 91.
Κυπριακή λαογραφία (Μλτ.), Β', 90, Η', 100.
«Κυπριακή Λαογραφία» (Μλτ.), Η', 211.
Κυπριακή λογοτεχνία (Δφρ.), Γ', 62, ΙΖ', 406, 

Κ', 363, (Μλτ.), Α', 486, 657, Β', 198, ΙΓ', 
225, ΙΕ', 8, Κ', 251, ΚΑ', 56.

Κυπριακή λογοτεχνία, άρχαία (Μλτ.), IB', 84, 
ΚΑ', 53.

Κυ.τρια-ή λογοτεχνία, διδασκαλία (Ζ. A Τ.), Γ', 
120.

Κυπριακή μαγεία (Μλτ.), Β', 431.
Κυπριακή Μέση Έκπαίδευση (Έπστλ.), ΙΕ', 254.
Κυπριακή μεταβυζαντινή ζωγραφική (Μλτ.), Ε', 

397, 429.

Κυπριακή παιδεία (Μλτ.), ΚΑ’, 189.
Κυπριακή πεζογραφία (Μλτ.), ΙΔ', 306, ΙΖ', 43.
Κυπριακή πνευματική άνάπτυξη (Δφρ.), ΙΖ', 335, 

(Μλτ.), Κ', 59.
Κυπριακή πνευματική δύναμη καί άγώνας γιά έπι- 

βίωση (Δφρ.), ΙΓ', 304.
Κυπριακή πνευματική ζωή 1944 (Ζ. A Τ.), Ι',225.
Κυπριακή πνευματική κίνηση (Δφρ.), ΙΕ', 367.
Κυπριακή πνευματική παραγωγή (Δφρ.), Γ, 169.
Κυπριακή ποίησις (Δφρ.), ΙΔ', 236, (Μλτ.), Β', 

364, ΙΕ', 211.
Κυπριακή Τέχνη (Μλτ.), ΙΕ', 163, ΚΑ', 199.
Κυπριακή τέχνη, άρχαία (Δφρ.), Ιθ', 169.
Κυπριακή φιλολογία καί Εθνικός άγώνας (Μλτ.), 

Ε'·, 370.
Κυ,ιριακόν άλφάβητον (Μλτ.), Ιθ', 195.
Κυπριακόν βιβλίον, έκθεσις (Ζ. A Τ.), Ε', 318.
Κυπριακό δράμα, άρχαΐο (Μλτ.), Η', 155.
Κυπριακό Ζήτημα (Ζ. Α Τ.)’ ΚΑ', 247.
Κυπριακό θέατρο (Δφρ.), Κ', 140.
«Κυπριακό θέατρο» (Ζ. A Τ.), ΚΑ', 250.
Κύπρια ό θέατρο, άρχαΐο (Μλτ.), ΙΗ', 241.
Κυπριακόν ιδίωμα (Μλτ.), ΚΑ', 81.
Κυπριακό κρασί (Μλτ.), Β', 340.
Κυπριακό λαογραφικό χειρόγραφο (Δφρ.), Ζ', 130, 

169.
Κυπριακό μυθιστόρημα (Ζ. A Τ.), IB', 182.
Κυπριακό χειρόγραφο (Δφρ.), Η', 70, 108.
Κυπριακοί θρύλοι (Μλτ.), θ', 29.
Κυπριακοί χαρακτηρισμοί (Δφρ.), Ε', 65.
Κυπριακός άγώνας (Ζ. A Τ.), IB', 46.
Κυπριανός, άρχιμανδρίτης (Μλτ.), ΙΕ', 15.
Κυπριοο/οϋ, Α.

Φθινόπωρο (πμ.), ΙΕ', 351.
Κυπριανού, Α. θ.

“Ησυχη νύχτα (πμ.), ΙΣΤ', 155.
Κυπριανού, έκδόσεις (Μλτ.), Δ', 419.
Κυπριανού, Χρ. Στ.

Ό Δημήτρης Λιπέρτης μέσα άπό τήν νεωτέραν 
Κυπριακήν ποίησιν (Μλτ.), ΙΗ', 197.
Λεόντιος Μαχαιρας (Μλτ.), ΚΑ', 133.
Νοσταλγίες (πμ.), ΙΣΤ', 324.

Κύπριοι μάγοι (Μλτ.), Β', 431.
Κύπριοι: Πνευματικά ένδιαφέροντα (Δφρ.), ΙΓ', 91.

Κυπρολέων, Α. Γ.
Ό Κουμπάρος (Δγμ.), ΙΖ', 61, 96, 136, 176, 

216, 253.
Έκ προμελέτης (Δγμ.), ΙΗ', 81, 135, 172, 216, 

263, 309, 357, 409, 461, Ιθ', 85, 128, 167, 
206, 250, 295, 349, 391, 437.

“Ενα έρωτευμένο άσκημοχόριτσο (Δγμ.), ΙΔ', 
124, 162, 194, 233, 265, 318, 350, 384.

124, 162, 194, 233, 265, 318, 350, 384, ΙΕ', 
24, 57.

Ή ζωή ξαναρχίζει (Δγμ.), Κ', 115.
Τά δρια τής τρέλλας (Δγμ.), ΙΓ', 147.
Τό πανηγύρι (Δγμ.), Κ', 203.

Κύπρος (Δφρ.), ΙΑ', 262, (Έπστλ.), ΙΗ', 186, 
(Μλτ.), ΙΣΤ’, 103, ΚΑ', 7.

Κύπρος. Γεωλογία (Μλτ.), 1 Β', 253.
Κύπρος. Ενετοκρατία (Μλτ.), ΚΑ', 185.
Κύπρος. Νεολιθική έποχή (Μλτ.), Α', 653, Β', 

488'
Κύπρος. ’Ορυκτός πλούτος (Μλτ.), IB', 253.
Κύπρος. Παλαιολιθική έποχή (Μλτ.), Β', 488.
Κύπρος. Πολιτικόν μέλλον (Μλτ.), θ', 213.
Κύπρος. Στήν Έγκ. «“Ηλιος» (Δφρ.), ΙΗ', 58.
Κύπρος 1821 (Δφρ.), ΣΤ', 44.
Κύπρος, άφιέρωμα «Έλλην. Δημιουργίας» (Δφρ.), 

ΙΔ', 320, ΙΕ', 27.
Κύπρος, Ελληνικός χαρακτήρ (Μλτ.), IB', 158.
Κύπρος, Έλληνικότης (Μλτ.), Ε', 374.
Κύπρος, Έλληνικότης καί γλώσσα (Μλτ.), ΚΑ',35.
Κύπρου, άλωσις καί Νάζι Χοζέ (Μλτ.), ΙΔ', 376.
«Κύπρου, θρήνος» (Έπστλ.), ΣΤ', 58, (Μλτ.),

ΣΤ', 23.
Κύπρος καί Άθήναι στήν άρχαιότητα (Μλτ.), θ', 

97.
Κύπρος καί άνθρώπινα δικαιώματα (Δφρ.), ΙΔ', 

132.
Κύπρος καί Β' Παγκ. Πόλεμος (Μλτ.), Ζ', 162.
Κύπρος καί Ελλάς στήν άρχαιότητα (Δφρ.), ΙΔ', 

138.
Κύπρος καί Ελλάς. Πνευματικοί δεσμοί (Δφρ.), 

ΙΑ', 124.
Κύπρος καί Ελλάς: Πνευματική συνεργασία 

(Ζ. A Τ.), ΙΑ', 120, (Δφρ.), ΙΕ', 330.
Κύπρος καί Όξύρυγχοι (Μλτ.), Α', 445.
Κύπρος καί Φράγκοι (Μλτ.), IB', 20.
Κυπριώτης, Τ.

Ξύπνημα (πμ.), Κ', 426.
Κυριαζή, Ν. Γ.

Κυπριακά τοπωνύμια (Μλτ.), ΙΕ', 53, 121.
Νοσοκομεία στήν Κύπρο (Μλτ.), Α', 562.
Ή χολέρα στήν Κύπρο καί τό λοιμοκαθαρτήριο 

(Μλτ.), Α', 698.
Κυριακίδης, Γ. Ν.

«Νάκκον καί ναικουρίν» (Έπστλ.), Ιθ', 93, 215.
Κυριακίδης Στ.

Σύντομες γνώμες (Δφρ.), Α', 390.

Κυριακίδης, Στ. (Ζ. A Τ.), ΙΑ*,  50.

Κυρηνείας, Επίσκοποι (Δφρ.), Ε', 97.

Κυρήνος, Ν.
’Αντιστροφή (πμ.), ΙΣΤ', 264.
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Παληό τραγούδι (πμ.), ΙΣΤ', 132.
Κυρίλλου, Γ', Φιλολογικός διαγωνισμός (Δφρ.), 

ΙΕ', 256, ΙΘ', 307.
Κύρρης, Κ.

Άθανασούλη : «Μέ τούς άνθρώπους καί μέ κα
νένα», Κ', 93.

Barbusse, Η. «Ιησούς», ΙΑ', 192.
Δάλλα "Federico Garcia Lorka", IE', 28.
Ή έτυμολογία τοϋ «νάκκον» (Μλτ.), ΙΘ', 202.
Κορνάρου: «Στρατόπεδο τοϋ Χαϊδαριοϋ», 1', 92. 
Κρανιδιώτη, Ν.: «Ό ποιητής Γ. Σεφέρης», Κ', 
234.
Τό μέλλον του άνθρώπινου στοχασμού (Μλτ.), 
Κ', 24.
Παππά: «Τραγούδια του Παθανάρες», ΙΕ', 28.
Briestley: "Three men in new suits", Γ, 137.
Τό πρόβλημα τών άρχείων μας (Δφρ.), Κ', 187.
Τής συνοικίας (πμ.), ΙΔ', 283.
Χρυσάνθης: «Στέφανος άρετής», Κ', 189.
Χώρα του ονείρου (πμ.), Κ', 199.
Zweig, S. «Οί μεγάλες ώρες τής ανθρωπότητας», 

Γ, 298.
Κύρρης, Λ.

Ή ’Αρετή (Δμτκ.), Δ', 456.
“Ονειρο ήτανε (Δγμ.), Α', 191.

Κύρου, Άχ. (Δφρ.), ΙΕ', 362.

Λ.;
Ζαμπά-η, Α. «Ό Βιβλιόφιλος», ΙΓ', 136.

Λ. Μ.
Γύρω άπό τήν δασκαλικήν άδράνεια (Δφρ.), Α', 

297.
Λαβίθης, Κ.

’Αλλαγή (πμ.), ΚΑ', 214.
Γενικότητα (πμ.), Ζ', 77.
Διαφορά στήθους (Δγμ.), Κ', 215.
Τό κομμένο χέρι (Δγμ.), Κ', 167.
Ή ποίηση καί τό κοινό (Δφρ.), Κ', 398.
Τεχνικές εύθΰνες (Δφρ.), Κ', 278-

Λαβραϊος, Λ.
’Αποχωρισμός (πμ.), Κ', 380.

Λάβρας, Τ.
Προσκύνημα στή Σκίαθο (Δφρ.), ΙΕ', 335.

Λάγκ, Κ.
Τό λαϊκό μυθιστόρημα ώς λογοτεχνικόν είδος 

(Μλτ.)’ ΙΕ', 315.
Λαγκάδης, Π.

Γύφτοι (πμ.), ΙΕ', 226.
Ό Δραπέτης (Δγμ.), ΙΣΤ', 80.
“Ενα τριαντάφυλλο τής δύσης (πμ.), Δ', 280.
Ελλάδα (πμ.), IB', 281.
Τήν ευτυχία (πμ.), IB', 281.
θλίψη (πμ.), ΙΕ', 217.
’Ιθάκη (πμ.), ΙΣΤ', 200.

Kuiper, W. Ε. J.
Στόν ποιητή Χρ. Γαλατόπουλο (πμ.), Γ', 235.

Κω. Στ. (μετ.).
Fernandez, D.: ’Ερωτικό άπόσπασμα (Δγμ.), 

Β', 39.
Κωσταντάς (Δφρ.).— Α', 119, (Μλτ.), Β', 161.
Κωνστάντης, Γ.

Δυό πουλιά (πμ.), ΙΔ', 280.
Μαργαρίτα (πμ.), ΙΕ', 1.
Τό τραγούδι τής άνοιξης (πμ.), ΙΔ', 147.
Τό τραγούδι τής θάλασσας (πμ.), ΙΔ', 363.

Κ ωνσταντινίδης, Κ.
’Ανώνυμο (Δμτκ.), Β', 166.
Ή Μαρουλλοϋ (Δμτκ.), Β', 26.
Ό προματευτής (Δμτκ.), Β', 165, 166.
Κ ωνσταντινίδου, Ρ.
Λορέντζος Μαβίλης (Μλτ.), ΙΣΤ', 348.

Κωνσταντινούπολή (Μλτ.), ΙΗ', 213.
Κωνσταντινούπολις, άλωσις (Δφρ.), ΙΗ', 96, 223, 

(Μλτ.), 195.
Κώνστας, Π.

Πόθος τρανός παντοτινός τό Ελληνικό τό χρώμα 
(πμ.), ΙΖ', 364.

Κωστάκης, Α.
Μεγαλεία καί άθλιότητες (Δγμ.), Γ', 106, 173.

Τό κλάμα τοϋ μωροΰ (Δγμ.), ΙΖ', 353, 391.
Μικρή πολίχνη (πμ.), ΙΕ', 118.
Τό ξωκλήσι (πμ.), ΙΔ', 328.
Ή παπαδκιά πού είσιεν φίλο: ëva λαϊκό παρα

μύθι (Δφρ.), ΚΑ', 224.
Στίχοι (πμ.), ΙΕ', 118.
Ό "Υμνος του παιδιού (πμ.), 173.
Ό φύλακας “Αγγελος (Δγμ.), ΙΕ', 285.
Χεράκια (πμ.), ΙΔ', 235.

Λαϊκή διαφώτισις καί Παιδεία (Δφρ.), ΙΔ', 167.
Λαϊκή μουσική (Μλτ.), ΙΕ', 246.
Λαϊκή μουσική, συνέδριον (Δφρ.), ΙΓ', 378.
Λαϊκή μουσική, συνέδριον Λονδίνου (Μλτ.), ΙΗ', 11.
Λαϊκή Τέχνη (Δφρ.), ΙΣΤ', 366, (Ζ. A Τ.), Α',58.
Λαϊκή Τέχνη, εκθεσις (Έπστλ.), ΙΔ', 205.
Λαϊκό μυθιστόρημα (Μλτ.), ΙΕ', 315.
Λαϊκό χρώμα (Ζ. A Τ.), Α', 27.
Λαλαούνης, Α.

Μιχαηλίδη, Σ. «Ή άρμονία τής σύγχρονης μου
σικής», ΙΑ', 64.

«‘Η Λαλιά τοϋ σ ολειοϋ μας» (Δφρ.), Α', 524.
Λαμπέτη, θίασος (Δφρ.), ΙΘ', 481.
Langer, Fr.

Τό εργον τοϋ Ν. Καζαντζάκη (Μλτ.), μετ. Γ. Η. 
Μαραγκοΰ, Κ', 173.

Λανίτης, Ν. Κλ.
’Αναμνήσεις (Μλτ.), ΙΕ', 77.
’Αναμνήσεις άπό τήν παλαιάν πνευματικήν Λευκω

σία (Μλτ.), ΙΕ', 279.
’Αναμνήσεις άπό τήν περασμένην πνευματικήν Λάρ

νακα (Μλτ.), ΙΕ', 102.
’Αναμνήσεις άπό τήν περασμένην πνευματικήν Λε

μεσόν (Μλτ.), ΙΕ', 42.
’Ανέκδοτα Ο. I. Ίασονίδη (Έπστλ.), Δ', 459.
Τό γλωσσικόν ζήτημα έν Κύπρω (Ζ. A Τ.), Ε', 

244.
Γουσταϋος Λαφφών (Έπστλ.), Ε', 30.
Επιστολή άπό τήν ’Αθήνα (Έπστλ.), θ', 220.
I. Συκουτρής (Έπστλ.), ΙΕ', 157.
Κυπριακή άγιολογία (Έπστλ.), Β', 103.
Λεόντιος Μαχαιράς (Μλτ.), ΙΔ', 50.
Μιά κυπριακή έπιστολή τοϋ χίλια όκτακόσια δώ
δεκα (Μλτ.), ΙΕ', 138.
Νοσταλγικά τετράστιχα (πμ.), Γ', 236, 304.
Συμπληρωματικά (Έπστλ.), Δ', 578.
Σύντομες γνώμες (Δφρ.), Α', 391.
Σωτηρίου: «Τό πρόβλημα τής χρονολογίας τοϋ 

Μωσαϊκού τής Παναγίας Άγγελοκτίστου», Δ', 
537.

Λανίτης, Ν. Κλ. (μετ.)
Moore, Th. Ίρλανδικαί μελωδίαι (πμ.), ΙΣΤ', 

97.
Λαογραφική φιλολογία (Μλτ.), Β', 37.
Λαογραφικοϋ καί γλωσσικού ύλικοϋ συλλογή (Δφρ.), 

Β', Παράρτημα σελ. |_|V.
Λαπαθιώτης, Ν.

Μέ τί λαχτάρα σέ προσμένω (πμ.), I', 186.
Larguier, L.

Φθινοπωρινά τετράστιχα (πμ.), μετ. Ζ. Ζαννετίδη, 
ΙΔ', 178.

Λάρνακας, πνευματική ζωή (Μλτ.)’ ΙΕ', 102.
Λασκαράτος, Α. (Μλτ.), Κ', 62.
Λάσκαρης, Κ.

Gary, R. "Education Européenne", ΙΑ', 132.
Λάσσιγκτον, Φρ. (Δφρ.), ΙΖ', 179.
Λαύρας Ν.

Άποκάμωμα (πμ.), ΙΑ', 36.
Δίψα (πμ.), ΙΑ', 36.
Κακός άέρας (πμ.), ΙΑ', 36.
Μου φτάνει (πμ.), I', 186.

Laurence, Η. D.
Τό άλογάκι τής τύχης (Δγμ.), μετ. Κ. Μόντη, 

Α', 382, 408.
Lavagnini Bruno.

Γαλοτοπούλου: «Τά τραγούδια τής φυλακής», Δ', 
191.

'Ένα νέο στοιχείο γιά τή χρονολογία τής «’Οδύσ
σειας» (Μλτ.), μετ. Α. Ίννίνου, Γ', 229.

Λαφφών, Γ. (Έπστλ.), Ε', 30, 31, (Μλτ.), Δ', 
580.

Lear, Ε. (ΔΦΡ·). ΙΓ', 43.
Λεβέντης, Π.

Άπό τήν «Κυπριακήν Λαογραφίαν» τοϋ Ξ. Π. 
Φαρμακίδου (Μλτ.), Η', 211.

Τό φτάρνισμα (Μλτ.), θ', 58.

Lebesque, Ph.
Han Ryner (Μλτ.), Β', 253.
Pâques Cypriotes (ΔΦΡ·). Γ'. 209.

Lederer, J.
Τά έκατό χρόνια τοϋ “Οσκαρ Ούάϊλντ (Μλτ.), 

μετ. X., Κ', 80.
Lee, Laurie (εικ·). ΙΗ', 305.
Λεκατσάς, Π. (μετ.)

Πίνδαρος: Πύθιονίκαι I Ιος (πμ.), Β', 423.
Λεμεσός. (Έπστλ.), Δ', 578, (Μλτ.), 437’ 495, 

Ε', 316, ΣΤ', 126.
Λεμεσού, πνευματική ζωή (Μλτ.), ΙΕ', 42, 77.
Λεμεσού, ταφόπετρες (Έπστλ.), Δ', 578.
Λεμυθιώτικες ιστορίες (Δφρ.), Α', 694.
Λεμονίδας, Ρ.

Τό Καστρούλλι (Δφρ.), Ε', 337.
Λεξικογραφικά (Μλτ.), Βδ, 223.
Λεοντής, Α. (μετ.)

Tagor: Προσευχή άρ. 35 (πμ.), θ', 11.
Tagor: Το τραγούδι τοϋ φωτός (πμ.), θ', 154.

Λεόντιος Μαχαιράς (Μλτ.), ΙΔ', 50, ΚΑ', 133.
Λεόντιος Μαχαιράς, Χρονικόν (Μλτ.), ΙΓ', 355.
Λεός, Μ.

Μιά νύχτα (Δγμ.), Η', 208.
Λεύκης, Γ.

“Απειρη στιγμή (πμ.), Α', 401.
Β. Μιχαηλίδης (Μλτ.), Ε', (άρ. 62), 1.
Εμείς θ’ άλλάξουμε τόν κόσμο (πμ.), Γ', 306.
Ερωτική μελωδία (πμ.), Β', 465.
Ηρωικό (πμ.), Β’, 3.
θαρθή μιά μέρα καί γιά μάς (πμ.), Α', 447.
Μονοτονία (πμ.), Γ', 4.
Ναύτες (πμ.), Α', 596.
Ξεκούρασμα (πμ.), Α', 401.
Πώς πρέπει νά μελετηθεί ή νεώτερη κυπριώτικη 

λογοτεχνία (Μλτ.), Α', 657.
Σύντροφοι (πμ.), Γ', 5.
Τό τραγούδι τών ξυπνημένων άνθρώπων (πμ.), 

Β', 125.
Τό τραγούδι σου πές (πμ.), ΙΗ', 295.

Λευκωσία (Έπστλ.), ΙΣΤ', 30, (Μλτ.), Δ', 438.
Λευκωσίας, πνευματική ζωή (Έπστλ.), ΙΕ', 333, 

Μλτ.), 279.
Lewis, C. D.

Ή ποίηση τοϋ Τ $ Eliot (Μλτ.), μετ. Π. Π., 
Γ, 39.

«Λήκυθος» Λυσιώτη Ξ. (Έπστλ.), ΣΤ', 213.
Λιασίδης, Π.

Άγάπη πρώτη (πμ.), Α', 689.
Αθανασία (πμ.), Ε', 466.
Άκρια (πμ.), Ε', 95.
Ή άληθινή ζωή (πμ.), Γ', 119.
“Αμάν θέλεις (πμ.), Ε', 23.
“Αν δέν είχα τόλ λόον σου (πμ.), Δ', 295.
“Αν ήτουν τρόπος (πμ.), ΣΤ', 19.
Άνάθθεμάσ σε (πμ.), Δ', 446.
Ή Άνάστασις (πμ.), θ', 113.
Άς ήμουμ πάντα θάλασσα (πμ.), Α', 15.
Τό βουνόν (πμ.), Γ', 307.
Β ρύση (πμ. ) , Β', 406.
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Γιά τόν Β. Μιχαηλίδη (πμ.), Ε', (άρ. 62), 58.
Τό δρουμπίν (πμ.), ΣΤ', 199.
Είμαι νήλιος; (πμ.), Α', 689.
"Εν τ’ άξινόστραφον (πμ.), Δ', 205.
Ό θεός τόν νήλον... (πμ.), Α', 491.
Καρκιές π' άληθινά πονούν (πμ.), Γ', 119.
ΟΙ κατεμιτές ποταμοί (πμ.), Γ', 307.
Μέμ περηφανευτεϊς... (πμ.), Α', 15.
Μιά βρύση (πμ.), Ε', 395.
"Οπως θέλεις (πμ.), Γ', 307.
Πάλ’ έννά χωριστούσιν (πμ.), Α', 228.
Ή παραλλαή τοΰ τζιαιροϋ (πμ.), Α', 228.
Ή πίστη μου (πμ.), Η', 48.
Πκιέρωσε... (πμ.), Δ', 369.
Πρέπει σου (πμ.), Ε', 379.
Πώς έκατάντησα (πμ.), Α', 689.
Σιίλια γιατί (πμ.), Α', 118.
Στήν πρώτην μου γεναϊκαν (πμ.), Ζ', 47.
Στό γυμναστήριον τοΰ νοϋ (πμ.), Δ', 33.
Τζιερύνια (πμ.), Δ', 108.
Ό χωρισμός (πμ.), Ε', 311.
Ψευκιά (πμ.), Α', 689.

Λιασίδου, Μ.
"Εκθεση έργοχείρου τοΰ Π. Γυμνασίου (Δφρ.), 
ΙΓ', 254.

Λιβανική λογοτεχνία (/»ιλτ.), Κ', 389.
Λίβας, Χρ.

Ό ‘Απρίλιος (Μλτ.), θ', 17.
Ό Αύγουστος (Μλτ.), θ', 57.
Ό Μάϊος (Μλτ.), θ', 19. *
Ό Μάρτιος (Μλτ.), Η', 202.
Ή Παναγία ή Γαλόκτιστη (Μλτ.), θ', 220.
Παροιμίες γιά τόν καιρό (Μλτ.), Δ', 413.
Ό Φεβριουάριος (Μλτ.), θ', 262.

Linder, Η.
Stefan Zweig (Μλτ.), μετ., Π.Π., I , 274.

Λιπέρτης, Δ. (Δφρ.), Α', 525, ΙΔ' 103, ΙΖ’, 299, 
Είκ.) Α', 239, ΙΓ', 236, 199. (Έπστλ.), Α', 
362, Ε', 245, 246, 249, (Μλτ.), Α', 238, 287, 
317, Β', 343, ΙΓ', 236, ΙΖ', 237, ΙΗ', 197.

Λογοτέχνης καί Περιβάλλον (Ζ. Α Τ.), Γ', 46.
Λογοτεχνία καί άγωγή (Μλτ.), θ', 150.
Λογοτεχνία καί γλωσσική μορφή (Μλτ.), ΙΘ', 457.
Λογοτεχνία καί Δημοτικά (Έπστλ.), ΙΖ*,  378.
Λογοτεχνικά θέματα (Μλτ.), ΙΔ', 76.
Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί (Δφρ.), ΙΓ', 182.
Λογοτεχνικός διαγωνισμός Ζ. Εύσταθίου (Δφρ.), 

ΙΗ', 31, 64.
Λογοτεχνικός έορτασμός (Δφρ.), ΙΣΤ', 64.
Λοϊζιάς, Π. (Δφρ.), Ε', 250.
Λοϊζίδης, Πρ.

Γαλάτες (πμ.), ΙΘ', 340.
Ιστορία (πμ.), ΙΘ', 458.
Φοβισμένα πουλιά (πμ.), ΙΗ', 442.

Λοϊζίδης, Σ.
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Μιχαηλίδης, Β. (Δφρ.), ΙΗ', 10.
Μιχαηλίδης, Β. (είκ.), Ε', (άρ. 62), 1, 64, έξώφ., 

ΙΗ', 316.
Μιχαηλίδης, Β. (Έπστλ.), Β', 319, Ε', 246, 249, 

285, 287.
Μιχαηλίδης, Β. (Μλτ.), Ε', τεύχος 62, ΣΤ' 178, 

ΙΗ', 287, Ιθ', 195.
Μιχαηλίδης, Β. Προτομή (Δφρ.), ΙΗ', 315.
Μιχαηλίδης, Γ.

θ. Δ. Βιολάρης (Δφρ.), ΙΓ', 218.
Μιχαηλίδης, I.

Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών «Κυπριακαί Σπου- 
δαί, ΙΓ'», ΙΕ', 156.

Μελετώντας τούς «Ελευθέρους Πολιορκη μένους 
τοϋ Σολωμοΰ» (Μλτ.), Ιθ', 279.

Μιχαηλίδης, Κ. Π.
Άνάκρουσμα (πμ.), ΙΗ', 266.
Αργώ (πμ.), Ιθ', 18.
"Εδεσες τή φωνή τ’ άνέμου (πμ.), ΙΕ', 242.
Ή έννοια του "Εθνους (Μλτ.), Κ', 465.
Ή έννοια τής Ελευθερίας (Μλτ.), Κ', 255.
Ή ένότητα ιδεών στήν άρχαία Λογοτεχνία καί τό

Δημοτικό μας τραγούδι (Μλτ.)’ Ιθ', 235.
Τής Ηλιογέννητης (πμ.), ΙΔ', 264.
Κι’ άν έταξα (πμ.), ΙΖ', 385.
Μέτρο — Μορφή — θεός: Τρεις Ελληνικές άρχές 

(Μλτ.), Κ', 13.·
Ναυσικά (πμ.), Κ', 76.
Ξύπνημα (πμ.), ΙΕ', 99.
Σκίρτημα ζωής (πμ.), ΙΣΤ', 129.
Στήν ιδέα τής Ελλάδας (πμ.), Δ', 105.
Στόν "Αγγελο Σικελιανό (πμ.), ΙΣΤ', 238.
Στους ήρωες (πμ.), ΙΣΤ', 197.
Χαραυγή (πμ.), ΙΖ', 190.

Μιχαηλίδης, Λ. ' ' ’
ΤΗταν τ’ Απρίλη νύχτα (πμ.), Ε', 283.

Μιχαηλίδης, Μι
"Εκθεση ζωγραφικής μαθητών. Π. Γυμνασίου

(Δφρ.), θ', 68, ΙΑ', 135. 7
Παιδικό πάρκο Λευκωσίας (είκ.), Ιθ', 416.
Γαλήνη (πμ.), ΙΕ', 178.
"Ενα παληό άξέχαστο τραγούδι (πμ.), ΙΔ', 327.
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Ήρθα νά σου χαρίσω κάποιαν άνοιξη (πμ.), 
ΙΔ', 280.

θάναι μέσα στό φως (πμ.), ΙΔ', 364.
θάναι (Πρζ), ΙΑ', 181.
Τής καρδιάς οί δρόμοι (πμ.), ΙΖ', 189.
Κι’ ή άνοιξη θέ νάρθει (πρζ), θ', 256.
Μίσος (πμ.), θ', 173.
Μπροστά στόν ήρεμο καθρέφτη τής ψυχής (πμ.), 

ΙΔ', 243.
Νϊνος Παστελλίδης (Μλτ.), ΚΑ', 213.
Ρίισου: «Δοκιμασία», I', 304.
Συνηθίσαμε πάντα νά λέμε (πμ.), ΙΕ', 129.
Τριολέττα (πμ.), Ζ', 13.
Τής ψυχής τό δέντρο (Πρζ.), !', 277.

Μιχαηλίδης, Μιχ. Ίακ.
’Ανοιξιάτικο (πμ.), ΙΣΤ', 238.
’Απόψε ό πόνος στοίχειωσε (πμ.), ΙΖ', 212.
Ή βροχή άρχισε (πμ.), ΙΔ', 317.
’Ελεγείο (πμ.), ΙΕ', 137.
Ή ζωή μας (πμ.), ΙΔ', 364.
Ό θάνατος τής ώμορφιάς (πμ.), ΙΗ', 68.
Τά καράβια φεύγουν (πμ.), ΙΔ', 187.
Λόγια τής ειμαρμένης (πμ.), ΙΖ', 115.
Νοσταλγίες (πμ.), ΙΕ', 106.
Περιπέτεια (πμ.), ΚΑ', 132.
Πικαντίλλυ (πμ.), ΙΗ', 171.
Στό ρυθμό τοΰ βάλς (πμ.), ΙΣΤ', 345.
Τώρα πού σ’ έχασα (πμ.), ΙΣΤ', 221.

Μιχαηλίδης, Ν. θ.
Τά πνευματικά ιδρύματα κα’ι οί φιλολογικές όρ- 

γανώσεις τής Κύπρου (Μλτ.), ΚΑ', 209.
Μιχαηλίδης, Νεοπτ.

S. Francesco in meditazione τοθ Γκρέκο 
(Αφρ.), Δ', 140.

Μιχαηλίδης — Νουάρος, Μ. (Δφρ.), Ιθ', 253.
Μιχαηλίδης, Σολ.

’Απόλυτη και προγραμματική μουσική (Μλτ.), Α', 
215.

Τό Διεθνές συνέδριο λαϊκής μουσικής (Δφρ.), 
ΙΓ', 378.

Τά έκατόχρονα τοϋ Camille Saint-Saens (Μλτ.), 
Β', 176.

Καλλινίκου: «Κυπριακή Λαϊκή Μοϋσα», ΙΖ', 408.
Καλλιτεχνικό ταξίδι στήν Ισπανία (Μλτ.), ΙΗ', 

11.
Ή Κυπριακή δημοτική μουσική (Μλτ.), ΚΑ',105.
Ή κυπριακή λαϊκή μουσική (Μλτ.), θ', 115.
Τό μουσικό συναίσθημα (Μλτ.), Α', 12, 47, 93.
Ό μουσικός καί ό «όμιλούμενος» λόγος (Μλτ.), 

Α', 701.
Μπάχ — Χαϊντελ (Μλτ.), Α', 52έ.
Ή νεοελληνική λαϊκή μουσική (Μλτ.), ΙΔ', 90.
Τό πανηγύρι τής κακάβας Κ. Παλαμά (έκτός κει

μένου) (Δφρ.), Β', 372.
Ή σύγχρονη άγγλική μουσική σχολή (Μλτ.), Δ', 

109, 167.
Ή σύγχρονη έλληνική μουσική (Μλτ.), θ', 235, 

1', 39.
Σχέδιο συγκριτικής μελέτης τής λαϊκής μουσικής

(Μλτ.), ΙΕ', 246.
Τάφος Κ. Παλαμά (Δφρ.), Β', 373.
Τό τραγούδι τοΰ γάμου (Μλτ.), Α', 448.
Vincent d' Indy (Μλτ.), A', 296.
Wagner, Richard "Lettres Françaises", A' 

735.
là φεστιβάλ μουσικής τής Ούαλλίας καί τής Βε

νετίας (Μλτ.), ΙΕ', 69.
Τό Φεστιβάλ μουσικής στήν Ούαλλία και Γιουγκο 

σλαβία (Μλτ.), ΙΖ', 6.
Ή Φινλανδική μουσική (Μλτ.), Δ', 526.

Μιχαηλίδης, Σ. (μετ.)
Ryner Η.: θ1 πραγματικοί διάλογοι του Σωκρά

τη (Μλτ.), Β', 254.
Μιχαηλίδης, Σ. (Δφρ.), ΙΓ', 381, ΙΣΤ', 328, 

(Έπστλ.), ΙΖ',263, (Μλτ.), ΙΑ', 51, ΚΑ',211.
Μιχαηλίδου, Έλενα Β.

"Ανοιξη (Χρον.), ΙΖ', 140.
Τό σύμβολο (Δφρ.), ΙΣΤ', 159.
Φθινόπωρο (Χρον.), ΙΖ', 337.
Χωρισμός (πμ.), ΙΕ', 293.

Μιχαλόπουλος, Φ.
Άρματωλοί καί Κλέφτες (Μλτ.), ΙΑ', 215.

Μοάτσου, Δ.
Φτωχοί (πμ.), ΙΑ', 250.

Μοδινός, Χρ.
"The Cyprus Committee etc" ΣΤ', 69.
‘Ένα άνέκδοτο γράμμα του Sir Samuel Baker 

(Μλτ.), Δ', 297.
’Ένα σατιρικό ποίημα τοΰ Μιχαηλίδη (Δφρ.), 

ΣΤ', 178.
Οίκονομίδη: «28 ’Οκτωβρίου», ΣΤ', 59.
Ραμπιτρανάθ Ταγκόρ (Μλτ.), ΣΤ', 105.
Sir Arthur John Evans (ΔΦΡ·)> ΣΤ', 79.

Μοδινός, Χρ. (μετ.)
Dunsany: ’° σατανάς παζαρεύει (θτρ.), Ε', 

390.
Ταγκόρ: Δέν είναι τής μοίρας (πμ.), ΣΤ’, 106.
Ταγκόρ: Τό κίτρινο πουλί κελαδεΐ (πμ.), ΣΤ', 

106.
Ταγκόρ: Μέρα τή μέρα (πμ.), ΣΤ', 105.
Ταγκόρ: Σάς άποχαιρετώ (πμ.), ΣΤ', 106.
Ταγκόρ: Στό σκοτεινό μονοπάτι (πμ.), ΣΤ', 107.

Μοιράνθης, Κ.
Γαμήλιο ταξίδι (Δγμ.), ΙΔ', 342.
Τό ρημάδι (Δγμ.), ΙΔ', 117.

Μολδαυΐας πολιτικός κώδιξ (Μλτ.), ΙΖ', 117.
Μονοθεϊσμός (Μλτ.), Δ', 239.
Μόντης, Κ.

Τό βατραχάκι, τό κολοκυθάκι, κι’ οϊ δυό άνθρωποι 
(Δγμ.), Ζ', 64.

Γκαμήλες (Δγμ.), Δ', 217.
Ή γλώσσα τοΰ Κάλβου (Έπστλ.), Ζ', 54.
Τό γυρισμό νά φοβηθείς... (πμ.), Ε', 418.
Dew-drop (πμ·)· Ε'. 417.
Δροσούλα (πμ.), Ε', 418.
Δυό περιστέρια πέθαναν (Δγμ.), ΣΤ', 203.
"Ενας σκάθαρος (Δγμ.), Ε', 331.

’Ένας σκύλος καταμεσίς τών δυό χωριών (Δγμ.), 
ΣΤ', 122.

Κέντημα (πμ.), Η', 65.
ΚΓ άλλα τραγουδάκια (πμ.), Ζ', 103.
Στήν Πρεσβεία μας (πμ.),ΙΓ', 167.
Τραγουδάκια (πμ.), Ζ', 19.

Μόντης, Κ. (μετ.)
Λουκιανού: Επιγράμματα (πμ.), Α’, 95.
Tennyson Α.: ’θ κύκλος τής ζωής (πμ.), Α', 

14.
Tennyson, Α.:· '°! κΓ άν ήταν δυνατό (πμ.), 

Α', 14.

Moore, Th.
Ίρλανδικαί μελωδίαι (πμ.), μετ. Ν. Κλ. Λανίτη, 

ΙΣΤ', 97.

Moravia, Α.
Τό κινέζικο βάζο (Δγμ.), μετ. Μ. Δαλμάτη, Κ', 

439.
Moravia, Α. (ΔΦΡ·). κ'· 439.
Moréas, J.

Στροφές (πμ.), μετ. Άνθ. Ζόλδερ, Κ', 182.
Moréas, J. (Μλτ.), Γ', 102.
Moretti, U.

Μιά φορά ένας σκύλος (Δγμ.), μετ. Μ. Δαλμάτη, 
Ιθ', 156.

Moretti (Μλτ.), Ιθ', 156.
Morgan, C.

Ή οίκουμενικότητα τοϋ Wells (ΔΦΡ·)> μετ. Π.Π., 
ΙΑ', 180.

Μορτάλης, Α.
Ελπίδα (πμ.), Α', 266.
Προσμονή (πμ.), ΙΖ', 241.

Μορφάκης, Χρ. Κ.
Ελεγείο (πμ.), I', 283.
Σοϋ στέλνω χαΐρ’ εύλαβικό (πμ.), ΙΑ', 169.
Στερνός πόθος (πμ.), Ε', 232.

«Μορφές», περιοδικόν, διαγωνισμός (Δφρ.), ΙΕ', 63, 
256.

Μορφή (Μλτ.), Κ', 13.
Μοσκοβορρώτθος, Β. (Έπστλ.), ΙΕ', 157, 199, 

294.
Μοτάκις, Σ.

Τό φυτό «ρείκι» (Έπστλ.), ΙΗ', 468.
Μουζενίδης, Τ.

Τό σύγχρονο γερμανικό θέατρο (Δφρ.), Β', 518.
Μουντές, Μ. Γ.

Ή μουριά τοΰ Ζακχαίου (πμ.), Κ', 119.
Μουσική (Μλτ.), Α', 215.
Μουσικό συναίσθημα (Μλτ.), Α', 12, 47, 93.
Μουσικός (Μλτ.), Α', 701.
Μουσικός καί ό «Όμιλούμενος» λόγος (είκ.), Α' 

702.

Mozart, Μουσικός Σύλλογος (Δφρ.), Δ', 138, 
ΙΗ', 147.

Μπακαλάκης, Γ.
Τά Κυπριακά καλυκωτά άγγεία, προβαθμίδες τοΰ 

καλυκωτοΰ ’Αττικού κρατήρος (Μλτ.), ΚΑ', 
185.

Μπάνυαν, Τζ. (Μλτ.), ΙΕ', 143.
Μπατάγιας, Ν.

Ειδύλλιο (πμ.), ΙΔ’, 287.
θ,'.ήνος (πμ.), 229.
*Ο Κωστής κι’ ό πόλεμος (Δγμ.), ΙΣΤ', 356.
Πεντάστιχο (πμ.), ΙΣΤ', 44.
Τό σπίτι μέ τά ψηλά σκαλοπάτια (Δγμ.), ΙΖ', 

83.
Τάσος, ζωή καί θάνατος (Δγμ.), ΙΕ', 170. 

Μπάτης, Τ.
Nocturnum (πΡ·). ΙΣΤ', 178.
Τρύγος (πμ.), ΙΔ', 235.
"Υμνος τής Κύπρου (πμ.), ΙΔ', 75.

Μπάχ (Μλτ.), Α', 520.
Μπέντελ, Μ. (είκ.), Κ', 89.
Μπεκκές, "Ομ.

Στέφανος άρετής (πμ.), Κ', 111.
Μπιμπέσκο, πριγκήπισσα (είκ.), Κ', 408.
Μπίστης, Π.

Δημήτριος Λιπέρτης (Μλτ.), ΙΖ', 327.
'Ένας Κύπριος ποιητής (Μλτ.), ΙΗ', 454.
Χρυσάνθη: «Τά Έπιλύχνια», ΙΖ', 375.
Χρυσάνθη: «’Ωδές ταπεινών πλασμάτων», ΙΖ', 

375.
Μπολέτσης, Στ.

Οί λεγεώνες τών νεκρών τών Γερμανών (πμ.), 
ΙΑ', 9.

Μ.τουκουβάλα, A. I.
Μπουμπούκια (πμ.), Δ', 274.
Ποτάμι καί βαλτόνερο (πμ.), Δ', 273.

Μπράουνιγκ, Ρ. (Έπστλ.), Α', 637.
Μυθιστόρημα, σύγχρονο (Μλτ.), ΙΑ', 18.
Μυλωνά, Λ. Κ.

Ή μαγεμένη κορυφή (Πρζ.), ΙΕ', 120.
Μυράτ, Δ., θίασος (Δφρ.), Ιθ', 253, 351.
Μυριάνθης, Κ. I.

Τό θέατρο τών Σόλων καί τό καθήκον μας 
(Έπστλ.), Δ', 303.

Μυριανθόπουλος, Κ.
’Ένα άνέκδοτον έγγραφον περί τοΰ Άδ. Κοραή 

(Μλτ.), ΙΓ', 296.
Μυριανθούσης, Ήρ. (μετ.)

Bacon: Εκδίκηση (Μλτ.), ΙΣΤ', 53.
Μυριβήλης, Στρ.

Γυναίκες διηγηματογράφοι (Έπστλ.), ΙΖ', 146.
Ή λάμπα τοΰ Παλαμά (Μλτ.), ΙΖ', 121.
Μάς μιλά ή διανοούμενη Κύπρος (Δφρ.), ΙΑ', 

124.
Ή όμορφιά τής Κύπρου (Μλτ.), ΙΣΤ', 103.

Μυριβήλης, Στρ. (Μλτ.), ΙΖ', 81.
Μωάμεθ Β' καί Εκκλησία (Μλτ.), Γ', 166.
Μωραϊτίδης Άλ. (Δφρ.), ΙΕ', 361.
Μωϋσής (Μλτ.), Δ', 239.
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N

N. (μετ.)
Horotius G. Floccus: Στήν ’Αφροδίτη (πμ.). 

A', 664.
Ν. Π. (μετ.)

Hulme: The embankment, Ζ', 41.
Ν. X. Κ.

Ειδήσεις άπό τήν ’Αθήνα (Δφρ.), I', 310.
Νάγκι, Λ. Τ.

Assizi (πμ·). ΙΔ', 89.
Γυρίσματα (πμ.) Ζ', 144.
Ό “Ελληνας μέ τΙς Σαξονικές συνήθειες (πμ.), 

ΙΔ', 153.
Νάζι, Δόν Χοζέ καί "Αλωσις Κύπρου (Μλτ.), ΙΔ', 

376.
«Νάκκον» (Μλτ.), Ιθ', 165, 202.
«Νάκκον καί νακκουρίν» (Δφρ.), Ιθ', 262, 

(Έπστλ.), Ιθ', 95, 215, 260.
Νέα Βιβλία (Δφρ.), Α', 32, 69, 136, 168, 199, 

262, 298, 329, 363, 396, 428, 525, 589, 693, 
742.
Β', 57, 118, 180, 276, 328, 459, 525.
Γ', 67, 135, 206, 269, 337.
Ε', 40, 76, 106, 259, 294, 323, 343, 413, 444.
ΣΤ', 27, 45, 60, 83, 116, 147, 185, 219.
Ζ', 29, 60, 92, 132, 175, 208.
Η', 75, 113, 182.
θ', 2, 71, 139, 142, 227, 273.
I', 50, 97, 140, 176, 241, 313.
ΙΑ', 73, 139, 200, 265.
1Β', 62, 134, 200, 265, 295.
ΙΓ', 43, 56, 142, 221, 315, 349, 386.
ΙΔ', 36, 72, 103, 142, 176, 210, 242, 278, 

326, 394.
ΙΕ', 64, 96, 303, 336, 368.
ΙΣΤ', 32, 64, 96, 128, 228, 260, 299, 344, 

376.
ΙΖ', 40, 76, 112, 148, 188, 228, 264, 304, 

344, 380, 412.
ΙΗ', 32, 64, 104, 148, 232, 274, 320, 370, 

470.
Ιθ', 52, 96, 357, 405, 482.
Κ', 143, 191, 284, 331, 372, 412, 451.

Νέα περιοδική έκδοση (Δφρ.), ΙΖ', 111.
Νεζερίδης, Α. (Μλτ.), Ιθ', 386.
Νειατα (Δφρ.), ΙΣΤ', 222, 250, 189, (Μλτ.), 

ΙΗ', 168.
Νεκτάριος, θ.

Τ Ηρθες σά νεράιδα (πμ.), Γ', 253.
Μελλοθάνατη ψυχή (πμ.), Γ', 253.
Μοιραίοι άδερφοί (πμ.), Γ', 45.

Νεμεσός (Μλτ.), Δ', 438.
Νεοέλληνες κριτικοί (Μλτ.), ΙΖ', 87.
Νεοελληνικά έπώνυμα (Μλτ.), Β', 137.
Νεοελληνικά κείμενα, έρμηνεία (Μλτ.), ΙΖ', 350, 

389, ΙΗ', 8.

Νεοελληνική κριτική (Μλτ.), ΙΖ', 359.
Νεοελληνική λαϊκή μουσική (Μλτ.), ΙΔ’, 90.
Νεοελληνική λογοτεχνία (Έπστλ.), Η', 107, 

(Ζ. & Τ.) Η', 106, (Μλτ.), ΙΗ', 289.
Νεοελληνική λογοτεχνία 1930 (Μλτ.), ΙΓ', 34.
Νεοελληνική ποίηση (Μλτ.), Β', 349, 353. 356, 

ΣΤ', 3, 1 Β', 93, (Δφρ.), ΙΓ', 174.
Νεοελληνική ποίηση Ιθ' αιώνα (Μλτ.), ΙΓ', 203, 

240, 328, 375, ΙΔ', 20, 53.
Νεοελληνικό Πνεύμα (Μλτ.), Δ', 288.
Νεοελληνικός κόσμος, προβλήματα (Μλτ.), ΙΔ',78.
Νέοι (Μλτ.), ΙΕ', 67.
Νέοι καί Περιβάλλον (Ζ. & Τ.), Α', 292.
Νεότης (Ζ. Λ Τ.), Α', 721.
Newby, Ρ. Η.

Τό ’Αγγλικό μεταπολεμικό μυθιστόρημα (Μλτ.), 
μετ. Σ. Α. Σωφρονίου, ΙΗ', 209, 259.

Νεφέας, Γ.
Κρυφοί μου πόθοι (πμ.), Ιθ', 390.
Στερνό ταξίδι (πμ.), ΙΗ', 66.

Νικολαίδης, Α.
Ό Εβραίος Δόν Χοζέ Νάζι καί ή άλωσις τής 

Κύπρου (Μλτ.), ΙΔ', 376.
Ό Κύπριος άλχημιστής Βραγαδϊνος (Έπστλ.), 

Β', 510.
Νικολαίδης, Κ.

Ή άγρη του λαοϋ (Έπστλ.), ΙΣΤ', 126.
Γύρω άπό τό άρκοτζεράμιον (Έπστλ.), ΙΣΤ', 

195.
Νικοκλής — Άξιοθέα (θτρ.), ΙΖ', 65, 99.

Νικολαίδης, Μ.
Γιά λίγη ζωή (Δγμ.), Α', 268.
Ή γιορτή τοΰ Σωτήρος (Δγμ.), Α', 664.
Κυπριακή ποίηση (Δφρ.), ΙΔ', 236.
Τό λουλούδι (Δγμ.), Β', 468.
Οί πηγές της Νεοελληνικής λογοτεχνίας (Μλτ.), 

ΙΗ', 289.
Σύντομες γνώμες (Δφρ.), Α', 391.

Νικολαίδης Μ. (Δφρ.), ΙΗ', 179.
Νικολαίδης, Ν.

“Αμπελος (Πρζ.), Γ', 3.
"Ανοιξη (Πρζ.), Α', 399.
"Ανοιξη μισοπέλαγα (Πρζ.), Α', 399.
"Ανοιξη στήν έρημο (Πρζ.), Α', 399.
Τό βιβλίο τοϋ Μονάχου. Εκλογή (Πρζ.), ΙΑ', 

143.
"Εξω άπό τήν άγάπη (Πρζ.), Α', 400.
Ό κριτικός (Πρζ.), Γ', 3.
Τό καλημέρα στόν άρρωστο (Πρζ,), Γ’, 2.
Τό καλύτερο τραγούδι (πμ.), Γ', 309.
Ό καρφωμένος (Δγμ.), θ', 127, 144.
Ό κήπος μέ τ’ άγάλματα (Πρζ.), Α', 400.
Ή μικρή εύτυχία (Πρζ.), Α', 400.
Τό μουλάρι μίλησε (Δγμ.), Δ', 316.
Οί ντόπιοι (Πρζ.), Α', 400.
*Ο πειρασμός τοΰ κ. Περοτή (Δγμ.), Α', 434.

Πλάνεμα (Πρζ.), O', 1.
Τά χέρια πού πλήγωσαν τόν έρωτα (Πρζ.), Γ', 2. 
Τό χωριό χωνεύεται (Δγμ.), Δ', 320.

Νικολαίδης, Ν. (Δφρ.), ΚΑ', 261, (Ζ. & Τ.), Δ', 
243, 378, (Μλτ.), Ε', 83, 85, 233, 237, 272, 
277.

Ν ικολαΐδης, Σ. Ν .
Φώτος Πολίτης (Μλτ.), θ', 175.

Νικόλαος Μουζάλων, άρχιεπίσκοπος (Μλτ.), Α', 
274.

Νικολάου, Σ.
’Ασάλευτη Ψυχή (πμ.), ΙΓ', 318.
Ελεγεία (πμ.), ΙΕ', 85.
Πόθοι (πμ.), ΙΔ', 82.
Προβολές (πμ.), ΙΔ', 180.
Προσευχή (πμ.), ΙΔ', 383.
Σπασμένη δοξαριά (πμ.), ΙΔ', 180.

Νίκολσον, Λ. X., "Εκθεση ζωγραφικής (Δφρ.), ΙΓ', 
180.

Noailles, A. de
Στή σκληρή μοναξιά πού τώρα ζείς (πμ.), μετ. 

Ζ. Ζαννετίδη, ΙΔ', 375.
Νοέμβριος (Μλτ.), Β', 90.
Νόρβης, Π.

In memoriam (πμ·), ιζ'. 29θ·
Παράπονο (πμ.), ΙΣΤ', 248.

Νοταράς, I. Γ. (Δφρ.), Ιθ', 298.

«-αρέσκια» (Έπστλ.), Ιθ', 260.
Ξένη θεατρική κίνηση (Δφρ.), ΙΗ', 63.
Ξένη λογοτεχνική κίνηση (Δφρ.), ΙΗ', 62.
Ξενίδου, Κ.

Ή σκέψη (πμ.), ΙΣΤ', 287.
«Ξενιτεμένος» (Δμτκ.), Γ', 325.
Ξενόπουλος, Γρ. (Δφρ.), ΙΣΤ', 54, (Ζ. & Τ.), Δ', 

417, (Μλτ.), Δ', 268, ΙΣΤ', 42, 116.

Ο' Connor, Μ.
’Ανθρακωρύχος (πμ.), μετ. Κ. Χρυσάνθη, Κ', 

317.
Κλείσε τήν πύλη (πμ.), μετ. Κ. Χρυσάνθη, Κ', 

318.
Μιά τόση δά σταλιά ούρανό (πμ.), μετ. Κ. Χρυ

σάνθη, Κ', 317.
Οί μούσες τοϋ ποιητή (πμ.), μετ. Κ. Χρυσάνθη, 

Κ', 318.
Ο' Connor. Μ. (Δφρ ), Κ’, 316, (Είκ.), Κ',316.
"Ογδοος διαγωνισμός τοΰ περιοδικού «Μορφές» 

(Δφρ.), ΙΕ', 256.
«’Οδύσσεια» (Μλτ.), Γ', 229.
Όδυσσεύς, Άνδροΰτσος (Έπστλ.), ΙΓ', 280.
«Οίδίπους Τύραννος», παράστασις (θτρ.), ΙΗ',272.
Οικοδομικός όργασμός (Μλτ.), ΙΖ', 267.
Οίκονομίδη, I. Έκθεσις (Δφρ.), ΙΗ', 185.

Νούσης, Δ.
Λιμπεράτου, Σπ. Ν.: Ή ψυχοπαθολογία τοΰ Οΰ- 

γου Φωσκόλου», Γ', 327.
«Ό ΜωΟσής κι’ ό μονοθεϊσμός» τοΰ S. Freüd 

(Μλτ.), Δ', 236.
Ρουσοπούλου, Α.: «Πρός Ούσιαστικόν Λογισμόν 

καί Τάξιν», Γ', 329.
Sigmund Freud (Δφρ.), Δ', 344.
Ψυχαναλυτικό νόημα σέ κυπριακές παροιμίες 

(Μλτ.), Α', 144.
Νούσης, Δ. μετ.)

Freud S.: θ 3ωϋσής κι’ ό μονοθεϊσμός (Μλτ.), 
Δ','239.

Ντά Βίντσι, Λεονάρντο
Επιστολή πρός τόν Δοΰκα τοϋ Μιλάνου (μετ. Α. 

Διαμαντή), ΙΓ', 25.
Νταβός, Π.

Γράμμα άπό τή Σεούλ (πμ.), Κ', 186.
Νταλκά, Ντ.

Ό κάμπος (Δγμ.), ΚΑ', 226.
Καπνοτόπια (Δγμ.), ΙΗ', 111.
Μακάριος (πμ.), ΙΗ', 240.
Τό ξένο παιδί (Δγμ.), Κ', 67, 129.
Συνηθισμένα (Δγμ.), ΙΗ', 203.
Ό Ταχυδρόμος (πμ.), Ιθ', 291.
ΤΩρες φωτιάς (Δγμ.), Ιθ', 229.

Ντυνάν, Ε. (Δφρ.), ΙΔ', 355.
Ντώκινς, Ρ. (Δφρ.), Κ', 319.

Ξεφλούδας, Στ.
Ή Γενιά τοΰ τριάντα (Μλτ.), ΙΓ', 34.
Πορεία μέσα σιή νύχτα (Δγμ.), ΙΑ', 6.

Ξιούτας, Ν.
Ή άπαγγελία (Μλτ.), Ε', 448.

Ξιούτας, Π.
Κυριακίδη, Στ.: «Αί ίστορικαί άρχαί τής δημώ

δους νεοελληνικής ποιήσεως», Α', 631.
Τωμαδάκη, Β. Ν.: «Άνδρέας Κάλβος», Α', 423.

Οίκονομίδης, Γ. Στ.
’Ανάμνηση πικρή (πμ.), θ', 12.
"Ανοιξη (πμ.), Α', 650.
Γιά τό πρόστιμο (Δγμ.), ΙΓ', 168.
Ή δίκη γιά τό πέρασμα (Δγμ.), ΙΖ', 242.
Τά έκατόν λόγια τής άγάπης (Μλτ.), Α', 696.
Εξοχικό (πμ.), Κ', 470.
Ή θάλασσα καί Σύ (πμ.), Γ', 309.
θλίψη (πμ.), Κ', 174.
Ή κόρη τοϋ παπά (Δγμ.), Α', 600.
Μάτια πού δέν βλέπονται (πμ.), θ', 11.
Νύχτες καλοκαιριού (πμ.), Κ', 174.
Ή φλογέρα (πμ.), Γ', 310.

Οίκονομόπουλος, Ν.
Μιά ζωντανή σελίδα άπό τό Κυπριακό όλοκαύτω- 

μα τοΰ 21 (Δφρ.), ΣΤ', 44.
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Τό τραούδιν τής πέρτικας (Δμτκ.), ΣΤ', 100.
Οικονόμος, Γ. Π. (Δφρ.), ΙΣΤ', 252.
Οικονόμου, Λ.

Τρύγος (είκ.), Ιθ', 329.
Όλίβιερ, Λώρενς (Δφρ.), Κ ', 313.

(Είκ.), Κ. 313.
’Ολύμπιος, Π.

Κύπρος (πμ.), ΙΑ', 230.
"Ομηρος

"Εκτορος Ταφή (πμ.), μετ. Ν. Καζαντζάκη — I. 
θ. Κακριδή, ΙΓ', 103.

Ελληνικό ταξίδι (Ίλιάδας Ν 10—38) (πμ.), 
μετ. Καζαντζάκη — Κακριδή, 1', 249.

"Ομηρος (Μλτ.), ΙΔ', 335, ΙΣΤ', 325.
’Ομοιότητες στή λογοτεχνία (Μλτ.), I', 190.
«Όμότου» (Δφρ.), ΣΤ', 142.
Ο’ Νήλ, Ε. (Δφρ.), Ιθ', 46.
’ Ο νησιφόρου, Ν.

Βελούδινα μάτια (πμ.), ΙΣΤ', 288.
"Εχω μιά μικρή άδελφούλα (πμ.), ΙΖ', 82.
Όνήσιλος (πμ.), ΙΖ', 363.
Πλήξη (πμ.), ΙΕ', 278.
Ρέκβιεμ (πμ.), ΙΗ', 40.

Όξύρυγχοι πάπυροι καί Κύπρος (Μλτ.), Α', 445.
Όράτης, θ.

«Δόξα έν ύψίστοις» (Δγμ.), Α', 282.

Μιά ιστορία πού δέν ήταν άληθινή (Δγμ.), Β', 
14 (758).

Οί τσουκνίδες (Δγμ.), Α', 139.
Όρέστης, Δ.

Αίγλη (πμ.), ΙΖ', 32.
’Αναζήτηση (πμ.), ΙΗ', 403.

Όρέστης, Δ. (μετ.)
Yeats: ”Η λύπη τής άγάπης (πμ.), ΙΖ', 298.

’Ορθογραφία (Μλτ.), ΙΕ', 141.
«Όρθρος ψυχών» Γρυπάρη (Μλτ.), Δ', 311.
Orwell, G. (ΕΙκ.), ΙΗ', 260.
Όρφανίδής, Στ.

ΕΟβοια (είκ.), Ιθ', 224.
Όρφανίδής, Στ., "Εκθεση (Δφρ.), Ιθ', 213.
’Ορφανός, Σ.

Κανείς δέν ξέρει (πμ.), ΙΖ', 266.
«"Οσοι μπαίνουν τζι’ δσοι βκαίνουν...» (Μλτ.), Β', 

92.
Ούαλλίας, φεστιβάλ μουσικής (Μλτ.), ΙΕ', 69, 

ΙΖ', 6.
Ο*μ  Χαρόμ (Δφρ.), ΙΖ', 120.
Ούράνης, Κ. (Δφρ.), ΙΗ', 362, (Είκ.), ΙΗ', 363, 

(Έπστλ.), 468.
Όφίτης λίθος (Μλτ.), Ζ', 43.

Π

«Παιδιόφραστος διήγηση τετραπόδων ζώων» (Μλτ.), 
1', 262.

Pain, Mr & Mrs, έκθεση (Δφρ.), ΙΓ', 96.
Παλαίσης, Γ.

Ή γεωργία, ή μάνα οΰλλων τών δουλιών (πμ.), 
Β', 29.

Παλαίσης, Χρ. θ.
Άπόν κρώννεται (πμ.), Γ', 311.
’Ερωτικά (πμ.), Α', 158.
"Ητουδ δκιασσιελημένον (πμ.), Γ', 310.
Τό ξένον έν νοδκιά (πμ.), Α', 491.

Παλαιολόγη, Ε. (Έπστλ.), ΙΔ', 99.
Παλαμας, Κ.

Αφιέρωμα (πμ.), Β', 338.
Γράμματα I—IV (Μλτ.), Β', 346.
Δέν είναι μονάχα τ’ άηδόνια... (πμ.), Β', 337.
Δυό άνέκδοτα γράμματα πρός τόν Μεν. Δ. Φραγ

κούδη (Έπστλ.), Α', 235.
Εκατό φωνές 86 (πμ.), Β', 339.
Τό κρασί τής Κύπρου (Μλτ.), Β', 340.
Κύπρος (πμ.), Β', 333.
Οί νύχτες τοΰ Φήμιου 258 (πμ.), Β', 338.
Περί τών νέων ποιητών (Μλτ.), Β', 349.
Πρόλογος στό β' τόμο «Τζιυπριώτικα τραούδκια» 

τοΰ Δ. Λιπέρτη (Μλτ.), Β', 343.
Σ. Μενάρδος (Μλτ.), Β', 342.
Στήν ’Αθηναία Ελιά (πμ.), Β', 329.
Στήν είκοσιπενταετηρίδα τής «Σάλπιγγος» (πμ.), 

Β', 345.
Στόν ποιητή Γλαύκο Άλιθέρση (πμ.), Β', 339.
Στό Σΐμο Μενάρδο (πμ.), Β', 338.

Π. Ν. Π.
Στοχασμοί (πμ.), ΙΣΤ', 240.

Π. Π. (μετ.)
Carrières, Μ. «Γιά ένα νέο Δυτικό άνθρωπισμό» 

(Μλτ.),' ΙΒ', 43.
Lewis: <Η ποίηση του ψ. S. Eliot (Μλτ.), I', 39.
Linder: Stefan Zweig (Μλτ.), !', 274.
Morgan, C. *H οίκουμενικότητα του Wells 

(Δφρ.), ΙΑ', 180.
Wassilewska: Ουράνιο τόξο (Δγμ.), θ', 40. 

Παγκόσμια φιλολογικά νέα (Δφρ.), ΙΗ', 232, 319. 
Παγκύπριον Γυμνάσιον (Δφρ.), Η', 38 (Μλτ.), 7, 

19, 25, 27, 29, 32, 34.
Παγκυπρίου Γυμνασίου, έκθεση έργοχείρου (Δφρ.), 

ΙΓ', 254.
Παγκυπρίου Γυμνασίου, έκθεση ζωγραφικής (Δφρ.), 

θ', 68, ΙΑ', 135.
Παγκυπρίου Γυμνασίου, έκθεση τέχνης (Δφρ.), ΙΓ', 

252, ΙΔ', 276.
Παγκυπρίου Γυμνασίου, 50ετηρίς (ωφρ.), Ζ', 208. 
Παγώνης, Λ.

Διαιώνιση (πμ.), Κ', 341.
Συναισθήματα (πμ.), Κ', 342.

«Παθητικά κρυφομιλήματα» Κ. Παλαμά (Μλτ.), Β’, 
361.

Παιδεία καί παράδοση (Δφρ.), Κ', 37.
Παιδεία καί Τέχνη (Μλτ.), Δ', 43.
Παιδεία καί «Ή τέχνη γιά τή Τέχνη» (Δφρ.), Κ', 

233.
Παιδικά χρόνια (Μλτ.), Κ', 459.
«Παιδικές ψυχές» (Δφρ.), Α', 629.

Τά τραγούδια (πμ.), Β', 336.
Παλαμας, Κ. (Δφρ.), Ζ', 203, I', 294, Ιθ', 130, 

(Είκ.) Β', 329, ΙΗ', 291, (Έπστλ.), Α', 545, 
(Μλτ.), Β', 346, 349, 355, 373, 391, ΙΣΤ', 83, 
117, 156, 181, ΙΖ', 121, ΙΗ', 79.

Παλαμας, Κ. προτομή (Δφρ.), Γ', 206, 267, 336.
Παλαμας καί Κύπρος (Ζ. Λ Τ.), Β', 167.
Παλαμας καί Μουσική (Μλτ.), ΙΒ', 165, ΙΖ', 235.
Παλαμικαί έορταί είς Πάφον (Δφρ.), ΙΔ', 100, 

ΙΣΤ', 123.
Παλαμική βιβλιογραφία, κυπριακή (Μλτ.), Β', 396.
Παλλάντιος, Μ. (Δφρ.), Κ', 443.
Πάλλης, Α.

Ελληνικά ιστορικά απομνημονεύματα τοΰ άπελευ- 
θερωτικοΰ πολέμου καί τών μετέπειτα χρόνων 
(Μλτ.), μετ. Ν. Α. Ρολάνδη, ΙΕ', 197.

Ή Φραγκοκρατία στήν Ελλάδα (Μλτ.), ΙΓ” 63.
Τό Χρονικό τοΰ Λεοντίου Μαχαιρά (Μλτ.), ΙΓ', 

355.
Πάλλης, Α. (Μλτ.), Α', 517.
Παλλουριώτισσα (Μλτ.), Ιθ', 17.
«Παναγία τής Περιστερώνας» (είκ.), ΙΣΤ', 36.
Παναγίας, έπώνυμα έν Κύπρω (Μλτ.), ΙΔ', 92.
Παναγίδης, Π. Κ.

Piano-Forte (πΡ·)> ·Ζ > 17θ·
Παναγίδης, Τ. Γ.

θύμησες (πμ.), ΙΗ', 21.
Ιστορικό (πμ.), ΙΗ', 288.
Μιά νύχτα (πμ.), ΙΗ', 392.

Παναγιωτόπουλος, Π.
Μιά εισήγηση (Έπστλ.), ΙΖ', 263.

Πανάρετος, "Ανθ.
Ή άλεποΰ πού γεννά λαγούς καί τό σιτάρι πού 

γίνεται κουντούρα (Δγμ.), ΙΕ', 89.
Τό άμπελοφύτεμα στή Πάφο (Δφρ.), Α', 236.
Γεωργικά γνωμικά (Μλτ.), Β', 153.
Γεωργικά καί λαογραφικό σημειώματα (Μλτ.), 

Η', 49, 100.
Παρατηρήσεις σέ γεωργικές παροιμίες (Μλτ.), 

ΣΤ', 37.
Ό Πραματευτής ή τό τραούϊν τοΰ θέρου (Δμτκ.), 

ΙΒ', 211.
Τό τραούϊν τούς μηνάες (Δμτκ.), ΣΤ', 161.
Τό τραούϊν τής πέρτικας (Δμτκ.), ΣΤ', 102, 104. 

«Πανηγύρι τής Κακάβας» Κ. Παλαμά (Δφρ.), Β', 
372.

Παντελίδης, Τηλ.
Γύρω άπό τό σουρρεαλιστή ποιητή David 

Gascoyne (Μλτ.), θ', 241.
Λαογραφικό τής Κύπρου (Έπστλ.), ΙΖ', 342.
Τό «Μεθυσμένο Καράβι» τοϋ Arthur Rimbaud 

(Μλτ.), ΙΔ', 344.
Ή σουρρεαλιστική κίνηση (Έπστλ.), ΙΣΤ', 94.

Παντελίδης, Τηλ. (μετ.)
Apollinaire: Le bon sommeil (πμ·). Ιθ', 294.
Byron: Αττική όμορφιά (πμ.), I', 33.
Byron: ’Αποσπάσματα άπό τόν«Γκιαούρ», Ι',127.
Gamarra, Ρ.: Ειρήνη (πμ.), ΙΖ', 387.
Gascoyne: Auor Fati (πμ.), θ', 243.
Gascoyne: Sanctus (πμ·)> θ', 242.

Gascoyne: Tenebrae (πμ·), θ', 242.
Rimbaud: Μεθυσμένο καράβι (πμ.), ΙΔ', 347.

Παντελίδης, Τ. (Δφρ.), ΙΔ', 360, ΙΗ', 315.
Παντούρης, Λ.

Κάποτε (πμ.), Η', 66.
Στερνή φορά (πμ.), Η', 66.

Παπαβασίλης, Α. Σ.
Μιά άγάπη ποΰχασα (πμ.), ΙΖ', 86.
Μιά νύχτα (πμ.), ΙΖ', 297.

Παπαδάκη, Ε. (είκ.), Ιθ', 82.
Παπαδάκη, Σ.

Μαγδαληνή (πμ.), ΙΑ', 86.
Παπαδιαμάντης, Α.

Ή καραβοκυροϋ (Δγμ.), ΙΔ', 4.
Παπαδιαμάντης, Α. (Μλτ.), ΙΔ', 3.
«Παπαδκιά πού είσιεν φίλο», παραμύθι (Δφρ.), ΚΑ', 

224.
Παπαδόπουλος, Γ. Κ.

Αύγή (πμ.), ΙΓ', 327.
Γ. Βερίτης (πμ.), ΙΔ', 106.
Γ. Βερίτης (Μλτ.), ΙΕ', 174.
Γαλανές κορφές (πμ.), ΙΗ', 110.
Γύρω άπό τή ζωή τοϋ Β. Μιχαηλίδη (Μλτ.), Ιθ', 

195.
Δ. Σολωμός (πμ.), ΙΔ', 106.
Δεύτερος θάνατος (πμ.), Κ', 109.
Edith Sitwell (Μλτ.), ΙΗ', 160.
"Ενα άνέκδοτο ποίημα του Β. Μιχαηλίδη (Δφρ.), 

ΙΗ', 10.
Κούριον (πμ.), Κ', 226.
Μακάριος (πμ.), ΙΕ', 228.
"Οραμα στά χαλάσματα τής Αίπειας (πμ.), ΙΗ', 

442.
Orate pro nobis (πΗ·). ΙΗ', 338.
Πάφος (πμ.), Ιθ', 435.
Πρός τίνα άπελευσόμεθα; (πμ.), Ιθ', 328.
Πρωτογιούνης (πμ.), Κ', 293.
Σέ μιά βιβλιοθήκη (πμ.), ΙΗ', 258.
Στ’ άνήλια σαλόνια (πμ.), Ιθ', 152.

Παπαδόπουλος, Γ. (μετ.)
Sitwell, Ε.: “Ενα νέο κορίτσι (πμ.), ΙΗ', 444.
Sitwell., Ε: Επίκληση (πμ.). ΙΗ', 161.
Sitwell, Ε.: Τραγούδι (πμ.), ΙΗ', 305.

Πα.ιαδόπουλος, Κ. (Μλτ.), Α', 679.
Παπαδόπουλος, X.

Ό τηλαυγής Φάρος τής Κύπρου καί τής ’Ανατο
λής» (Μλτ.), Η', 29.

Παπαδόπουλος, Χρ. (Δφρ.), ΣΤ', 80, 110.
Παπαδοπούλου, Α.

Περήφανα (πμ.), θ', 55.
Παπαδούκας, Π.

Ενδιάμεσοι σταθμοί (πμ.), ΙΒ', 162.
Τά πεθαμένα πλοία (πμ.), ΙΔ', 247.

Παπαϊωάννου, Γ. (Δφρ.), Κ', 361, (Είκ.), Κ', 
362.

Παπαϊωάννου, Δ. X.
Βιβλιογραφία X. Παπαϊωάννου (Δφρ.), Κ', 136.

Παπαϊωάννου, X. (Δφρ.), Κ', 136.
Παπαϊωάννου, X. βιβλιογραφία (Δφρ.), Κ', 136.
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Παπακώστας, Βασίλης
Ή τέχνη τής ζωής καί τό έργο τοϋ Κ. Π. Κα- 

βάφη (Μλτ.), ΙΖ', 310.
Παπανικολάου, Κ. (Μλτ.), Α', 679.
Παπανικόλας, Ν.

Τής Άθασούλλας ό γάμος (Δγμ.), ΣΤ', 163.
Οί άμαρτωλοί πού έκτισαν ένα παράδεισο (Δγμ.), 

θ', 209.
Τό βιβλικό δράμα (Δγμ.), Γ', 141.

Παπαντωνίου, Ζ. (Μλτ.), Ε', 14.
Παπάς, Γ.

θύμησες (πμ.), ΙΓ', 233.
Κι’ αν δεν μπορώ (πμ.), I', 168.
Στερνή έπιθυμία (πμ.), 1', 168.

Παπαχαραλάμπους, Γ. X.
Τό άλφάβητον τής Ψυχής καί του Χάρου (Μλτ.), 

ΙΔ', 260, (Δμτκ.), 260.
Άπαρχαί (Μλτ.), Ζ', 19.
’Από τά κυπριακά παραμύθια (Μλτ.), Δ', 211.
Άπό τήν παιδιόφραστον διήγησιν τετραπόδων 

ζώων (Δμτκ.), Γ, 262, (Δφρ.), I', 262,
(Μλτ.), 262.

Άσμα ψαλλόμενον εις πλέξιμον στεφάνων (Δμτκ.), 
ΙΔ', 52.

Γύρω άπό τή ζωή τοΰ Λιπέρτη (Μλτ.), ΙΓ', 236.
Γύρω άπό τό τοπωνυμικόν αίνιγμα «Λεμησός» 

(Μλτ.), ΣΤ', 126.
"Εθιμα τοϋ θερισμού (Μλτ.), Ε', 89.
«Ή καταγωγή τής Γυναίκας», παραμύθι (Μλτ.), 

Δ', 478, (Δφρ.), 479.
Ή κκελέ τ’ Άναστάση (Μλτ.), ΣΤ', 18.
Κυπριακά έθιμα (Μλτ.), Δ', 107.
Κυπριακά έργατικά τραγούδια (Μλτ.), ΙΔ', 51.
Περίδειπνα (Μλτ.), Ζ', 18.
Τό Σκλερόπουλλον (Δμτκ.), Δ', 370.
«Τρία παραμύθια μέ Μοίρες», παραμύθι (Δφρ.), 

Δ', 213.
Παπαχρυσοστόμου, Χρ.

Άνεκαλύφθη φάρμακον (Χρον.), ΙΖ', 140.
Άνευρέθη άπηγχονισμένος (Χρον.), ΙΣΤ', 27.
Αποκαλυπτικά έγγραφα (Χρον.), ΙΗ', 181.
Ό άπρόκοπος (Χρον.), ΙΖ', 71.
Άπωλέσθη άνθρωπος (Χρον.), ΙΣΤ', 160.
"Αρτι μέν έπεπαύμην (Χρον.), ΙΗ', 316.
Αρχή σοφίας (Χρον.), ΙΖ', 407.
Τό άστρο τών μάγων (Χρον.), ΙΖ', 35, ΙΗ', 26.
Γιά μιάν «άντίφαση», (Έπστλ.), Α', 362.
Γιατί (Χρον.), ΙΣΤ', 368.
Ή γοητεία τής άποστάσεως (Χρον.), ΙΣΤ', 329.
Ή γοητεία τής παλληκαριάς (Χρον.), ΙΖ', 256.
Ή έβδομάδα τής άλώσεως (Δφρ.), ΙΗ', 223. 
’Εγκληματικά πένθη (Χρον.), ΙΖ', 180.
’Ενάρετο καί άγαθή ή λόγια (Χρον.), ΙΣΤ', 252. 
’Επιστημονικοί έξωφρενισμοί (Χρον.), ΙΖ', 220. 
"Εργα μιαρά (Χρον.), ΙΣΤ', 124.
Horror vacui (λρ°ν·)> ·Ζ', 105.
Ιστορικοί σακάτηδες (Δγμ.), ΙΕ', 363.
Κορίτσια τής Κύπρου (Χρον.), ΙΗ', 270.
Ό νεοσύλλεκτος (Χρον.), ΙΖ', 336.
Περιπλανώμενος (πμ.), Κ', 262.

Ή πίστη τής καρδιάς (Χρον.), ΙΣΤ', 185.
Προσευχές άπό ραδιόφωνου (Χρον.), ΙΕ', 331.
Ή πρώτη συναυλία τοϋ Μουσικού Συλλόγου Μό- 

ζαρτ (Δφρ.), Δ', 138.
Πωλοΰνται άνταλλακτικά (Χρον.), ΙΖ', 301.
Σήμερα, μονάχα σήμερα (Λρον.), ΙΖ', 369.
Σκιών κατάλογος (Χρον.), ΙΗ', 96.
Σκλαβιά (Χρον.), ΙΣΤ', 224.
Ταξίδια (Χρον.), ΙΣΤ', 55.
Τηλεγράφημα έξ Αμερικής (Χρον.), ΙΣΤ', 290.
Τουλγιάρ (Χρον.), ΙΗ', 142.
Ή χρυσή μετριότης (Χρον.), ΙΣΤ', 91.

Παππά, θίασος (Δφρ.), ΙΘ', 481.
Παππαδάκις, Ν. (Έπστλ.), ΙΔ', 138.
Παππάς, Τ.

Τό άλογο του Παθανάρες (πμ.), ΙΘ', 127.
Παππάς, Τ. (Δφρ.), ΙΘ', 208.
Πάπυροι (Μλτ.), Α', 377.
Παράδοση (Μλτ.), Α', 346.
Παράδοση καί Λογοτεχνία (Μλτ.), ΙΣΤ', 347. 
«Τά Παράκαιρα» Κ. Παλαμά (Μλτ.), Β', 365. 
Παραμύθια (Μλτ.), ΙΖ', 44, 91.
Παράσχος, Κλ.

Ή έκδοση Ανθολογιών (Μλτ.), ΙΓ', 201.
'Ημερολόγιο δίχως ήμερομηνίες (Μλτ.), IB', 93.
Νίκος Νικολαΐδης (Μλτ.), Ε', 83.
Σύντομες γνώμες (Δφρ.), Α', 391.

Παράσχος, Στ.
Τό τραγούδι μου (πμ.), ΙΣΤ', 230.

Παρατυπώματα (Δφρ.), Δ', 80, 466, 549, ΙΑ', 
267, ΙΕ', 32.

Παρίδης, Μιχ.
Λύτρωση (πμ.), ΙΖ', 152.
Στά μάτια σου (πμ.), ΙΣΤ', 249.
Τό τραγούδι μου (πμ.), ΙΖ', 31.

Παρνασισμός (Μλτ.), Δ', 356.
Παστελλάς, Α.

Άναγνωστοπούλου — Σιγαληνοϋ «Γάμου Πανηγύ
ρι», ΙΖ', 342.

Άντίδωρο (πμ.), ΙΗ', 349.
Εγερτήριο (πμ.), ΙΖ', 330.
"Ενας άπλός πόνος (πμ.), ΙΗ', 441.
Κλαίω (πμ.), ΙΕ', 2.
Μιά ιστορία τέλειωσε (πμ.), ΙΣΤ', 130.
Πένθιμο ίντερμέζιο (πμ.), ΙΕ', 306.
Ή ποίηση στήν έποχή μας (Μλτ.), ΙΗ', 243.
Στερνοτράγουδο (πμ.), ΙΕ', 284.

Παστελλάς, Α. (μετ.)
Eliot: Ash - Wednesday (πμ·)> ΙΣΤ', 21.

Παστελλίδης, Ν. (Δφρ.), I', 83, (Μλτ.), ΚΑ', 
213.

Πασχ. Α.
«Φιλοσοφία στή ζωή» (διάλεξη τοϋ κ. θεοδωρί- 

δη), (Έπστλ.), Β', 325.
Πασχαλίδου, Μ.

Τό τραγικό στοιχείο τοΰ Άγαμέμνονος (Μλτ.), 
ΙΓ', 121.

Πατρινοΰ, Δέσποινα (Μλτ.), ΙΗ', 352.

Παυλίδης, Α. Μ.
Ή συμβολή τοΰ Παγκυπρίου στή δημιουργία δα

σκάλων (Μλτ.), Η', 27.
Παυλίδης, Λ.
Ό Αθλητής (πμ.), Α', 363.
Ανάταση (πμ.), Γ', 313.
Άνθρώπων τέλειοι έρωτες (πμ.), Α', 365.
Έγκαρτερώντας φτάσαμε (πμ.), A', 1.
Εναγώνιοι (πμ.), Α', 642.
Επάνοδος (πμ.), Γ', 69.
Ερωτική πορεία (πμ.), Γ', 312.
Ιφιγένεια (πμ.), 312.
Μνήμη (πμ.), Δ', 307.
Ποίημα (πμ.), Β', 279.
Συντέλεια (πμ.), Α', 137.
Σύντομες γνώμες (Δφρ.), Α', 391.

Παφίτης, Χρ.
Γράμμα στόν άγνωστο σύντροφο (πμ.), Κ', 438.

Πάφου Επίσκοποι (Δφρ.), Ε', 97.
«Πελατεύω» (Μλτ.), ΙΖ', 153, (Έπστλ.), ΙΖ', 342.
Πεντάστιχη στροφή (Δφρ.), ΙΗ', 464.
«Πεντασύλλαβοι» Κ. Παλαμά (Μλτ.), Β', 361.
Πέρδικα, Ν.

Μές τό σκοτάδι (Δγμ.), Β', 297.
Φαντασία (πμ.), ΙΑ', 254.

Περίδειπνα (Μλτ.), Ζ', 18.
Περιηγηταί στή Κύπρο (Μλτ.), ΙΕ', 179.
Περικλέους, Κ. (μετ.),

Shorter, D. S.: *Η Πρίσκιλλα (Δγμ.), Α', 311.
Wells, G Η.: Ό κλεμμένος βάκιλλος (Δγμ.), 

Α','159.
«Περιμένοντας τούς βαρβάρους» Καβάφη (Μλτ.), 

Ζ', 42.
Περιοδικά (Δφρ.), ΙΔ', 174, 209, 325.
Περιοδικά κΓ έφημερίδες (Δφρ.), ΙΓ', 49, 137, 

220, 313.
Περιοδικός τύπος (Δφρ.), ΙΕ', 304.
Περιπατητικοί φιλόσοφοι (Μλτ.), Β', 22, (766).
Περνάρης, Α.

"Αχ! ας μποροϋσα (πμ.), Α', 57.
Δούρειος ίππος (πμ.), Κ', 57.
Εισηγητική έκθεση τοϋ Α' Ποιητικού Διαγωνισμού 

Ζ. Εύσταθίου (Δφρ.), Ιθ', 42.
Ή ήδονή τοΰ άνυπεράσπιστου (πμ.), ΙΗ', 193.
Σύντομες γνώμες (Δφρ.), Α', 391.

Περνάρης, Α. (Δφρ.), Γ', 62.
Περσιάνης, Π. Κ.

Κυπριακόν άλφάβητον, κυπριακή διάλεκτος καί κυ- 
πριακαί έπιγραφαί (Μλτ.), Ιθ', 195.

Ό Ρωμανός καί δ Ακάθιστος “Υμνος (Μλτ.), 
ΚΑ', 215.

«Πέρτικα» (Δμτκ.), Γ', 320.
Πεσταλότσι (Μλτ.), ΙΖ', 27, 53.
Πετεινός: παραμύθι (Μλτ.), ΣΤ', 157.
Πέτρα τής Κουφής (Μλτ.), Ζ', 43.
Πετρής, θ.

θρήνος (πμ.), Α', 677.
Τραγουδάκια (πμ.), Β', 75.

Πετρίδης, Φρ.
Ακρίτα: «Αρματωμένοι», ΙΔ', 68.

Άμάντου, Κ.: «Μικρά μελετήματα», ΙΑ', 55.
Έπιστολή άπό τήν Αθήνα (Έπστλ.), θ', 262.

Πετρίτης, Γ.
Αγγλία (Δφρ.), Β', 273.
Αγγλία. Τρία βιβλία πού ένδιαφέρουν τήν Ελ

λάδα (Δφρ.), Β', 55.
Νικόλαος Γιόργκα (Δφρ.), Ε', 342.
Ή παραγωγή τής λέξης «Τζύρις» (Έπστλ.), Α', 

738.
Samuel Taylor Coleridge (Μλτ.), A', 67.
Sir Arthur Wing Pinero (Μλτ.), A', 199.
Φιρντουσί (Μλτ.), A', 132.

Πέτρος, βασιλεύς (Μλτ.), A', 229.
Πετροφάντης, Π.

Μιά τραγική εύτυχία (Δγμ.), Α', 170.
Πετρώνδας, Γρ.

Άμάντου: «Ιστορία τού Βυζαντινού κράτους», 
Δ', 299.

Σύντομες γνώμες (Δφρ.), Α', 392.
Πεύκης, Εϋσκιος

Τό πλατάνι (πμ.), Β', 508.
Πηλαβάκης, Κ.

Άπό τή ζωή καί τό έργο τού Γιάγκου Χρ. Τορνα- 
ρίτη (1888—1942) (Μλτ.), Ζ', 191.

Ιστορίες τούς Λεμυθκιώτες (Δφρ.), Α', 694.
Ιστορίες τούς Τύλληρους (Δγμ.), Β', 92.
Κώστας Χατζητσαγκάρης (Μλτ.), Β', 288.
Τάκης Ξ. Ζαχαριάδης (Δφρ.), Η', 55.

Πηλαβάκης, Κ. (μετ.)
Shelley Β Ρ. Φιλοσοφία τής άγάπης (πμ.), Α', 

54.
Τιβούλου, Άλβίου Τ. : X. Ελεγεία, βιβλ., Α', 

Α', 226.
Πηλαβάκης, Κ.: βλέπε έπίσης: Πιλαβάκης, Κ. Α.
Πηλιορείτικα Πανηγύρια (Μλτ,), ΙΕ', 326.

Phillpots, Ε.
Μιά μέρα μιά ζωή (πμ.), μετ. Μ. Φυσεντζίδη, 

ΙΔ', 57.
Πιερίδης, Γ.

Ανάμεσα ταράτσας καί ύπογείου (Δγμ.), ΙΗ', 
164.

"Ενα διάλειμμα (Δγμ.), Α', 332.
Ό σκοτεινός έπισκέπτης (Δγμ.), ΙΑ', 225.
Φταίει δ καιρός (Δγμ.), Γ', 155.

Πιερίδης, θ.
Εκτέλεση (πμ.), θ', 194.
Τά κανόνια τής Μόσχας (πμ.), θ', 3.
Ό νέος κόσμος (πμ.), θ', 82.
"Ομηρος (πμ.), θ', 193.
Πόλεμος (πμ.), θ', 193.
Στή φυλακή (πμ.), θ', 4.
Τό τραγούδι τό μεγάλο (πμ.), ΣΤ', 107.
Φυλακισμένος (πμ.), θ', 194.

Pieta (εΙκ·)> ·θ'> 28.
Πιλαβάκης, Κ. Α.

Γλωσσικές παρατηρήσεις (Δφρ.), ΙΖ', 338, 
(Μλτ.), Ιθ', 165.

Διορθώσεις καί παρατηρήσεις στό Ετυμολογικό 
Λεξικό του Ν. Άνδριώτη (Μλτ.), ΙΗ', 255.

"Ιλαντρον καβάτζιν (Δφρ.), Κ', 141.
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Τό Κυπριακό καί τά συγγενικά ιδιώματα (Μλτ.), 
ΚΑ', 81.

'Ομώνυμα ή ίδιόφθογγα στό Κυπριακό ιδίωμα 
(Μλτ.), ΙΗ', 36.

’Ορθογραφία καί έτυμολογία (Μλτ.), ΙΕ', 141.
Τό παραμύθιν τοϋ Συστειλλή (Δφρ.), ΙΑ', 245.
Συμδολή στήν έρμηνεία νεοελληνικών κειμένων 

(Μλτ.), Ι<Ζ', 350, 389, ΙΗ', 8.
Πιλατεύω (Μλτ.), ΙΖ', 153 (Έπστλ.), ΙΖ', 342.
Πίνδαρος

Πυθιονίκαι 11 ος (πμ.), μετ. Π. Λεκατσά, Β', 423.
Pinero, A. W. (Μλτ.), Α', 199.
Pirandello, Luigi

Δυό διπλά κρεβάτια (Δγμ.), μετ. θ. Α', 21, 54.
Πιτσιλιάς, γλωσσικόν ιδίωμα (Μλτ.), ΙΔ', 214.
Πιτσιλιάς, γλωσσικόν ιδίωμα (Χάρτης) (Δφρ.), ΙΔ', 

218.
Πιτσιλιάς, έθιμα (Μλτ.), ΙΣΤ', 215.
Πιτσιλιάς, τυπογραφικά (Έπστλ.), ΙΔ', 324.
Πιτσιλλίδου, θ.

Γύρω άπό τό τελευταΐον άνέβασμα (Μλτ.), I', 
117.

Λίγα λόγια (Μλτ.), Ζ', 104.
Πιτσιλλίδου, θ. (μετ.)

Gould, G.: Δ(Ψα Ylà περιπλάνηση (πμ.), ΙΑ', 
49. '

Πλάτων (Μλτ.), ΙΗ', 297, 345.
Πλάτης, Λ. ν.

Κατερίνα Κοτέλνικωφ (Μλτ.), ΙΘ', 82.
Πλήθων (Μλτ.), ΙΣΤ', 103.
Πλησής, Κ.

Δέ σβήνει ή ζωή (πμ.), ΙΔ', 166.
Πλωτϊνος (Μλτ.), Α', 608.
Πνεύμα (Μλτ.), Κ', 211.
Πνεύμα καί άγώνας (Δφρ.), Κ', 397.
Πνευματικά ένδιαφέροντα (Μλτ.), ΙΣΤ', 35.
Πνευματικά προβλήματα τών νέων (Μλτ.), Κ', 294.
Πνευματική άνάπτυξις καί λαός, ΙΘ', 419.
Πνευματική δεσποτεία (Ζ. & Τ.), Α', 389.
Πνευματική έπιστράτευση (Μλτ.), ΙΣΤ', 303. 
«Πνευματική Ζωή», περιοδικά (Δφρ.), Γ', 65. 
Πνευματική παρακμή (Μλτ.), ΙΗ', 391.
Πνευματικοί άνθρωποι καί Κυπριακή δουλεία 

(Δφρ.), ΙΕ', 319.

Poe, Ε. Α.
Annabel (πμ·), μετ. Γ. Φτέρη, ΙΔ', 379.
Eldorado (πμ·), μετ. Γ. Φτέρη, ΙΔ', 379.
Ζάκυνθος (πμ.), μετ. Π. Ν. Τζελεπή, ΙΘ', 146.
Ulalume (πμ·), μετ. Γ. Φτέρη, ΙΔ', 380.

Poe, Ε. Α. (Μλτ.), ΙΔ', 378.
Ποίηση (Έπστ.,), ΙΓ', 237, (Μλτ.), ΙΕ', 339, 

ΙΣΤ', 14, 263, ΙΖ', 173, 308, ΙΗ', 243, ΙΘ', 
63, Κ', 120, 183.

Ποίηση καί εύθύνη (Δφρ.), Κ', 278.
Ποίηση καί Ζωή (Μλτ.), I', 215.
Ποίηση καί κοινό (Δφρ.), Κ', 398.
«Ποίηση στή ζωή μας», Περνάρη (Δφρ.), Γ', 62.
Ποιηταί (Μλτ.), Δ', 401.
Pojaghi Jovanna

Κυπριακά έρωτικά ποιήματα (πμ.), Β', 205.

Πόλεμος (Ζ. A Τ.), Β', 44.
Πόλεμος καί Πολιτισμός (Ζ. & Τ.), ΣΤ', 78.
«Πολιορκία τής Μάλτας», ιστορικόν άσμα (Μλτ.), 

ΚΑ', 99.
«Πολιτεία» Πλάτωνος (Μλτ.), ΙΔ', 257.
Πολίτης, Λ.

Τά Κυπριακά έρωτικά τραγούδια (Δφρ.), ΙΔ', 
268.

Πολίτης, Φώτος (Μλτ.), Α', 258, Β', 484, θ', 
175, IB', 31.

Πολιτική καί διανόηση (Δφρ.), θ', 60.
Πολιτισμός σύγχρονος (Μλτ.), ΙΣΤ', 37.
Πολύβιος (Μλτ.), ΙΕ', 229.
Ποριώτης, Ν.

Επίγραμμα (πμ.), ΙΑ', 41.
Ποριώτης, Ν. (μετ.)

Fontana, V. «”Ερως» (πμ.), ΙΑ', 95.
Ποταμιά: Παλαιογραφικά (Δφρ.), Γ', 121.
Pound, Ezra

Δώρια (πμ.), μετ. Άντ. Ίντιάνου, Β', 96.
"Ενα κορίτσι (πμ.), μετ. Α. Ίντιάνου, Β', 97.
Ό έρχομός τοϋ πολέμου. Άκταίων (πμ.), μετ. Α. 

Ίντιάνου, Β', 96.
Et eram in uno et uno in due (πμ.), μετ. Ν. 

Σπάνια, Κ', 348.
Francesca (πμ·), μετ. Ν. Σπάνια, Κ', 349. 
θρήνος (πμ.), μετ. Ν. Άπηλιώτη, θ', 59.
Ode pour d' election de son sépulchre 
(πμ.), μετ. Α. Σ. Ίωάννου, Κ. 77.
Περαιτέρω όδηγίες (πμ.), μετ. Ν. Σπάνια, Κ', 

349.
Χωρισμός φίλου (πμ.), μετ. Ν. Σπάνια, Κ', 348.

Pound Ε. (ΔΦΡ·). Κ', 77, (Μλτ.), Β', 94,
Κ', 342.

Πρακτορείο Πνευματικής Συνεργασίας (Δφρ.), ΙΓ', 
314.

«Πραματευτής ή το Τραούϊν τοϋ θέρου» (Δμτκ.), 
IB', 211.

Πράτσικας, Γ.
Άθανασιάδη Νόβα: «Ψυχάρης, ό ένοπλος προφή

της τοϋ Δημοτικισμού, Κ', 401.
Άπό τόν Ζουμπέρ στό Ρεμπώ (Μλτ.), Κ', 19. 
Βότση, Ο.: «Άγέρινα», ΚΑ', 255.
Γαλλικά φιλολογικά καί καλλιτεχνικά νέα (Δφρ.), 

ΙΘ', 89, 130, 170, 209, 254, 298, 394.
Γληνου, Γ. : «Ώρες σκηνής», ΙΘ', 210.
"Ενας Βορειοηπειρώτης ποιητής (Δφρ.), Κ', 475.
"Ενας λησμονημένος ποιητής, Δημοσθένης Βαλα- 
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Νά προσμένουμε (πμ.), Κ', 232.
Νοσταλγίες (πμ.), Κ', 338.
Πάμε (πμ.), ΙΗ', 300.
Παρθένας πόθοι (πμ.), ΙΣΤ', 269.
Στή νύχτα (πμ.), ΙΔ', 161.
Στό παιδί μου (πμ.), ΙΕ', 4.
Στό χωριό μου (πμ.), ΙΕ', 322.
Τό τραγούδι τής ζωής (πμ.), ΙΖ', 172.
Τά τριαντάφυλλα μάδησαν (πμ.), ΙΣΤ', 34.

Ρόδινης, "Ανθ.
Τό καράβι τής τρικυμίας (πμ.), ΙΣΤ', 347.
Τό λιμάνι τών δακρύων (πμ.), ΙΕ', 182.
Τό μεγάλο κάλεσμα (πμ.), Ιθ', 194.
Στερνή παράκληση (πμ.), ΙΕ', 148.

Rohlfs, G.
’Από τά παραμύθια τοϋ Ελληνισμού τής Καλα

βρίας (Μλτ.), μετ. Κ. Π. Χατζηϊωάννου, ΙΕ', 
83.

Ροΐδης, Έμμ. (Μλτ.), Β', 147, 196.

Rokeah, D.
Προσευχή (πμ.), μετ. Ν. Κρανιδιώτη, Κ', 393.
Τό τραγούδι τοϋ Φθινόπωρου (πμ.), μετ. Ν. Κρα- 

νιδιώτη, Κ', 394.
Rokeah, D. (Δφρ.), Κ', 393, (Είκ.), 393.
Ρολάνδης, Ν.:

Άπ. Ζορμπά: «’Ατσάλινος Πύργος» (θτρ.), ΙΖ', 
409.

Μιά παράσταση στό Scale Theatre (Δφρ.), 
Ιθ', 175.

Ραγισμένες ώρες (πμ.), Ιθ', 340.

Ρολάνδης, Ν. Α. (μετ.)
Pallis: Ελληνικά ιστορικά άπομνημονεύματα τοϋ 

άπελευθερωτικοΰ πολέμου καί τών μετέπειτα 
χρόνων (Μλτ.), ΙΕ', 197.

Russel, Β.: Φως καί σκιά τών τελευταίων 50 
χρόνων (Μλτ.), ΙΣΤ', 37.

Ρομαίν, Ζ. (Δφρ.), Κ', 143.

Rosseti, G.
"Οταν πεθάνω άγάπη μου (πμ. ), μετ. Άνθ. Ζόλ- 

δερ, ΙΗ', 408.

Ρουσσιά, Μ.
"Ανθρωπος γεννήθηκε (Δγμ.), ΙΗ', 301.
Ανιστόρητη ιστορία (Δγμ.), Δ', 432.
Γειτόνισσες (Δγμ.), ΙΗ', 451.
Έγώ, ό φίλος μου κι ό έχθρός μου (Δγμ.), Δ', 

558.

Ή Έλβίρα άγαπά τ’ άγόρια (Δγμ.), ΙΕ', 5. 
"Ενα ποτήρι νερό (Δγμ.), 1Β', 223.
"Ενας άσημος, ό διάσημος ό κ. καθηγητής κΓ ή 

γυναίκα (Δγμ.), ΙΔ', 42, 83.
Οί έφτά πηγές τής άγάπης (Δγμ.), ΣΤ', 30, 49.
Ή ζωή ένός άλλου (Δγμ.), Ζ', 70, 110.
Τό θϋμα (Δγμ.), θ', 155.
Ιστορία πού δέν ένδιαφέρει κανένα (Δγμ.), ΣΤ', 

150.
Τό καθρεφτάκι (Δγμ.), Η', 83.
Γά κατάλοιπα τής Ενετοκρατίας στή Κύπρο 

(Μλτ.), ΚΑ', 183.
Ή κέρενη γυναίκα μέ τούς τρεις άντρες (Δγμ.), 

Ε', 297.
Τό κορίτσι μέ τά ματογυάλια (Δγμ.), Κ', 27, 

83.
Τό λάθος της (Δγμ.), Ε', 87.
Ό Λεγάμενος (Δγμ.), Η', 190.
Τό μαύρο παλληκάρι πού πήγε νά βρει τό θεό 

(Δγμ.), ΙΓ', 324.
"Οταν ή άνεράδα πέθανε (Δγμ.), Ε', 5.
Τό παιδί τοϋ άνθρώπου (Δγμ.), !', 56, 104.
Ό πειρασμός (Δγμ.), Κ', 295.
Περιπέτεια ένός συγγραφέα (Δγμ.), Ιθ', 190.
Πώς βλέπω τόν Νίκο Νικολαΐδη. — ΟΙ Ιδιοτρο

πίες του — Τά χαρίσματά του (Μλτ.), Ε', 233.
Πώς πέθανε ό κ. Γεράσιμος (Δγμ.), ΙΣΤ', 201.
Ό Χαραλάμπης (Δγμ.), Δ', 148.
Ό χορός τών πεινασμένων μαγείρων (Δγμ.), 

IB', 7, 110.

Russel, Β.
Φώς καί σκιά τών τελευταίων πενήντα χρόνων

Σ

Σ.
Scheffer: "Die Kyprien ein hellenisches Epos 

in zwolf Gesàngen", B', 455.
Σ. (μετ.)

France, Α.: Τό κόκκινο αύγό (Δγμ.), A', 123.
Σ. Κ.

Π. Βαρναβίδης (Δφρ.), ΙΔ', 173.
Σάββα, Χρ.

Νατύρ μόρτ (είκ.), Κ', 106.
Σαββίδης, Α.

Απογοήτευση (πμ.), Κ', 210.
"Εξω άπ’ τό νοσοκομείο (πμ.), Κ', 460.
Δώσου (πμ.), Η', 206.
Κάλεσμα γιορτινό (πμ.), Η', 206.
Τής νύφης πού κακοτύχησε (Δμτ.), Β', 229.

Saens, Camille Saint (Μλτ.), Β', 176.
Σαίντ Μπέβ (είκ.), Κ', 20.
Σακαλλή, Α. (Δφρ.), ΙΑ', 123.
Σαλωμών

Παροιμίες, στ' 6—11 (πμ.), μετ. Σ. Χριστή, 
Α', 183.

Σαλωμών παροιμίες (Μλτ.), Α', 148, 178.

(Μλτ.), μετ. Ν. Α. Ρολάνδη, ΙΣΤ', 37.
Ryner, Han

Οί πραγματικοί διάλογοι τοΰ Σωκράτη (Μλτ.), 
μετ. Σ. Μιχαηλίδη, Β', 254.

Ryner, Han (Μλτ.), Β', 253.
Ρυσσιάνος, Ν.

Ό θεός παιδί (Δγμ.), Ιθ', 15.
Ρυσσιάνος, Ν. (Δφρ.), ΙΗ', 313.
«Ρωμαίος καί Ίουλιέττα» στό Βασιλικό θέατρο 

(Δφρ.), Γ', 61.
Ρωμανός ό Μελωδός (Μλτ.), Α', 547, ΚΑ', 215.
Ρωσία (Δφρ.), Ζ’, 91, (Ζ. A Τ.), ΣΤ', 140,
Ρωσσίδης, Γ., διαγωνισμός (Δφρ.), Ιθ', 435.

Δραματικός διαγωνισμός (Δφρ.), ΙΗ', 321, Ιθ', 
96, 307, 405, 446.
Ποιητικός διαγωνισμός (Δφρ.), ΙΔ', 75.

Ρωσσίδης, Ζ.
Bruges (πΡ·)> Α' » 331.
Κοσμορυθμός (πμ.), ΙΣΤ', 345.
Λεύκα (πμ.), Α', 546.
Λευκός θάνατος (πμ.), Α', 546.

Ρωσσίδης, Ζ. (μετ.)
Verlaine, Ρ.: Στιχομυθία αισθηματική (πμ.), 

Β', 425.
Ρωσσίδης, I.

Άβεσσαλώμ (Δγμ.), I', 34.
"Αλαλοι πόνοι (Δγμ.), θ', 25.
Ματωμένες γιορτές χαράς (Δγμ.), Ζ', 182.
Τά Χριστούγεννα τοϋ μπάρμπα θύμιου (Δγμ.), 

θ', 167.

Σαράντη, Γ. (Δφρ.), Ιθ', 441.
Σαρής, Μ. (μετ.)

Mavrogordoto, J.: «Ή νεοελληνική πνευματική 
παραγωγή (Μλτ.), Δ', 288.

«Σάρισμαν» (Μλτ.), I', 129.
Σγοΰρος, Τ.

Σχέδιο γιά τραγούδι (πμ.), ΙΖ', 251.
Scaife, C. Η. Ο. (μετ.)

Καβάφης: The hall mirror (πμ·)> θ'> (18), 
762.

Σεβέρειος Βιβλιοθήκη (Δφρ.), ΙΔ', 138.
Σεβέρης, Δ. (Δφρ.), Κ', 137, (Είκ.), 137.
Σεισμοί (Μλτ.), ΙΗ', 337.
Sellincourt, G. de, εκθεση (Δφρ.), ΙΓ', 96.
Σέρβας, Πλ.

Τό «Κυπριακό θέατρο» νά μετατραπεί σέ Κυπρια
κό θέατρο (Ζ. Λ Τ.), ΚΑ', 250.

Σεφέρης, Γ.
Άγιάναπα A'—Β' (πμ.), Ιθ', 367.
Άπό τό ήμερολόγιο τοϋ 46 (Πρζ), Κ', 157.
Έπικαλέω τοι τήν θεόν (πμ.), Ιθ', 369.
Λεπτομέρειες στήν Κύπρο (πμ.), Ιθ', 369.
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Τρεις Μούλες (πμ.), ΙΘ', 368.
Σεφέρης, Γ.

(Δφρ.), ΙΘ', 37, (Είκ.), ΙΗ', 443, (Μλτ.), 
ΙΗ', 443.

Σεχαδέ, Γ. (Μλτ.), Κ', 389.
Σημείωμα τοϋ περιοδικού (Δφρ.), Β', 203.
Σημειώματα καί ειδήσεις (Δφρ.), Β', 457, 523, 

Ε', 38, 75, 106, 294, 343, 411, 444, 470, 
θ', 186.

Σημηριώτης, Α.
Ή άγάπη μου (πμ.), ΙΕ', 257.
Εκείνος πούναι (πμ.), Β', 122.
Ήλθα (πμ.), ΙΕ', 257.
Κι' ήρθαν οί ρίμες (πμ.), ΙΕ', 258.
Μελαγχολία (ππμ.), Β', 121.
Τά μάτια σου (πμ.), ΙΕ', 258.
Μοΰπες (πμ.), Β', 122.
Πές την (πμ.), Δ', 429.
Σοννέτο (πμ.), Δ', 429.
Τετράστιχα (πμ.) ΙΕ', 258.
Τί θάσουν (πμ.), ΙΕ', 257.

Σημηριώτης, Α.
(Μλτ.), ΙΕ', 259, 262, 275, (Είκ.), ΙΕ', 261.

Σημηριώτης, Ν.
Τό δώρο (πμ.), ΙΓ', 143.
Είναι μιά νύχτα (πμ.), ΙΔ', 279.
Embarquement pour Cythere (τψ·)· κ > ®2· 
Κομάσδω ποτί τάν... (πμ.), ΙΓ', 144.
Μάγεμα (πμ.), ΙΕ', 161.
Ή πιό βαθιά χαρά (πμ.), ΙΔ', 279.
Σονέτο (πμ. ), I Η ', 33.
Τό συντρίμμι (π.), ΙΔ', 1.
Υποκρισία (πμ.), ΙΗ', 4.
Ή φλόγα (πμ.), ΙΗ', 33.
Ώδή στήν Κύπρο (πμ.), ΙΕ', 193.

Show, G. Β.
’Από τόν πρόλογο τού «’Απάνω στους βράχους» 

(Δφρ.), μετ. Κ. Π., Α', 478.
Οί έξι άστοί τοϋ Καλαί (θτρ). μετ. Ν. Σκού

ρου, Δ', 56.
Shaw, G. Β. (Μλτ.), ΙΕ', 341.
Shelley, Β. Ρ.

Πρώτα πεθαίνουν οί χαρές (πμ.), μετ. Άνθ. Ζόλ- 
δερ, ΙΗ', 95.

Στή νύχτα (πμ.), μετ. Κ. Χρυσάνθη, ΙΔ', 2.
Φιλοσοφία της άγάπης (πμ.), μετ. Κ. Πηλαβάκη, 

Α', 54.

Shorter, Dora Sigerson
Ή Πρίσκιλλα (Δγμ.), μετ. Κ. Περικλέους, Α', 

311.
Σιάρτρ (Δφρ.), Κ', 359.
Σιγανός, Μ.

’Απ’ Όκτώβρη σ’ Όκτώβρη (Δφρ.), Η', 167.
Σίγουρος, Μ.

’Ανάμνηση (πμ.), Β', 401.
"Ενα πρωί στόν κάμπο (πμ.), Ε', 445.
Ήταν ό τόπος κ’ ή στιγμή (πμ.), Δ', 572.
Ή νύχτα τής ψυχής (πμ.), Δ', 273.

Σίδερης, Γ.
Τό Ιστορικό δράμα (Μλτ.), ΙΔ', 189.
Οί πρώτες θεατρικές άσχολίες τοϋ Χρηστομάνου 

(Μλτ.), IB', 39.
Sigismund, J. (Μλτ.), Δ', 579.
Σικελιανός, Α.

Αύγή Σακαλλή (Δφρ.), ΙΑ', 123.
Σικελιανός, Α. (Μλτ.), ΙΣΤ', 231.
Σίλβεστρος, ό Κύπρου (Είκ.), Δ', 69.

Sitwell, Ε.
’Ακόμα πέφτει ή βροχή (πμ.), μετ. Γ. Παπαδο- 

πούλου, ΙΗ', 163.
"Ενα νέο κορίτσι (πμ.), μετ. Γ. Παπαδοπούλου, 

ΙΗ', 444.
’Επίκληση (πμ.), μετ. Γ. Παπαδοπούλου, ΙΗ', 

161.
Τραγούδι (πμ.), μετ. Γ. Παπαδοπούλου, ΙΗ ,305.

Sitwell, Ε. (Μλτ.), ΙΗ', 160.
Sitwell, Ο.

Χειμώνας, ό Κυνηγάς (πμ.), μετ. Άντ. Ίντιάνου, 
Α', 445.

Sitwell, Ο. (Μλτ.), Α', 360.
Σκαθθαρόχορτον (Μλτ.), Ζ', 78.
Σκαρίμπας, Γ.

Τό Γλαράκι (πμ.), Δ', 308.
Ραχέλα (πμ.), Β', 303.

Σκέττος, Δ.
Πρόοδος καί τέχνη (Μλτ.), Α', 308.

Σκέττος, Δ. (μετ.)
Aldington, R.: Πρελούντιο — Ίντερμέντιο — ’Ε

πίλογος (πμ.), Α', 120—1.
Eliot, Τ. S.: κούφιοι άνθρωποι (πμ.), Β', 99.
Igné, R. W.: θΐ μεγάλοι τής σκέψης: ό Πλω- 

τϊνος (Μλτ.), Α', 608.
Σκιαδαρέσης, Σπ.

Τρινές καλογερίστικες (Δγμ.), Β', 312.
Σκιαδαρέσης, Σπ. (μετ.)

Verlaine, Ρ.: Walcourt (πΡ·), Β', 425.
Σκίαθος (Δφρ.), ΙΕ', 335.
Σκίτσο τοϋ Χουρμούζιου (Δφρ.), Β', 277.
Σκορπίδιν (Μλτ.), Ζ', 78.
Σκούρος, Ν.

Βερνάλη, Α. : «Ανθολογία τών Κυπρίων ποιητών 
1878—1934», Α', 246.

Buxton - Casson - Myres: "A Cloisonné 
Staff-head from Cyprus", A' 579.

Lee, Dwight E. "Great Britain and the Cyprus 
Convention Policy of 1878", A', 580.

Memorandum of Books Printed or lithogra
phed in Cyprus 1933", A', 131.

Memorandum of Books printed of lithogra
phed in Cyprus, registered during the year 
1935", B', 319.

Taylor, Joan du Plat. "A water Cistern with 
Byzantine Paintings, Salamis, Cyprus", A', 
165.

Σκούρος, Ν. (μετ.)
Shaw, G. B.: Οί έξι άστοί τού Καλαί (θτρ.), 

Δ', 56.

Smith, G.
Ή σημασία τής Ελληνικής παιδείας (Μλτ.), ΙΖό, 

249.
"Sol y Sombra"· Ούράνη (Ζ. & Τ.), Α', 164.

Σολομών
Άσμα Ασμάτων (πμ.), μετ. Κ. Χρυσάνθη, 

Δ', 195.
Σολωμής, Χατζή Κυριάκος (Δφρ.), ΣΤ, 44.
Σολομωνίδης, Χρ. Σ.

Τό ποιητικό έργο τοϋ "Αγγέλου Σημηριώτη 
(Μλτ.), ΙΕ', 262.

Χιονίδη, Ν. «Στιχουργική», Κ', 481.
Σολομωνίδης, Χρ. Σ.

(Δφρ.), Ιθ, 87.
Σολωμός, Δ. (Μλτ.), Β', 426, ΙΔ', 139, ΙΖ, 193, 

(Είκ.), ΙΗ', 290.
Σολωμός Δ. προτομή (Δφρ.), Ιθ', 306.
Σολωμός, Σ. (Δφρ.), ΣΤ', 44.
Σόλων, θέατρο (Έπστλ.), Δ', 303.
Σόλων καί Σόλοι (Μλτ.), Β', 209.
Σουρρεαλισμός (Έπστλ.), ΙΣΤ', 94.
Σουρρεαλιστική ποίησις (Μλτ.), ΙΣΤ', 16.
Σοφοκλέους, θ. Α.

Alastos: "Cyprus", θ'· 62·
Ή «άναβίωση» τής άρχαίας Αττικής κωμωδίας 

(Μλτ.), ΙΣΤ', 363.
Βλάχου: «Τό μνήμα τής γρηάς», I', 236.
Γλωσσική άγωγή : Προφορά (Μλτ.), ΙΑ', 43.
Γλωσσική μόρφωση (Μλτ.), Γ', 249.
Δελτίον τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, 

Τόμ. ΙΕ', ΙΖ', 302.
Δερμιτζάκη : «Ζεμούν», I', 236.
Ή διαλεκτική κΓ οί συνέπειές της (Μλτ.), Η', 

92.
Δυό μαθητικά περιοδικά (Δφρ.), Η', 180.
Εισηγητική έκθεση δραματικού διαγωνισμού Χρ. 

Καρμίου (Δφρ.), Κ', 381.
Ή ’Ελλάδα δέν πεθαίνει (πμ.), ΙΔ', 37.
Ή Ελληνική καί Χριστιανική παράδοση στή νεο

ελληνική ζωή καί τέχνη (Μλτ.), ΙΕ', 37.
Καραπάνου: Τά δέντρα, 1', 237.
Καραντώνη: «Πόλεμος — Αλβανία», I', 235.
Καστανάκης: «Εφτά ιστορίες», I ', 237.
Ό Κίμων στό Κίτιο (θτρ.), ΚΑ', 221.
Κορνάρου: «Ό δαίμονας», I', 237.
Laurand, L. "Pour mieux comprendre Γ anti

quité classique", r'· 259.
Lavagnini, Br. "Aile fonti della Pisanella", 
IB', 125.

Ή λογοτεχνία στήν άγωγή (Μλτ.), θ', 150.
Λορενζάτου : «’ I στορικό συντακτικό τής άρχαίας 

’Ελληνικής», Δ', 129.
Τό μέλλον τής κλασσικής άγωγής (Μλτ.), ΙΑ', 

231.
Μιά έρμηνεία τοϋ ήθους τής Ίοκάστης παρά τώ 

«Οίδίποδι Τυράννφ» τοΰ Σοφοκλέους, Ιθ', 115.
Ή Νεοελληνική λογοτεχνία (Έπστλ.), Η', 107. 
Ντεκάρτ - Χρηστίδη: «Λόγος περί τής Μεθόδου, 

ΙΔ', 269.

Οί ξένοι γιά τήν νεοελληνική ποίηση (Δφρ.), ΙΓ', 
174.

Ξεφλούδα: «Κύκλος», 1', 237.
Ή παιδεία στήν Κύπρο (Μλτ.), ΚΑ', 189.
Ό Πεσταλότσι καί τό έργο του (Μλτ.), ΙΖ', 27, 

53.
Ή ποίηση καί ή ζωή μας (Μλτ.), I , 215.
Ή ποίηση τοϋ Ρήγα (Μλτ.), ΙΓ', 275.
Τό πολιτικόν μέλλον τής Κύπρου (Μλτ.), θ', 213.
Σακκά: «Αλβανία», I', 235.
Σπανδωνίδη, Π. Σ.: «Δ. Σολωμός ό ποιητής»,

ΙΓ', 345.
Σπανδωνίδη, Π. Σ. : «Ή διδασκαλία τών Ελλη

νικών», ΙΓ', 345.
Σπανδωνίδη, Π. Σ.: «Επιστήμη καί λογοτεχνική 

κριτική», ΙΓ', 346.
Ό Συκουτρής στήν Κύπρο (Μλτ.), ΙΓ', 106.
Τό σχολείο μας καί ή παράδοσή του (Μλτ.), I', 

19.
Τατάκη, Β. Ν.: «Στή χώρα τών στοχασμών», Γ', 

48.
Τί σημαίνει ό Σολωμός γιά τόν Ελληνισμό 

(Μλτ.), ΙΖ', 193.
Χρυσάνθη: «Αποθεώσεις καί Χορικά», ΙΗ', 364.
Χρυσάνθη: «Έπιλύχνια», ΙΣΤ', 191.

Σοφοκλέους, θ. Α. (μετ.)
Durrell: Πολιτική (πμ.), Ιθ', 16.
Λουκρήτιος: Ή δύναμη τοϋ λόγου (πμ.), I ', 120.

Σοφοκλής
Οίδίπους Τύραννος: Τό Ύπόρχημα στ. 1086—

1109, μετ, Ν. θ. Άντωνιάδη, Δ', 224.
Σπανδωνίδης, Π. Σ.

Άετοφωλιές (Μλτ.), ΙΑ', 167.
Ή άσυνέπεια καί ή συνέχεια (Μλτ.), ΙΔ'*  148.
Βενέζη: «"Εξοδος», ΣΤ', 224.
Βαρβιτσιώτη «Φύλλα ύπνου», ΙΣΤ', 124.
Ό Εύφορίων ή τό πνεύμα τής ποίησης (Μλτ.), 

ΙΕ,, 309.
Κ. Χρυσάνθη: (Δφρ.), Ιθ', 95.
Μαλάνου: «Ή ποίηση τού Σεφέρη», ΙΣΤ', 331.
Νιάτα (Μλτ.), ΙΗ', 168.
Ό «"Ορθρος τών ψυχών» τοϋ Γρυπάρη (Μλτ.), 

Δ', 311.
Προϋποθέσεις γιά τή δημιουργία του νέου Ελλη

νισμού (Μλτ.), IB', 226.
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Σωφρονίου, Σ. Α.

’Αγώνας (πμ.), ΙΔ', 108.
Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα (Μλτ.), Κ', 73.

Τ. Μ. Φ.
Γράμματα άπό τήν ’Αθήνα: Εκθέσεις, λογοτεχνι

κά νέα κ.ά. (Δφρ.), ΙΖ', 38, 147, 226, 343, 
411.

’Έκθεση Άργυράκη (Δφρ.), ΚΑ', 259.
’Έκθεση Κ. Φάσσου (Δφρ.), ΚΑ', 259.

Τ. Μ. Φ. (βλέπε έπίσης Φ. Τ. Μ.) 
Τ. Φ.

Ειδήσεις άπό τήν ’Αθήνα (Δφρ.), I', 310.
Ταβερνάρη, Λ. (βλέπε Νάγκι, Λ. Τ.) 
Ταγκόρ, Ρ.

Δέν είναι τής μοίρας (πμ.), μετ. Χρ. Μοδινοϋ, 
ΣΤ', 106.

Τό κίτρινο πουλί κελαδεί (πμ.), μετ. Χρ. Μοδινοϋ, 
ΣΤ', 106.

Μέρα μέ τή μέρα (πμ.), μετ. Χρ. Μοδινοϋ, ΣΤ', 
105.

Προσευχή άρ. 35 (πμ.), μετ. Α. Λεοντή, θ', 11.
Σάς άποχαιρετώ (πμ.), μετ. Χρ. Μοδινοϋ, ΣΤ', 

106.
Στό σκοτεινό μονοπάτι ένός όνείρου (πμ.), μετ. 

Χρ. Μοδινοϋ, ΣΤ', 107.
Τό τραγούδι τοϋ φωτός (πμ.), μετ. Α. Λεοντή, 

θ', 154.
Ταγκόρ, Ρ. (Μλτ.), ΣΤ', 105.
Ταλιαδώρος, Π.

’Αγάπη στό χωριό (Δγμ.), Α', 49, 87.
Άκαθιώτη, Κ.: «’Αλαργινά Μονοπάτια», Α', 294.
’Ακρίτα, Λ.: «Νέος μέ καλάς συστάσεις», Α', 

501.
’Αναγκαστική προσγείωση (πμ.), Ε', 383.
Άνθία: «Δημοπρασία» — «Ό Γυιόκας μας», Β', 

450.
Άνθία: «Τό Χάος», Γ', 130.
Ανθρώπινο (πμ.), Α , 267.
Άνωτ. Παρθ. Λεμεσοϋ: «Παιδικές Ψυχές Γ'», 

Δ', 254.
Απομιμήσεις στήν καλλιτεχνία (Ζ. A Τ.), Α', 

500.
Αττικού, Ο.: «Τά άμοιρα», Α', 585.
Βάρναλη: «Ζωντανοί άνθρωποι», Δ', 542.
Β ραχίμη : «Μεταπτώσεις», Δ ', 77.

Ή γυναίκα πού έφυγε (πμ.), ΙΘ', 278.
“Ενας γέρος στήν άκροθαλασσιά (πμ.), ΚΑ', 

104.
Μαλάνου: «Καβάφης — Έλιοτ», ΙΗ', 419.
Μιά χοντρή στάλα (πμ.), ΚΑ', 104.
Πρεβελάκη : «Τό ιερό σφάγιο», ΙΗ', 336.
Τραγούδι (πμ.), ΙΔ', 94.

Σωφρονίου, Σ. Α. (μετ.)
Eliot: Ή κλασσική έκπαίδευση καί ό άνθρωπος 

τών γραμμάτων (Μλτ.), ΙΗ', 447, ΙΘ', 33.
Fuller, R.: σύγχρονη Αγγλική ποίηση (Μλτ.), 

ΙΗ/, 138.
Newby, Ρ. Η.: Τό Αγγλικό μεταπολεμικό μυθι

στόρημα (Μλτ.), ΙΗ', 209, 259.

Βρισιμιτζάκη, Π.: «Επιφαινόμενα», Γ', 199. 
Γιά μιά νύχτα ζωής (Δγμ.), Α', 402.
Δεδούση, Β.: «Ή Φεγγαροντυμένη», Γ', 331.
Ή δημοτική γλώσσα στή Μέση Έκπαίδευση 

(Έπστλ.), Β ', 44.
Είμαι νέος (πμ.), Γ', 313.
“Ενα μαθητικό περιοδικό (Δφρ.), Α', 524.
“Ενα πτώμα πού φέρνει εύτυχία (Δγμ.), Α', 205.
“Ενας λυγμός (πμ.), Γ', 314.
θλιβερή μπαλάντα (πμ.), Ε', 381.
Ίννίνου: «Μεγάλες στιγμές μικρών άνθρώπων», 

Δ', 190.
Καινούργιο φώς (πμ.), Δ', 161.
Καλλιόρη: «Τραγούδια τής ψυχής μου», Δ', 254. 
Καραγάτση: «Ό συνταγματάρχης Λιάπκιν — 

«Τό συναξάρι τών άμαρτωλών», Β', 49.
Καρακάση: «Τά φώτα τής πόλης», Δ , 190. 
Κάτι παρεξηγημένο (Ζ. & Τ.), Α', 164.
Κοσμά: «Άντρέας Δημακούδης, ένας νέος μονα

χός», Β', 174.
Κρυστάλλη, Λ.: «Πρί χαράξει τό φώς», Α', 734. 
Λιδωρίκη : «Καινούργιοι άνθρωποι», Δ', 135. 
Μαρτάλη, Τ. : «ΟΙ ντροπές μου», Β', 271.
Μελά, Τ. : «Γύφτικου ζουρνά άχολογήματα», Α', 

426.
Μεράνου: «Αγωνίες», Δ', 77.
Μεταπολεμική νεότητα (Ζ. & Τ.), Α', 193.
Ή μπαλάντα τής νέας ζωής (πμ.), θ', 114.
Μπροστά σέ κάποια δύση (πμ.), Α', 118.
Μυρτιώτισσα: «Κραυγές», Δ', 543.
Ναυαγοί (πμ.), Ε', 381.
Ξάνθου, Λ.: «Μάσκες άνθρώπων», Α', 586.
Ξεκίνημα (πμ.), Δ', 160.
«Παιδικές ψυχές», (Δφρ.), Α', 629.
Πεύκη, Ε.: «Σατυρικά ποιήματα», Α', 630.
Πικρή ιστορία (πμ.), Ε', 380.
Σκοτάδι (πμ.), Δ', 161.
Ταξιδιάρικο πουλί μου (πμ.), Γ', 314.
Τσιτούρη, Δ.: «Σκοποί τοϋ χωριού μου», Α', 586.
Υποκειμενικό (πμ.), Β', 143.
Χαλδαίου, Κ.: «Άποστόλης Καρλάς», Γ/( 59.
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Τάνταλος, θ.
Άπάρνηση (πμ.), ΙΑ', 119.
Τής άρετής τά τρόπαια (πμ.), ΙΓ', 200.
’Ελπίδα (πμ.), ΙΑ', 251.
Καβαφικόν (πμ.), I', 268.
Ή καρδιά μου (πμ.), 1', 268.
Κλαίω (πμ.), ΙΑ', 49.
Ή μετάνοια τοϋ δικαίου (πμ.), I', 163.
Ή Μοίρα ή Διαλεχτή (πμ.), ΙΓ', 120.
Πάθος (πμ.), IB', 42.
Τό τραγούδι μου (πμ.), 1', 267.
Χελιδονίσματα (πμ.), Γ, 214.
Χωρισμός (πμ.), ΙΔ', 247.

Ταξειδιωτικά βιβλία (Ζ. & Τ.), Α', 164.
Ταουσιάνης, Τ. (Δφρ.), θ', 219.
Ταρσούλη, Α.
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Κρασί (Πρζ.), Δ', 265.
Μές τό κρασί (πμ.), ΙΗ', 159.
Μετέωρο (πμ.), IB', 19.
Μονή Μαχαιρά (είκ.), ΙΘ', 182, Κ', 336.
Μυστικό (πμ.), 1', 185.
Πάθος (πμ.), I', 267, ΙΖ', 268.
Ρίξε τόν άγνό σου σπόρο (πμ,), ΙΘ', 12.
Στήν άνοιξιάτικη βροχή (πμ.), ΙΘ', 108.
Στόν Τέλλο "Αγρα (πμ.), Κ', 156.
Τέλλος "Αγρας (Δφρ.), Κ', 180, (Είκ.), 152, 

172.
Τραΰμα διαμπερές (Δγμ.), ΙΗ', 5.

Ταρσούλη, Α. (Δφρ.), ΚΑ', 260.
Τατάκης, Β.

Β. Μιχαηλίδης (Μλτ.), Ε', (άρ. 62), 79.
Ζήνων ό Κιτιεύς (Μλτ.), Α', 369.
Ή ζωή £γ γλυτζιά (κυπριακό παραμύθι), (Δγμ.), 

Β', 159.
Ν. Νικολαΐδης (Μλτ.), Ε', 85.
Οΐ Περιπατητικοί (Μλτ.), Β', 22 (766).

«Τάφος» Κ. Παλαμά (Δφρ.), Β', 373.
Τεμέση (Μλτ.), ΙΑ', 183.

Tennyson, Α.
Ό κύκλος τής ζωής (πμ.), μετ. Κ. Μόντη, Α , 

14.
"Ω! κι’ άν ήταν δυνατό (πμ.), μετ. Κ. Μόντη, 

Α', 14.
Τερζάκης, Α.

Νύχτα στή Μεσόγειο (θτρ.), IB', 154
«Τερμίτες» (Δφρ.), Α', 134.
Τέχνη (Μλτ.), Κ', 110.
Τέχνη καί λαός (Μλτ.), ΙΓ', 145.
Τέχνη καί πολιτική (Μλτ.), ΙΓ', 101.
Τζελεπής, Π. Ν. (μετ.)

poe; Ζάκυνθος (πμ.), ΙΘ', 146.
Wilde: 'Ελλάδα (πμ), ΙΘ', 146.

Τζιαπούρας, Χρ. Μ. (Μλτ.), Α', 414, 495, 572.
«Τζιυπριώτικα Τραούδκια» (Μλτ.), Β', 343.

«Τζύρις» (Μλτ.), Α', 606, (Έπστλ.), 738.
«Τηλικρά» (Μλτ.), ΙΖ', 155.
Τηλιριά (Μλτ.), ΙΖ', 155.
«Τηλλιρκά» (Μλτ.), ΙΖ', 155.
Τιβούλου, Άλβίου Τ.

X ’Ελεγεία βιβλ. Α', (πμ.), μετ. Κ. Πηλαβάκη, 
Α', 226.

Τόκας, Κ.
’Αφοσίωση (πμ.), ΙΕ', 314.
θύμηση (πμ.), ΙΕ', 173.

Τομπόλης, Σ.
Τό δήμμαν τ’ άλουποϋ (Δφρ.), θ', 221.
Ό Στυλιανός Χουρμούζιος (Μλτ.), Β', 244.
Τά τέσσερα άδέρφκια (Δμτκ.), ΣΤ', 139.

Τορναρίτης, Γ. Χρ. (Μλτ.), Ζ', 191.
Τόϋνμπη, Α. (Δφρ.), ΙΘ', 480.
Τοφαρίδου, Μ.

Στό χωριό (είκ.), ΙΘ', 102.
«Τά Τραγούδια τής Πατρίδος μου», Κ. Παλαμά, 

(Μλτ.), Β', 383.
«Τραγούδια τής Φυλακής» (Δφρ.), Γ', 262.
Τραγωδία καί κωμωδία, άρχαία (Μλτ.), Κ', 427.

Travers, P. L.
Τά χρυσά παράθυρα (Δγμ.), μετ. Ν. X'' Ίωάν- 

νου Κουρριά, ΙΔ', 129.
30 Ίανουαρίου: Γιορτή Γραμμάτων (Δφρ.), ΙΕ', 

59, ΙΘ', 87.
Τριανταφυλλίδης, Μ.

Ή σημερινή θέση τοϋ γλωσσικού ζητήματος στήν 
’Ελλάδα (Μλτ.), ΙΣΤ', 233.

«Τρισεύγενη» τοϋ Παλαμά (Έπστλ.), Β', 114.
Τρίφυλλος, Μ.

Μέσα στήν κούφην τής έλιάς (πμ.), Α', 192.
«Τρίχας τό γιοφύριν» (Μλτ.), I', 79.
Τροοδίτισσα (Δφρ.), ΙΖ', 134.
Τρωικός πόλεμος (Μλτ.), ΙΔ', 199.
Τσακιρίδης, Β.

Τό τραγούδι πού ελειψε (πμ.), Κ', 358.
Τσαμαδός, Ρ.

Γυρισμός (πμ.), ΙΔ', 187.
Τσατσαρωνάκη, Κ.

Διάχυτη γοητεία (πμ.), ΙΕ', 4.
Ιδεατή άνοδος (πμ.), ΙΕ', 56.

«Τσέλλομαι», (Μλτ.), ΙΘ', 165.
Τσιάκος, Τ.

Τής θάλασσας (πμ.), Κ', 476.
Τό καράβι (πμ.), Κ', 475.
Συγγνώμη (πμ.), Κ’, 476.

Τσιάκος, Τ. (Δφρ.), Κ', 475.
Τσιόγχος (Μλτ.), Ζ', 78.
Τσιριμώκος, Μ.

Να γράφεις (πμ.), Β', 401.
Τσίρκας, Στρ.

"Ελεγχος (πμ.), Η', 151.

Νεκρά θάλασσα (πμ.), Η', 152.
Τό παράπονο τοϋ Δαβρέλα (Δγμ.), θ', 78.
Ποιά μάγια (πμ.), Δ', 552.
Προτελευταίος χαιρετισμός (πμ.), Η', 152.
"Υμνος (πμ.), Δ', 551.

Τσιτούρης, Δ.
Ζήλειας καρποί νζ VIII (πΡ·)> Γ'. 315.
Μ’ άγάπησες κάποια φορά (πμ.), Α', 475.
Μπροστά ατούς τόσους χαλασμούς (πμ.), Α',475.

Γύπος (Δφρ.), Α', 32, 69, 135, 168, 199, 297, 
328, 363, 396, 427, 587, 639, 739, Β', 56, 
116, 178, 274, 326, 456, 522, Γ', 66, 134,

Υπερρεαλισμός (Μλτ.), ΙΖ', 173.
Τό Ύπουργείον Παιδείας διά τά «Κυπριακά Γράμ-

Vaidya, S.
Ή θεοφοβούμενη (Δγμ.), μετ. Ο. Δικαίου, Δ', 

374.
Valéry, Ρ.

*Ο Φάουστ μου (θτρ.), μετ. Κ. Στυλιανού, ΙΑ', 
237.

Verlaine, Ρ.
Στιχομυθία αισθηματική (πμ.), μετ. Ζ. Ρωσσίδη,

Warner, Rex (είκ.), ΙΗ', 212.
Wassiewska, W.

Ούράνιο Τόξο (Δγμ.), μετ. Π. Π., θ', 40.

Wells, G. Η.
Ό κλεμμένος βάκιλλος (Δγμ.), μετ. Κ. Περι- 

κλέους, Α', 159.
Wells, G. Η. (Δφρ.). ΙΑ', 180.
White, Ε.

Ιστορία τής κίνησης (πμ.), μετ. Τ. Α. Καττά- 
μη, ΙΘ', 344.

Φ. Τ. Μ.
Οί Διαλέξεις στήν ’Αθήνα (Δφρ.), ΙΕ', 30, 61, 

95, 127, 158, 190, 224, 255, 334, 366.
Διάφορα νέα άπό τήν Αθήνα (Δφρ.), ΙΔ', 34, 

69, 139, 206, 240, 277, 360, 392.
Διάφορα νέα άπό τήν ’Αθήνα (Δφρ.), ΙΕ', 30, 

61, 95, 127, 158, 190, 224, 255, 234, 366.
Εκθέσεις ζωγραφικής στήν Ελλάδα (Δφρ.), ΙΗ', 

102.
’Εκθέσεις ζωγραφικής στήν Ελλάδα (Δφρ.), Κ', 

45, 94, 141, 239, 482.
Οί ’Εκθέσεις στήν Αθήνα (Δφρ.), ΙΔ', 34, 69, 

139, 206, 240, 277, 360, 392.
Οί ’Εκθέσεις στήν ’Αθήνα (Δφρ.), ΙΕ', 30, 61, 

95, 127, 158, 190, 224, 255, 334, 366.

202, 265, 333, Δ', 141, 192, 255, 304, 345, 
389, 427, 465, 503, 548, 589, ΣΤ', 60, 83, 
116, 185, 219, Ζ', 29, 60, 92, 132, 175, Η', 
75, 183, θ', 225, 273 I', 50, 175, 312, ΙΑ', 
74, 137, 199, 266, IB', 61, 134, 201, 265, 
270.

Τύπος (Μλτ.), θ', 177.
Τωμαδάκης, Ν. Β.

Ή βιογράφηση τού Βιζυηνοϋ (Μλτ.), Α', 597.
Μαρκοράδες — Σολωμός (Μλτ.), Β', 426.
Οΐ πηγές τού Άνδρέα Κάλβου (Μλτ.), Δ', 513.

ματα» (Δφρ.), Κ', 96.

V

Β', 425.
Walcourt (^Ρ-). μετ. Σπ. Σκιαδαρέση, Β', 425.

Ville χωρίον (Μλτ.),

Villiers de I' Isle Adam A.
Μαρτύριο έλπίδας (Δγμ.), μετ. Ν. Χατζηϊωάννου 

Κουρρά, ΙΖ', 58.

W

Wilde, Ο.
*Ο άνθρωπος πού πούλησε τή ψυχή του (Δγμ.), 

μετ. Ν. Κάσιου, ΙΖ', 362.
Ό έγωϊστής γίγαντας (Δγμ.), μετ. Κ. Κόντη, 

Α', 188.
Ό έκατομμυριοΰχος μοντέλλο (Δγμ.), μετ. Ν. 

Άπηλιώτη, ΙΔ', 181.
Ελλάδα (πμ.), μετ. Π. Ν. Τζελεπή, ΙΘ', 146.
Σαλώμη (θτρ.), μετ. X. Δ. Γαβριηλίδη, ΙΗ', 41.

Wilde, Ο. (Μλτ.), Κ', 80.

Εκθέσεις στήν ’Αθήνα (Δφρ.), ΙΣΤ', 62, 95, 
127, 196, 259.

Οί Εκθέσεις στήν Ελλάδα (Δφρ.), ΙΗ', 469. 
"Εκθεση "Ιρας Οίκονομίδη (Δφρ.), ΙΗ', 185. 
’Έκθεση Σπύρου Βασιλείου (Δφρ.), ΙΗ', 229.
Ελληνικές Εκθέσεις ζωγραφικής (Δφρ.), ΙΘ', 

48, 133, 213, 305, 478.
Τό θέατρο στήν ’Αθήνα (Δφρ.), ΙΔ', 34, 69, 

139, 206, 240, 277, 360, 392.
Τό θέατρο στήν Αθήνα (Δφρ.), ΙΕ', 30, 61, 95, 

127, 158, 190, 224, 255, 334, 366.
Λογοτεχνικά νέα άπό τήν ’Αθήνα (Δφρ.), ΙΣΤ', 

62, 95, 127, 196, 259.
Φάνος, Γ.

’Αγία Παρασκευή (πμ.), ΙΓ', 185.
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’Αγχόνη τοϋ πένθους (πμ.), ΙΣΤ', 108.
,- Βορά τής μπάρας (πμ.), ΙΖ', 114.

Είσαι (πμ.), Κ', 420.
Κελλί (πμ.), ΙΔ', 331.
Κώστας Καρυωτάκης (Μλτ.), ΙΣΤ', 137,
Πικρές γραμμές (πμ.), ΙΕ', 76.
Πύργος τοϋ πάθους γκρεμισμένος (πμ.), ΙΔ', 

150.
Στήν άγνωστη τού Gare San Lazare (πμ ), ,ζ'« 

352.
Φάντης, Π. (μετ.)

Duke-Henry: '° τέταρτος Μάγος (Δγμ.), ΙΕ', 
18.

Φαρμακίδης, Άντ.
Όχτάστιχα IV, XIII, XVII (πμ ). △' · 67· 

Φαρμακίδης, Ξ. Π.
Δυά Ιστορικές κατάρες (Μλτ.), Β', 91.
Ή έκδήλωση τής άνδρείας τοϋ Διγενή (Δψρ.), 

Α', 179.
Ή έκδήλωση τής άνδρείας τοϋ Διγενή καί τοϋ 

Κωνσταντά (Δφρ.), Α', 119.
“Ενα έθιμο πού έσβησε (Δφρ.), Α', 606.
Ερμηνεία μιας παροιμίας (Μλτ.), Β', 92.
Ερμηνευτικά γιά τή λέξη «Τζύρις», (Μλτ.), Α', 

606.
’Ερωτικόν (Δμτκ.), Α', 234.
Ό ήλιος (Μλτ.), Β', 499.
Κυπριακές μετεωρολογικές δοξασίες (Δφρ.), Α', 

693.
Κυπριακή λαογραφία (Μλτ.), Β', 90.
Κύπριος μάγος καί άλχημιστής (Μλτ.), Β', 432.
Λεξικογραφικά (Μλτ.), Β', 223.
Μαγεία καί μάγοι έν Κύπρω (Μλτ.), Β', 431.
Μιά διασάφηση (Έπστλ.), Β', 105.
Μιά μαγική πράξις, τό «κάλεσμαν» (Μλτ.), Β', 

434.
Ό ξενιτεμένος (Δμτκ.), Α', 232.
Ή συτζιά (Μλτ.), Α', 304.
Φθογγολογικά καί έρμηνευτικά (Μλτ.), Α', 492.

Φαρμακίδης, Ξ. Π. (είκ.), Β', 265.
Φασουλιώτης, Γ. (Μλτ.), θ', 30, I', 117.
Φάσσος, Κ. "Εκθεση (Δφρ.), ΚΑ', 259.
Φεβρουάριος (Μλτ.), θ', 262.
Φιλελληνισμός (Μλτ.), Κ', 339.
Φιλήντας, Μ.

Διττά σύμφωνα (Μλτ.), Α', 90.
Δυό άνέκδοτα γράμματα (Μλτ.), Β', 6 (750).

Φιλήντας, Μ. (Μλτ.), Α', 28, (Δφρ.), 102.
Φίλιππα, Βασ. Φ.

Λαός (πμ.), Γ , 191.
Φίλιππος Γούλ (Δφρ.), ΣΤ', 43, 142.
Φιλίππου, Κ. (Μλτ.), Β', 231.
Φιλίππου, Λ.

Ό άγνωστος περιηγητής (Έπ στλ.), ΙΕ', 157.
Ό ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Νικόλαος Μουζάλων 

καί ή Κύπρος κατά τόν IB' αιώνα (Μλτ.), 
Α', 274.

“Ενα τυπογραφικό λάθος (Έπστλ.), Ε', 101.
Ό Ρωσσος περιηγητής (Έπστλ.), ΙΕ', 254.
Ή φυγή τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου στήν 

’Αλβανία (Μλτ.), Α', 184.
Φιλίππου, Λ. (Δφρ.), ΙΕ', 302.
Φιλλανδική μουσική (Μλτ.), Δ', 526.
«Φίλοι τοϋ Βιβλίου» (Ζ. & Τ.), ΙΑ', 182.
Φιλοκάλης, Ε. (Μλτ.), ΙΘ', 287.
Φιλολογία καί λογοτεχνία (Μλτ.), ΙΓ', 231.
Φιλολογικοί έριδες (Ζ. & Τ.), Ε', 284.
Φιλολογικό 1935 (Έπστλ.), Β', 262.
Φιλολογικός άπολογισμός 1939 (Ζ. & Τ.), Δ', 492.
Φιλολογικός άπολογισμός 1939 (Έπστλ.), Δ', 547.
Φιλολογικός άπολογισμός 1940 (Ζ. & Τ.), Ε', 405.
Φιλολογικός άπολογισμός 1941 (Ζ. & Τ.), ΣΤ', 176.
Φιλολογικός άπολογισμός 1942 (Δφρ.), Ζ', 157.
Φιλολογικός άπολογισμός 1943 (Ζ. & Τ.), Η', 177.
Φιλολογικός άπολογισμός 1944 (Δφρ.)’ θ', 217.
Φιλολογικός άπολογισμός 1951 (Μλτ.), ΙΖ', 3.
Φιλολογικός διαγωνισμός Κυρίλλου Γ' (Δφρ.), ΙΕ', 

256.
«Φιλοτέχνων», έκθεση (Δφρ.), IB', 294.
Φιλύρας, Ρ.

"Αρρωστου Πόθος (πμ.), ΙΓ', 74.
θάλασσα (πμ.), Γ', 165.
Τό κορμί σου (πμ ), Ε', 377.
Μοίρα (πμ.), Ε', 378.
"Ονειρο Μπαλέτου (πμ.), Γ', 165.
Τά περασμένα (πμ.), ΙΓ', 73.

Φιλύρας, Ρ. (Μλτ.), ΙΓ', 73.
Φιρντουσί (Μλτ.), Α', 132.
Φλιάσιος, Γ.

Σύντομες γνώμες (Δφρ.), Α', 392.
Φλώρος, Π.

Ό ποιητικός λόγος στήν έποχή μας (Μλτ.), 
ΙΣΤ', 14.

Τό σύγχρονο μυθιστόρημα (Μλτ.), ΙΑ', 18.
Χατζηγάκη, Α.: «Τ’ Άσπροπόταμο Πίνδου», IB', 

191.
Στό φύσημα τοϋ μελτεμιού (Δγμ.), IB', 25.

Φοινί, χωρίον (είκ.), ΙΗ', 440.
Φοράουερ, "Εκθεση ζωγραφικής (Δφρ.), Γ', 61.
Φουριώτης, Α.

Ή Δεκαπενταετηρίς τών «Κυπριακών Γραμμά
των» (Έπστλ.), ΙΕ', 128.

Φουσάρα, Γ. I.
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (Μλτ.), ΙΣΤ', 241.

Φραγκόπουλος, θ. Δ.
Εις άρχέτυπα νόστος (πμ.), Κ', 247.
Κοίλη Συρία "Ανοιξη 1955 (πμ.), Κ', 249.
Ή λογοτεχνία τοϋ Λιβάνου καί δ Γεώργιος Σε- 

χαδέ (Μλτ.), Κ', 389.
Φραγκόπουλος, θ. Δ. (μετ.)

Chedale: Ποιήματα (πμ.), Κ', 390.

Φραγκούδης, Μ. Δ.
Ή νεοελληνική ποίηση (Μλτ.), Β', 353.
Σέ μιά ώμορφη περασμένη (πμ.), Α', 212.

Φραγκούδης, Τ.
Ή άγάπη σου (πμ.), ΙΕ', 162.
’Αφιέρωση (Πρζ.), ΙΑ', 236.
Γράμματα άπό τήν ’Αθήνα (Δφρ.), I', 46.
Γύρω άπό τά ποιήματα τού Κ. Χρυσάνθη (Δφρ.), 

ΙΗ', 80.
Είπες πώς θάρτεις (Πρζ.), Α', 280.
"Εκθεση Γιάννη Γαΐτη (Δφρ.), ΙΘ', 174.
Ή έκθεση Λαϊκής Τέχνης στήν ’Αθήνα (Έπστλ.), 

ΙΔ', 205.
“Ενα λουλούδι πού γέρνει (Πρζ.), Α', 281.
Επιστολές άπό τήν ’Αθήνα (Έπστλ.), θ', 220.

261.
Ζευγάρια στό πάρκο (είκ.), Κ', 356.
Καΐκια (είκ.), ΙΣΤ', 360.
Μαλάμου: «Γυναικείες ψυχές», Α', 730.
Μαλάμου: «Ό Μεγάλος Ποταμός», ΙΗ', 184.
Μανουέλλας: «Φωνές στό Λόγγο», Γ', 50.
Μιά έπίσκεψη στοϋ ποιητή (Μλτ.), Β', 373.
Μισή ώρα μέ τόν Κωστή Παλαμά: «Ή άγάπη τοϋ 

ποιητή γιά τήν Κύπρο (Ζ. & Τ.), Β', 167.
Μιχαήλ "Αγγελος (Μλτ.), ΙΘ', 27.
Νησιώτικο (είκ.), Κ', 290.
«’Ορμή», (είκ.), ΙΣΤ', 361.
«Τό πέταγμα τών άετών» (είκ.), ΙΣΤ', 355.
Σέ κείνο κεί τό περιγιάλι (πμ.), ΙΓ', 186.
Ή σιωπή σου (πμ.), ΙΕ', 2.
Σύντομες γνώμες (Δφρ.), Α', 392.
Ταρσούλη : «Μαργαρίτα Άλμπάνα Μηνιάτη», Β', 

453.
Τρίο (Πρζ.), Α', 617.

X

X.
Ή έτήσια κυπριακή έκθεση τέχνης (Δφρ.), IB' 

196.
X. (μετ.)

Lederer: Τά έκατό χρόνια τοϋ "Οσκαρ Ούάϊλντ 
(Μλτ.), Κ', 80.

X. Κ.
Ελεγείο (πμ.), ΙΑ', 243.
Τριαντάφυλλα, τριαντάφυλλα (πμ.), ΙΑ', 48, 

166, IB', 24, 71, 133.
X. Σ. Π.

Ερώτηση (πμ.), ΙΕ', 295.
Χρυσή έλπίδα (πμ.), ΙΕ', 295.

Χάγερ Μπουφίδης, Ν.
“Ενας μεθυσμένος παραμιλούσε (πμ.), Γ', 164.

Χαμουδοπούλου, Δ. Α. :
Μιχαηλίδη : «’ Η σύγχρονη άγγλική μουσική σχο

λή», Δ', 388.
Χαμπουλίδης, Δ.

Τό Φίλημα (πμ.), ΙΓ', 90.
Χαράλαμπος, ήγούμενος Κύκκου (Δφρ.), Κ', 38.
Χαραλάμπους, Β.

Βάζο (είκ.), ΙΖ', 145.

«Τό Φοινί» (είκ.), ΙΗ', 440.
Φραγκούδης, Τ. (Μλτ.), ΙΣΤ', 359.
Φραγκούδης, Τ., έκθεση ζωγραφικής (Δφρ.), Κ', 

477, ΚΑ', 259.
Φραγκουλίδης, Σ. «Ή "Εξοδος τού Μεσολογγίου», 

είκ.), ΙΗ', 284.
Φτάρνισμα (Μλτ.), θ', 58.
Φτέρης, Γ. (μετ.), 

Poe: Eldorado (W·)· ·△'. 379.
Φυλακτός, Γ.

Αρχισυντάκτης (πμ.), 1Β', 30.
θυμάμαι... (πμ.), IB', 291.
Νέο Λυρικό, Τζών Έρβιν «Τζών Φέργκινσον», 

(θτρ.), IB', 195.
"Ονειρο καί ζωή (πμ.), IB', 252.
Σίσυφοι (πμ.), IB', 30.
Χειμώνας μές τήν άνοιξη (πμ.), IB', 171.

Φυσεντζίδης, Μ.
Howard Spring (Δφρ.), ΙΔ', 58.

Φυσεντζίδης, Μ. (μετ.)
Chesterton: Ό μονόλογος τοϋ όνου (πμ.), ΙΔ', 

11.
Gallaghan: Επίσκεψη σ’ έναν άρρωστο (Δγμ.), 

ΙΔ', 225.
Phillpots: Μι« μέρα μιά ζωή (πμ.), ΙΔ', 57.
Spring: Παραβολή (πμ.), ΙΔ', 58.

Φυσιολατρεία ( Μλτ. ), I Η ', 151.
Φωκαΐδης, Φ. Ν.

Τό μήνυμα τοϋ ξενιτεμένου (πμ.), ΙΣΤ', 280.
Ή φωνή τοϋ σκλαβωμένου (πμ.), ΙΣΤ', 79.

Φώκνερ, Γ. (Δφρ.), ΙΣΤ', 187.

Χαραλάμπους, Β., "Εκθεσις (Δφρ.), ΙΖ', 145.

Χαραλάμπους, Τ.
De Profundis (πΡ·)> ΙΗ', 356.
Δειλινό (πμ.), ΙΣΤ', 218.
Ή ζωή μιας άμαρτωλής (Δγμ.), Κ', 259.
Μιά μεγάλη άγάπη (Δγμ.), ΙΕ', 177.
Μπαλλάντα (πμ.), ΙΖ', 361.
Μυγδαλιά (πμ.), ΙΣΤ’, 218.
Στόν ξενιτεμένο (πμ.), ΙΗ', 212.

Χαραλάμπους, Χρ.
Έπιθαλάμια Κυπριακά τραγούδια» (Μλτ.), Α', 

379, (Δμτ.), 380.

Χαραλάμπους, Χρ. (μετ.)
James, Ε.: Κρίσις εις τήν έκπαίδευσιν (Μλτ.), 

ΙΘ', 387, 429, 465.

Χαραλάμπους, Χρ. (Δφρ.), ΙΣΤ', 368.

Χάρης, Π.
Τό κίνημα τοϋ Ψυχάρη (Μλτ.), Κ', 112.

Ή πνευματική ζωή τής Ελληνικής έπαρχίας 
(Μλτ.), ΙΘ', 325.

62 63

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Πνευματική ζωή καί πνευματική κίνηση (Μλτ.), 
ΙΑ', 109.

Χάρος: Κυπριακή δημοτική ποίησις (Μλτ.), ΙΣΤ'. 
69.

Χάρου, άλφάβητον (Μλτ.), Ε', 461, ΙΔ', 260.
Χάρτης τών γλωσσικών ιδιωμάτων Κύπρου (Δφρ.), 

ΙΔ', 215.
Χάρτης περιοχής τοϋ γλωσσικού Ιδιώματος τής Πι

τσιλιάς (Δφρ.), ΙΔ', 218.
Χατζηανέστης, Έρ. Μ.

Ερωτήματα (πμ.), I', 75.
Χατζηγαβριήλ, Ν. κα’ι Πρωτοπαπάς, θ.

Ή Ρήαινα (Δγμ.), 647.
Χατζηγαβριήλ, Ν. καί Πρωτοπαπάς, Λ.

Ή κόρη τοϋ Μυλωνά (Δγμ.), Α', 341.
Χατζηγαβριήλ, Ν. καί Πρωτοπαπάς, Ν.

Στό παναΰριν (Δγμ.), Α', 43.
Χατζηγαβριήλ, Ν. (Μλτ.), Α', 38, (Είκ.), 39.
Χατζηδημητρίου, Η.

Μ. c. 54 (Δγμ ). ΙΣΤ'· 309·
Τό φουρνάδικο (Δγμ.), ΙΖ', 161.
Χριστούγεννα στό Τουρκοχώρι (Δγμ.), ΙΣΤ', 6.

Χατζηϊωάννου, Κ. Π.
’Αδαμάντιος Κοραής (Μλτ.), Γ', 9.
Άμάντου: «"Αρθρα καί Λόγοι», ΙΗ', 416.
Άνδριώτη: «Τό γλωσσικό ιδίωμα τών Φαράσων», 

ΙΓ', 214.
’Από τόν 'Ελληνισμό τής Καλαβρίας στή Νότιο 
’Ιταλία (Μλτ.), ΙΕ', 82.

Γλωσσικά καί λαογραφικά σταχυολογήματα 
(Μλτ.), ΙΖ', 153, ιθ', 187.

Τό γλωσσικόν ιδίωμα τής Πιτσιλιάς Κύπρου 
(Μλτ.), ΙΔ', 214.

Γλωσσολογικά (Έπστλ.), ΙΣΤ', 193.
Γύρω άπό μιά συλλογή Κυπριακών παραμυθιών 

(Έπστλ.), ΙΖ', 146.
Dawkins, Μ. R.: "Leontios Makhairas, Re

cital Concerning the sweet Land of Cy
prus", A', 245.

Δυό δημοτικά τραγούδια τής Κύπρου μέ θέμα τό 
Χάρο (Μλτ.), ΙΣΤ', 69.

Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας «Λαογραφία, 
1 Β'», ΙΔ', 34.

Ή Έλληνικότης τής Κύπρου βάσει τών γλωσσι
κών κριτηρίων (Μλτ.), ΚΑ', 35.

Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών: «Έπετηρίς 
ΚΓ'», Κ', 39.

Ζώρα, Γ. θ.: «Γεώργιος Τραπεζούντιος», Κ', 
403.

Κουκουλέ: «Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, 
τόμ. Ε', Παράρτημα», ΙΗ', 182.

Ή κριτική έκδοση τών Κυπριακών έρωτικών ποιη
μάτων (Μλτ.), Γ', 79.

Λασκαράτος ό όρθολογιστής (Μλτ.), Κ', 62.
Λουκάτου: «Κεφαλονίτικα γνωμικά, πρακτικές καί 

φιλοσοφικές παροιμίες χωρισμένες σέ κεφάλαια 
κατά τό θέμα τους», ΙΗ', 143.

Μέγα, Γ. : «Ή θυσία του ’Αβραάμ», Κ', 404.
Τά ξένα γλωσσικά στοιχεία (Δφρ.), Γ', 185.
Ή παληά πνευματική Λευκωσία (Έπστλ.), ΙΕ', 

333.
Περί άμπελοπουλιών (Έπστλ.), Γ', 47.
Ό ποιητής τών Κυπριακών έρωτικών ποιημάτων 

(Μλτ.), ΚΑ', 159.
Τά πρώτα δεκάχρονα (Δφρ.), Α', 523.
Rohlfs, G.: "Griechische Sapchgeistin Sudita- 

lien", IP, 309.
Rohlfs: "Historische Grammatik der unteri- 

talienischen Grazitat", ΙΣΤ', 57.
Ταρσούλη: «Κύπρος A'», KA', 252.

Χατζηϊωάννου, Κ. Π. (μετ.)
θεοκρίτου : Δάφνις καί Μενάλκας (πμ.), Α', 78.
Rohlfs: Άπό τά παραμύθια τοϋ Ελληνισμού τής 

Καλαβρίας (Μλτ.), ΙΕ', 83.
Χατζηϊωάννου, Κ. Π. (Μλτ.), Γ', 84, (Έπστλ.), 

ΙΖ', 187.
Χατζηϊωσήφ, Α.

'Ο Κωσταντάς (Μλτ.), Β', 161, (Δμτκ.), 162.
Χατζηκώστα, I.

Καί πάλιν ή παληά Λευκωσία (Έπστλ.), ΙΣΤ', 
30.

Χατζηπέτρου, Ε.
Δεϋτε λάβετε φώς (πμ.), ΙΖ', 167.

X'' Σταυρής, Γ.
Γύρω άπό ένα παραμύθι (Έπστλ.), Β', 261.

Χατζή σωτηρίου, Φ.
Αδιέξοδο (Δγμ.), ΙΕ', 214.
«"Ανθρωποι πού δέ φταίξανε», θέατρο (Δφρ.), 

Η', 218.
Γαλήνη (Δγμ.), ΙΣΤ', 239.
θρήνος (Δγμ.), ΙΣΤ', 169.
Ή κατάρα τοϋ θεοϋ (Δγμ.), θ', 232.
Κυπριακό κρασί (είκ.), Ιθ', 60.
Λαμπρή (Δγμ.), ΙΖ', 209.
Λύτρωση (Δγμ.), ΙΣΤ', 101.
Μάρτυρες (Δγμ.), ΙΕ', 348.
Ό Μαυρής (Δγμ.), 151.
Μιά πέτρα άπό τό Άρσος (Δγμ.), ΙΓ', 234.
Μιά φωνούλα (Δγμ.), ΙΑ', 116.
Τό ξεσήκωμα τοϋ Όκτώβρη (Δγμ.), ΙΔ', 299.
Σάρκα (Δγμ.), ΙΗ', 39.
Στόν καιρό τής άνομβρίας (Δγμ.), θ', 21.
Σύνθια (θτρ.), Κ', 267.
Τέφρα (Δγμ.), ΙΖ', 51.
Φυγή (Δγμ.), ΙΖ', 315.
Χειρόγραφο (Δγμ.), ΙΕ', 50.

Χατζητσαγγάρης, Κ.
Βαρέθηκα μονάχος (πμ.), Γ', 316.
Τό γιασεμί (πμ.), Β', 294.
"Ελα μικρούλα (πμ.), Β', 293.
θυμάμαι πού έρχότανε (πμ.), Β', 296.
Ό Κάβο - Γάτας (πμ.), Βό, 295.
Τώρα τό ξέρω... τίποτε (πμ.), Β', 288.

Χατζηψάλτης, Κ.
Επίσκοποι Κιτίου τοϋ δευτέρου ήμίσεος τοϋ ΙΖ'

αίώνος (Μλτ.), ΙΔ', 185, 382.
Ιωάννης Καρατζάς (Μλτ.), ΙΔ', 109.
«Κυπριακαί Σπουδαί, Γ, ΙΑ', IB'», ΙΔ', 97, 

271, 359.
Ό Κύπριος λόγιος ’Αρχιμανδρίτης Κυπριανός 

(Μλτ.), ΙΕ', 15.
Χατζιδάκις, Γ. (Μλτ.), I', 57.
Χατζή στεφάνου, Κ.

Βουρβέρη : «Ή κλασσική φιλολογία ώς πνευμα
τική έπιστήμη», ΙΗ', 225.

Βουρβέρη: «Πλάτων καί Άθήναι», ΙΣΤ', 372.
"Ενα τοπωνύμιο τοϋ Καραβά (Μλτ.), ΙΖ', 296.
Επανόρθωση καί συμπλήρωση (Έπστλ.), ΙΣΤ', 

258.
Ζακυθηνοϋ: «Βυζάντιον, κράτος καί κοινωνία», 

ΙΣΤ', 188.
θεοδωρακοπούλου : «Πλάτωνος Φαιδρός», ΙΣΤ', 

292.
Καλλιάφα: «Τά πρακτικώς σπουδαιότατα τών ζη

τημάτων τής διδακτικής», ΙΖ', 74.
Σταματάκου: «Ιστορική Γραμματική τής ’Αρχαί

ας Ελληνικής», ΙΖ', 186.
Wycherley: "How the Greeks built cities", 

IZ', 370.
Χατζόπουλος, Κ. (Μλτ.), ΙΣΤ', 241.
Χειμαρίδης, Γ.

Ώσαννά (πμ.), 286.
Χειρόγραφο έρωτικών ποιημάτων (είκ.), Β', 495.
Χειρωνακτικοί καί έργασία (Μλτ.), Β', 213.
Χέμινγουαίη, Ε. (Δφρ.), Ιθ', 482.
Χερουβικός, Ν. (Ν. Χατζηγαβριήλ)

Ή Μαρκαρού ή σημαδιασμένη (Δγμ.), Β', 134.
1821 (Δφρ.), ΙΗ', 141.
Χιονίδης, Ν.

Βλάμη, Ε. : «Γαλαξείδι», Κ', 280.
Γεραλή: «Λυρικά τοπία», ΙΖ', 371.
Γεωργίου: «Γυμνή ψυχή», ΙΗ', 183.
’Ηχητικά έκφραστικά μέσα στόν "Ομηρο (Μλτ.), 

ΙΣΤ', 212.
’Ιτιές (πμ.), ΙΗ', 336.
Καθιερωμένη ποίηση ύπερρεαλισμός, νέες τάσεις 

(Μλτ.), ΙΖ', 173.
Καμπάνες δειλινές (πμ.), ΚΑ', 114.
Μετσόλη : «Παρουσία», ΙΖ', 185.
Μή μέ λησμονεί (Δγμ.), ΙΕ', 311.
Περί τό «νάκκον» (Έπστλ.), Ιθ', 215.
Πέτρινος τάφος (πμ.), ΚΑ', 114.
Ή σημασία τής κριτικής (Μλτ.), Κ', 471.
Σπανδωνίδη : «Τό κλέφτικο τραγούδι καί ή άρ- 

χαϊκή τέχνη», ΙΗ', 317.
Σπαταλά, Γ. : «Ή τονική στιχουργία — στιχουρ

γία άρχαία Ελληνική», Κ', 42.
Στιχουργική (Μλτ.), ΙΗ', (παράρτημα), Ιθ', 

παράρτημα.
Ταξίδι δειλινό (Δγμ.), Ιθ', 77.
Ταχτσή: «Μικρά ποιήματα», ΙΗ', 101.
Ή Φοινικιά (πμ.), Ιθ', 26.
Χρυσάνθη: «Μικρές πατρίδες», Κ', 323.

Χίου, σφαγές (είκ.), IB', 261, Ιθ', 142.
Χιούς, Τζ. Λ. (Δφρ.), Κ', 17.
Χολέρα στήν Κύπρο (Μλτ.), Α', 698.
Χορικοί ϋμνοι (Μλτ.), ΙΗ', 393.
Χόρν, Παντελής

Τό Φιντανάκι (θτρ.), ΙΖ', 144.
Χόρν, θίασος (Δφρ.), Ιθ', 481.
Χόρν - Μανωλίδου - Άρώνη, θίασος (Δφρ.), I', 

128.
Χόρτον, (Μλτ.), Ζ', 78.
Χουρμούζιος, Αίμ. (μετ.)

Barbusse: ’Ιησούς (Πρζ.), ΙΑ', 10.
Χουρμούζιος, Στ. (Μλτ.), Β', 244, 262, 

(Είκ.), 263, 277.
Χρημάτων παραλαβή έπί Τουρκοκρατίας (Δφρ.), 

Δ', 339.
Χρηστομάνος, Κ. (Μλτ.), IB', 39.

«Χρισταρέα», (Μλτ.), ΙΖ', 154.
«Χρισταρκά» (Μλτ.), ΙΖ', 154.
Χρίστης, Σ. θ.

Γύρω άπό τό Β. Μιχαηλίδη (Έπστλ.), Ε', 285.
Γιά τήν κριτική τής σημερινής κυπριώτικης λογο

τεχνίας (Μλτ.), Α', 486.
Επιστολή (Έπστλ.), Ε', 246.
Κυπριακά Ερωτικά Ποιήματα (Δφρ.), Γ', 189.
Μάρκος Άνδρεάδης (Έπστλ.), Δ', 244.
Νύξη γιά κάποιες μελέτες (Μλτ.), Β', 30.
Σαλωμών Παροιμίες στ' 6—11 (Μλτ.), Α', 148, 

178.
Τρία δικαστηριακά βιβλία (Μλτ.), Α', 624.
Χειρωνακτικοί καί μόρφωση (Μλτ.), Β', 213.

Χρίστης, Σ. θ. (μετ.)
Σαλωμών: Παροιμίες, στ' 6—11 (πμ.), Α', 183.

Χριστιανικά κοιμητήρια (Μλτ.), Β', 309.
Χριστιανική παράδοσις καί Νεοελληνική ζωή καί τέ

χνη (Μλτ.), ΙΕ', 37.
Χριστοδουλίδης, Γ. Δ.

Ό θάνατος τοϋ ηρώα στά δραματικά έργα 
(Μλτ.), ΙΣΤ', 219.

Πάντα όλάσπρη ώ μυγδαλιά (πμ.), Η', 68.
Ό Προμηθέας (πμ.), ΙΣΤ', 237.
Ή προσευχή τοϋ μεθυσμένου (πμ.), Η', 67.

Χριστόδουλος, άρχιεπίσκοπος (Μλτ.), Α', 184, 
Ιθ', 341.

Χριστοδούλου, Δ.
Γιά τό «Φιλολογικό άπολογισμό (Έπστλ.)’ Δ', 

547.
Χριστοδούλου, Πρ.

Τό τραγούδι τής κακής μάνας (Δμτκ.), Α', 187.
Χριστός Κριτής (είκ.), Ιθ', 30.
Χριστοφίδης, A. Ν.

Παρενθετικό (Δγμ.), ΙΗ', 19.
Χριστοφίδης, Δ. Α.

Οί άπογευματινές του Εθνικού θεάτρου (Δφρ.), 
ΙΣΤ', 63.

Βασιλειάδη , Σ.: «Ή τέχνη τοϋ τραγουδιού», 
ΙΣΤ', 374.
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Γρηγόριος Ξενόπουλος (Μλτ.), ΙΣΤ', 116.
Τό περί Κύπρου άρθρον τοΰ Εγκυκλοπαιδικού 

Λεξικού «Ήλ(ου», (Έπστλ.), ΙΗ', 186.
Χριστοφίδης, Μ. Κ.

Τά έπώνυμα τής Παναγίας έν Κύπρω (Μλτ.), 
ΙΔ', 92.

Ξένοι περιηγηταί έλθόντες εις Κύπρον (Μλτ.), 
ΙΕ', 179.

Χριστοφίδης, Ν.
Dea Mea! (W·)· 4θ7·

Χριστοφίδης, Ρ.
Γυρεύοντας τ’ άστέρια (πμ.), Κ', 463.
’Εγκαρτέρηση (πμ.), Κ', 378.
Είναι καιρός (πμ.), Κ', 61.
Ή έμπνοή (πμ.), ΙΗ', 18.
’Επιτραπέζιο (πμ.), ΙΗ', 442.
θαλασσινός ρεμβασμός (πμ.), Κ', 61.
Ξύπνημα (πμ.), Ιθ', 372.
Όρμήνεια (πμ.), ΙΖ', 130.
Ό πύργος τοΰ Όθέλλου (πμ.), Κ', 444.
Στόν "Αγγελο Σικελιανό (πμ.), ΙΗ', 78.
Συνήθεια (πμ.), Κ', 463.

Χριστόφορος, Ίεροδιάκονος (Δφρ.), ΣΤ', 44.
Χριστούγεννα (Μλτ.), ΙΕ', 3, (Δφρ.), ΙΗ', 25.
Χρυσάνθης, Κ.

’Αγάπες (πμ.), Ζ', 3.
’Αθηναϊκό θέατρο (Δφρ.), Γ', 264.
Αισιοδοξία (πμ.), Ζ', 3.
Ό άνθρωπος μέ τ’ άνθισμένο στάχυ τοΰ Βάν

Γκόγκ (πμ.) , IΗ ', 7.
’Απόδειπνα (πμ.), ΣΤ', 85.
’Άρης Δικταΐος (Μλτ.), ΙΗ', 457.
Τά άρρωστα παιδιά τοΰ παιδιατρείου τοΰ Great

Ormond Street (^μ ). ΙΖ', 113.
Αύτοδιάθεση Κυπρίων (πμ.), ΚΑ', 164.
Βρεττάκου, Ν.: «Ό πόλεμος», Β', 320.
Γ. Κ. Σταμπολής (Δφρ.), ΙΗ', 267.
Γιάκου, Δ.: «Ό πρώτος νεκρός», Ιθ', 48.
Γιώργος Πράτσικας (Δφρ.), ΙΗ', 414.
Τά γράμματα είς τήν Κύπρον άπό τήν άρχαιότη- 

τα μέχρι σήμερον (Μλτ.), ΚΑ', 56.
Τά Δεκαπεντάχρονα τοΰ Μουσικού Συλλόγου Μό- 

τσαρτ (Δφρ.), ΙΗ', 147.
Δημώνασσα (θτρ.), ΙΕ', 86, 111, 151, 183, 

215, 215, 249, 294.
Δυό έκθέσεις ζωγραφικής (Δφρ.), Γ', 61.
Δυό νεοέλληνες ποιητές (Δφρ.), Ιθδ, 208.
Τά δυό ταξίδια τοΰ Jean Moréas στήν Αθήνα 

(Μλτ.), Γ', 102.
Ή έκθεση τοΰ ζωγράφου Στέλιου Όρφανίδη 

(Δφρ.), Ιθ', 213.
Ή «’Ελισάβετ» στό θέατρο Κοτοπούλη (Δφρ.), 

Γ', 201.
"Εμπορας (πμ.), ΚΑ', 164.
"Επαινος (πμ.), Ζ', 6.
Έπιθαλάμιο άρχαίας Κύπριας (πμ.), Β', 304.
Έπιλύχνιο (πμ.), ΣΤ', 160.
’Επιτραπέζιο (πμ.), ΙΓ', 119, ΙΖ', 234.
Ή Εταιρεία Ελληνικών Χορών καί Τραγουδιού

καί ή Κύπρος (Δφρ.), ΙΗ', 227.
Ζήλια (πμ.) , Ζ', 4.
Ό θάνατος τοΰ "Αδωνη (πμ.), Δ', 505.
θέρου, Α.: «'Ηρωική Διλογία», Ιθ', 304.
Ό θρήνος τής Δημώνασσας (πμ.), Ε', 261.
Ή «Ήλέκτρα» τοΰ Σοφοκλή στό Βασιλικό θέα

τρο (Δφρ.), Γ', 60.
Ό 'Ημιτελής Κανόνας τοΰ Διονυσίου Σολωμοϋ 

(πμ.), Ιθ', 143.
Ό 'Ημιτελής Κανόνας τών Κανταριωτών μονα

χών (πμ.), Ιθ', 11.
Gaston Aufrère (ΔΦΡ·)· κ > 22$·
Ιατρικά Σύμμεικτα Κύπρου: Ή πέτρα τής κου

φής καί ό όφίτης λίθος τών άρχαίων (Μλτ.), 
Ζ', 43.

Ιατρική ποίηση στήν άρχαία 'Ελλάδα (Μλτ.), 
Η', 198.

Κανόνας τοΰ ’Εθνομάρτυρα Κυπριανού (πμ.), 
Ιθ', 273.

Ό «Κατά Φαντασίαν ’Ασθενής» στό Βασιλικό θέ
ατρο (Δφρ.), Γ', 201,

Τό Κλασσικό Γυμνάσιο καί οί θετικές έπιστήμες 
(Μλτ.), Η', 25.

Κληρίδης, Ν.: «θρΰλοι καί παραδόσεις τής Κύ
πρου», Ιθ', 402.

Κληρίδης, Ν.: «'Ιστορίες τών ζώων τής Κύπρου», 
ΙΕ', 253.

Κληρίδη, Ν.: «Μοναστήρια στήν Κύπρο», ΙΗ', 
61.

Κορμί (πμ.\, ΙΖ', 5.
Λευκοσία (πμ.), Ζ', 4.
Λυσιώτη : «Ν ιφάδες», I Η ', 100.
Mary Ο' Connor (ΔΦΡ·)> Κ', 316.
Μετανάστευση άρχαίων (πμ.), Ε', 419.
Μιά συνέντευξη μέ τόν ποιητή Γ. Σεφέρη (Δφρ.), 

Ιθ', 37.
Μικρές Πατρίδες: Άμύκη (πμ.), Ζ', 189.
Μικρές Πατρίδες: Άξιοθέα (πμ.), Ζ', 187.
Μικρές Πατρίδες: ’Αφροδίτη καί "Αδωνης (πμ.), 

Ζ', 184.
Μικρές Πατρίδες: Δημώνασσα (πμ.), Ζ', 185.
Μικρές Πατρίδες: (Οί έθνικές ήμέρες, Μιχάλης 

Κυπραϊος, Χριστόδουλος Σώζος, Ροδίων Γεωρ- 
γιάδης, ’Επίλογος), (πμ.), ΙΗ', 105.

Μικρές Πατρίδες: Εύέλθων καί Φερετίμη (πμ.), 
Ζ', 186.

Μικρές Πατρίδες: Ζωΐλος ό Πυθιονίκης (πμ.), 
Ζ', 188.

Μικρές Πατρίδες: Νικοκλής Εύαγόρου (πμ.), 
Ζ’, 190.

Μικρές Πατρίδες: Νικοκρέων καί Πασικράτης 
(πμ.), Ζ', 189.

Μικρές Πατρίδες: Όνήσιλος (πμ.), Ζ', 187.
Μικρές Πατρίδες: Πασίκυπρος (πμ.), Ζ', 190.
Μικρές Πατρίδες: Πυγμαλίων καί Γαλάτεια (πμ.), 

Ζ', 185.
Μικρές Πατρίδες: Στασάνωρ (πμ.), Ζ', 188.
Μικρές Πατρίδες: Στόν Στασΐνο (πμ.), Ζ', 184.
Νεοελληνικός παρνασισμός (Μλτ.), Δ', 356.
Νιότη (πμ.), Ζ', 7.

Νότης Ρυσσιάνος (Δφρ.), ΙΗ', 313.
Παγκυπριονίκες (πμ.), Ιθ', 244.
Τό πεντάστιχο (Δφρ.), ΙΗ', 464.
Ό περιπαθής όδοιπόρος (πμ.), Ιθ', 417.
Πέτρος Μαρκάκης (Δφρ.), ΙΗ', 361.
Πλαζέ (πμ.), ΚΑ', 164.
Προμηθέας (πμ.), ΙΔ', 143.
Πνευματική άναγέννηση τής έπαρχίας (Ζ. & Τ.), 

Γ', 254.
Πάθος (πμ.), Ζ', 2.
«Πριν άπ’ τό ήλιοβασίλεμα», στό Βασιλικό θέα

τρο (Δφρ.), Γ', 133.
Ή προσωπικότητα (πμ.), ΚΑ', 164.
Ή προσωποποίησις τής εύλογιάς καί ό εΰλογια- 

σμός κατά Κυπρίους (Μλτ.), θ', 137.
Ρογιάτικο (πμ.), Ζ', 7.
«Ρωμαίος καί Ίουλιέττα» στό Βασιλικό θέατρο 

(Δφρ.), Γ', 61.
Σαρεγιάννη : «Νανουρίσματα, Ταχταρίσματα, Παι- 

χνιδάκια», ΙΗ', 271.
Σέ πρωτοτάξιδο (πμ.), Ζ', 5.
Σονέττο (πμ.), Ζ', 2.
Στοιχεία άντικειμενικής κριτικής γιά τή νεοελλη 

νική ποίηση (Μλτ.), ΣΤ', 3.
Στόν Τάκη Φραγκούδη (πμ.), ΙΖ', 78.
Ή συμβολή τών μεταβυζαντινών καί νεοελλήνων 

ιατρών στή λογοτεχνία τής νέας Ελλάδος 
(Μλτ.), θ', 203, 257, I', 68.

Συμβολή στή μελέτη Κυπριακών γητιών (Μλτ.), 
Ζ', 117.

Ό Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών καί τά δεκά- 
χρονά του (Δφρ.), ΙΗ', 178.

Ή συνίζηση στή κυπριακή διαλεκτική ποίηση 
(Δφρ.), ΙΗ', 268.

«Σχολή ’Ανώτερης Λογοτεχνικής Μορφώσεως», 
(Δφρ.), Γ', 61.

Yeats, W. Β.
Ή λύπη τής άγάπης (πμ.), μετ. Δήμου Όρέστη, 

ΙΖ', 298.
Σά θάσαι γρηά (πμ.), μετ. Λ. Γιαννίδη, ΙΓ', 81.

Ψαθά
Ό Έαφτούλης μου (Δφρ.), Ιθ', 175.

Ψυχάρης, Γ.
Τέσσερα άνέκδοτα γράμματα πρός τόν Μεν. Δ.

Φραγκούδη (Έπστλ.), Α', 338.

Ζ

Zweig, St. (Μλτ.), I', 274.

Σωφρονίου: «Χρονικό», ΙΗ', 146.
Τό τραγούδι τοΰ μάστορα (πμ.), Γ', 318.
Τραγούδι στή Μάρω (πμ.), Β', 74.
Τριαντάφυλλα (πμ.), ΙΓ', 32, ΙΕ', 213.
Ή Τρισεύγενη τοΰ Παλαμά (διάλεξη τοΰ Ρ. Γκόλ- 

φη), (Έπστλ.), Β', 114.
Τσιόγχος — Σκαθθαρόχορτον — Σκορπίδιν — Χόρ- 

τον (Μλτ.), Γ', 78.
Χαμπουλίδη : «Βασιλέματα», I Η ', 146.
Χρ. Σολωμονίδης (Δφρ.), Ιθ', 87.
"Υμνος (πμ.), Η', 79.
"Υμνος τοΰ Παγκ. Γυμνασίου (πμ.), Η', 1.
"Υμνος στήν Παναγία τής Κύπρου (πμ.), ΙΗ', 

285.
"Υμνος στή φιλία (πμ.), Β', 505.
«Ύποθήκαι στό φίλο Φ.», (πμ.), Α', 674.
Ώδή στήν πίστη (πμ.), Γ', 316.
Ώδή στις Ελληνικές ταξιαρχίες (πμ.), Η', 81.

Χρυσάνθης, Κ. (μετ.)
Aufrère: ’Απάντηση στό νότιον άνεμον (πμ.), Κ', 

230.
Aufrère: Τοπίο (πμ.), Κ', 230.
Aufrère: Ρουκέτες (πμ.), Κ', 229.
Ο' Connor: ’Ανθρακωρύχος (πμ.), Κ', 317.
O' Connor: Κλείσε τήν πύλη (πμ.), Κ', 318.
Ο' Connor: Μιά τόση δά σταλιά ούρανό (πμ.), 

Κ', 317.
Ο' Connor: ΟΙ μούσες τοΰ ποιητή (πμ.), Κ', 

318.
Σολομών: Άσμα άσμάτων (πμ.), Δ', 195.
Shelley: Στή νύχτα (πμ.), ΙΔ', 2.

Χρυσάνθης, Κ. (Δφρ.), ΙΣΤ', 223*  ΙΗ', 80, Ιθ', 
95, (Ζ. & Τ.), Δ', 533, (Μλτ), ΙΗ', 454, 
Κ', 31.

Χρυσοχός, Α. : «Κόρη» (είκ.), ΙΓ', 253.

Yutang Lin
Γιά τά λουλούδια καί τις γυναίκες (Πρζ.), μετ.

Ζ. Εύσταθίου, ΙΕ', 283.

Ψυχάρης, Γ. (είκ.), Α', 97, ΙΓ', 228, (Μλτ.), 
Β', 147, ΙΓ', 228, ΙΔ', 365, Ιθ', 185, Κ', 

112.
Ψυχάρης καί Κύπρος (Μλτ.), Α', 97.
Ψυχής άλφάβητον (Μλτ.), ΙΔ', 260.
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Β' ΜΕΡΟΣ

ΠΟΙΗΣΗ

Άβρααμίδης, Α.
Πάφος, Κ, 444.

Άγρεμπέλης, Γ.Κ.
θλιμμένη οίκογένεια, ΙΘ', 84.

Άγγουλός, Φ.
Κάτω άπ’ τ’ άστέρια θ'. 212
Σ’ ευχαριστώ θ', 212.

"Αγροί, Τ.
Νέο Φάληρο, στά 1909, Β', 404.

’Αβάνας, Γ.
’Ανοιξιάτικος χαιρετισμός στήν Κύπρο Γ, 189.
Όκτάστιχα, ΙΑ’, 77.

Άκαβιώτης, Κ.Ν.
"Εθελα ν’ άμουναν πουλλίν, ΣΤ', 56.

’Ακρίτας, Ε.
’Αγροτικό, Α', 286.
Όρμήνια, Β', 144.
Πόθος, Β', 144.
Ποιμενικό, Α', 147.
Πουρνό είναι, κόρη.. Α', 556.

Aldington, R.
’Επίλογος, μετ. Δ. Σκέττου, Α’ 121.
Ίντερμέντιο, μετ. Δ. Σκέττου, Α', 121.
Πρελούντιο, μετ. Δ. Σκέττου, Α', 120.

Άλέκος, Α.
01 δύο κρίνοι, ΙΖ', 358.

Αλεξίου, Λ. (μετ.).
Λουκρήτιος : Γιά τή φύση, Κ'. 386.

’Αλιθέρσης, Γλ.
’Ανασύνθεση, Ε', 415.
Άπαυδημός, Κ', 9.
Βασίλης ’Αθανασίου, ΙΣΤ', 1.
Έξέλιξις, ΙΗ', 389.
Επαρχιωτισμός, Δ', 280.
*0 έπίλογος, Ζ', 140.
Έσαεί, Κ', 415.
Εύα, ΣΤ', 118.
Ελλάδα, Η', 153.
H.M.S. Midway, Κ', 416.
Κηδεία, Ε', 296.
Λεμεσός, 1903, ΙΖ', 305.
Mafrouza Wardian, ΣΤ', 121.
Μέσα στήν όμίχλη, Β', 358.
Μετά..., ΣΤ', 122.
Μεταγνωσμός, Α', 641.

Μιά μέρα, Δ', 1.
Μετάφρασις, ΙΑ', 14.
Μοναξιά, ΣΤ', 117.
Μπροστά στό θάνατο, ΣΤ', 120.
Μυστικός δεϊπνος, Α', 5.
Μυστικός δεϊπνος, Β', 280.
Μυστικός δεϊπνος, IV, Α', 407.
Μυστικός δεϊπνος : Ό πρόλογος, Ζ', 132.
Νόστος, Κ', 460.
Ξόανα, θ', 148.
Όνειρον, ΣΤ', 29.
Παιδεία καί "Υφος, θ’, 75.
Παράδειγμα Άλαμέϊν, Κ', 107.
Παραλληλισμοί, Η', 188.
Παραμονή, ΣΤ', 119.
Προορισμός τόπου, Η', 189.
Προσευχή, ΙΘ', 61.
Πρωινή λειτουργία, Η', 188.
Rue Conope 29, Η', 187.
Σ’ ένα άκρογιάλι, Ζ', 138.
Σημειώματα 1941-3, Κ', 416.
Σταδιοδρομία, Δ', 279.
Στόν Κωστή Παλαμά, Β', 359.
Στρατόπεδα αΙχμαλώτων, Κ', 10.
Τερμίτες, Α', 105.
Τό τραγούδι, Α', 641.
Τραγούδι τής γενιάς μου, Ε', 295.
Τό τραγούδι τής καρδιάς μου, Β', 402.
Ό τρελλός, Δ', 430.
Vanitas, ΙΗ', 194.
Ύδωρ, θ', 45.
Ύπνοφαντασία, Η', 189.
Υποθήκη, Κ', 415.
Φθινοπωρινή άπολογία, Κ', 9.
’ίΰδή στόν Παλαμά, Β', 359.

Άναγνωστόπουλος, Γ.
Ό μύθος τής άκρογιαλιάς, ΙΘ', 103.

’Αναγνώστου, Τ.
Λειμωνιάτικη νύκτα, ΙΖ', 114.

Άνδρικόπουλος, Γ.
Έμπλεξα άπόψε στό κρασί, ΙΣΤ', 65.
Νυχτερινό, ΙΣΤ', 65.

Άνθίας, Τ.
’Αναζήτηση, Ε', 41.
"Ανθρωποι—έρπετά, Γ', 287.
Δίπτυχο Ι-ΙΙ, Δ', 3.
Έκ βαθέων, Ζ', 179.
Ένα τραγούδι, ΣΤ', 64.

Ό έρημίτης, ΣΤ', 63.
Ίντερμέδιο, III-IV Δ', 266.
Ίντερμέδιο, XV-XVI Δ', 391.
Λυρική στιγμή, Ζ’, 1.
Τό μονοπάτι, Ζ', 180.
Παράλληλη ίστορία, Α', 6.
Περιπέτεια, Ε', 42.
Οί πλανόδιοι, Ζ', 180.
Πρελούντιο, Ε', 219.
Σερενάτα, Ε', 378, 416.
Τό σήμερα καί τό αύριο, ΣΤ', 149.
Στή σκοτεινή δεντροστοιχία, Γ', 288.
Τρίπτυχο, Ζ', 68.
'ίύραϊο πούναι τό φως, θ', 95.

"Ανθιμος, Α.
Έκσταση, ΙΕ', 47.

Άνθιμος, Σ.
Συνάντηση, ΙΖ', 384.

Άντωνιάδης, Ν.θ. (μετ.).
Ευριπίδη : Μήδεια, 824-865, Γ', 242.
Σοφοκλής : ΟΙδίπους Τύραννος. Τό Ύπόρχημα στ.

1086-1109.
’Ανώνυμος.

Στόν Παλαμά, Η', 169.
Άπηλιώτης, Ν. (μετ.).

Pound : θρήνος, θ', 59.
Read : Τό τέλος ένός πολέμου, I', 156.

Άπό τό Γαλλικό, Χειμωνιάτικο τραγούδι, μετ. Σ. Μενάρ- 
δου, Α', 217.

Apollinaire, G.
Le bon sommeil, μετ. Τηλ. Παντελίδης, ΙΘ', 294.

Άρβανιτάκης, Γ.
Άποκαρδίωση, ΙΗ', 351.
Προσμονή, ΙΗ', 253.
Σούρουπο νάναι, Κ', 220.
Στερνό ταξίδι, ΙΗ', 253.

Άρκαδίου, Μαρία.
Είδύλλιο, Κ', 309.
θά σκίσω πάλι, Κ', 309.

’Αρχαία Έλλην. ’Επιγράμματα, μετ. Άντ. Γεωργιάδη : 
Α', 666. Β', 145, Γ', 32, Δ', 55, 532.

Άρχοντίδης, Άντ.
Κατοχή, ΙΣΤ', 362.
Λυτρωμός, ΙΣΤ', 362.
Παληές άγόπτες, ΙΗ', 397.

Άστραϊος, Α.
•ωδή στή ζωή, I', 115.

Άττεσλής, Κ.
’Απόψε Κύριε, ΙΖ', 129.
Έφθασα στό τέρμα, ΙΣΤ', 362.

Αύγέρης, Ν.
Τό φέγγος τών ματιών, ΙΣΤ', 365.

Αύγερινός, Παν.
Στή Μούσα, ΙΔ', 259.

Aufrere, G.
’Απάντηση στό νότιο άνεμο, μετ. Κ. Χρυσάνθη, Κ', 230.

Ρουκέτες, μετ. Κ. Χρυσάνθη, Κ', 229.
Τοπίο, μετ. Κ. Χρυσάνθη, Κ', 230.

Βαζαχής, Γ.
Ή άνοιξη, Γ, 224.

Βαϊάνος, Μ.
Ό Παράξενος ερωμένος, Γ', 243.

Βακαλό, Ε.
Χορικό, IB', 239.

Baldassera, Panl.
Αδελφή Ύβόνη, μετ., Γ.Α., Α', 337.

Βαλδασερίδης, Π.
’Αθανασία, Β', 490.

Ερμής, Β', 1(745).
Ό Ερμής πρός τήν Κίρκη, Α', 432.
Μαγιοβότανα, Α', 432.
Όλύμπου γένεσις, Γ', 289.
Στήν ’Ιθάκη, Α', 372.
Ύμνος στόν Παλαμά, Β', 369.

Βαλέτας, Γ.
Παληά ερωτικά, ΙΓ', 81.

Βασιλιώτης, Σ.Α.
’Αποσπάσματα, ΙΣΤ', 136.
Ήλιοβασίλεμμα, ΙΣΤ', 52.
Ή καρδιά τοϋ σύγχρονου άνθρώπου, ΙΕ', 329.
Στήν ψυχή μου, ΙΕ', 278.

Βασιλιώτης, Σ.Α. (μετ.)
Eliot : Μάτια πού στερνά είδα μές τά δάκρυα, ΙΣΤ', 115.

Βενέτος, Ν.
Άπό τό πλοίο «Ζωή», ΙΗ', 248.
'Ημερολόγιο σέ νησί, ΙΗ', 441.

Benton, W.
Αύτή είναι ή άγαπημένη μου, μετ. Α.Σ. Ίωάννου, 

ΙΘ', 234.
Βοκκάκιος, Τζ.

’Ερωτικό όραμα (μετ.) Α. Γάβρη, ΙΣΤ', 20.
Βορεάδης, Α.
’Ελεγείο, I', 273.
Μενεξέδες, 1', 273.

Βότση, Ο.
Βούδδας, ΙΘ', 243.

Βραχίμης, Ν.Σ.
’Αμμόχωστος, Ε', 56.
Άλλη χαραυγή, ΙΖ', 130.
Central Ulcer of the Cornea, I', 77.
Μακάριοι ’Εραστές, IE', 81.
Σέ κάποια ξένη χώρα, Γ', 40.
Στή μνήμη τοϋ Κωνσταντίνου Μ. Φιλίππου, Ζ', 150.
Στωϊκή διάθεση, ΙΣΤ', 168.
Συγκομιδή, ΙΕ', 81.
Τό ψηλό κυπαρίσσι, ΙΕ', 81.

Βρεττάνιος, Ν.
’Ελεγείο πάνω στόν τάφο ένός μικρού άγωνιστή, ΙΑ', 214.

Byron.
’Αποσπάσματα άπό τόν «Γκιαούρ», μετ. Τ. Παντελίδη, 

Γ, 127.
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’Αττική ομορφιά, μετ. Τ. Παντελιδη, Γ, 33.
Βωνιάνης, Ν.

Οί γερανοί τοϋ Ίβυκου, Κ', 119.
Ό δρόμος πρός τή Θούλη, Κ', 358.
Οί Μήδοι, Κ', 72.

Γ.Α.
Baldassera, Ρ., ’Αδελφή ‘Υβόνη, Α', 337.

Γάβρης, Α.
Μιά είκόνα νύχτας όπως τήν έζησε κάποιος πού γύρευε 

τόν ήλιο κΓ άπατήθηκε, ΙΣΤ', 82.
Γάβρης, Α. (μετ.)

Βοκκάκιος : Ερωτικό όραμα, ΙΣΤ', 20.
Γαιάνθης, Π.

Συμβάντα τοϋ ΐεροϋ πολέμου, ΙΣΤ', 280.
Γαλατόπουλος, Χρ.

Άμετάγνωτοι, Γ', 290.
’Ανόητος θάνατος, Γ', 291.
’Από τήν Κύπρο, Γ', 236.
Κουράστηκα, Γ', 95.
Nocturnes, I-V, Δ', 5.
Ή πορεία μας, Γ', 291.
Τρία Σοννέττα, Ι-ΙΙΙ, Δ', 215.
Yellow Sunsents, Γ', 290.

Γεωργιάδης, Άντ. (μετ.)
’Αρχαία ‘Ελληνικά ’Επιγράμματα, Α', 666, Β', 145, 

Γ', 32, Δ', 55, 532.
Γεωργιάδου, Α.Π.

Παληές άναμνήσεις, Η', 65.
Γεωργιάδου, Γ.

Σ’ έκείνην, ΙΣΤ', 248.
Γεωργίου, Δ.

Καταστροφή, Κ', 86.
Χαμένη ευτυχία, Κ', 16.

Γιαννίδης, Λ.
Δεν έπρεπε ναρθής, ΙΔ', 49.
Θά μοϋ λείψης τώρα, ΙΔ', 48.
Στή φεγγαροβραδιά τήν άνοιξιάτικη, Α', 89.

Γιαννίδης, Λ. (μετ.)
Yeats : Σά θάσαι γρηά, ΙΓ', 81.

Γιοφύλλης, Φ.
’Αθηναϊκή νύχτα, ΙΑ', 224.

Γκοσιοπούλου, Τ.Π.
Σκαλοπάτια, ΙΘ', 126.

Γνευτός, Π.
Σαίξππηρ, Θ', 149.
Στούς έν Κύπρω καλλιτέχνας τοϋ λόγου, Θ’, 149.
Τό τραγούδι τής σιωπής, Θ', 39.

Chedale, G.
Ποιήματα, μετ. Θ.Δ. Φραγκόπουλου, Κ', 390.

Chesterton, C.K.
Ό μονόλογος τοϋ όνου, μετ., Μ. Φυσεντζίδη, ΙΔ', 131.

Δάλλας, Γ.
Άπό τά «Λιανοτράγουδα τοϋ ντουφεκιού», ΙΑ', 250.

Δαλμάτη, Μ.
Αργώ, Κ', 213.
Δειλινό στήν Αθήνα, ΙΘ', 322.
Δειλινό στή Χαλκίδα, ΙΘ', 322.
Είναι καιρός, ΙΘ', 76.
Opera Buffa, ΙΘ', 75.
Per Finire, ΙΘ', 76.
Πρώτη νύχτα στόν τάφο, ΚΑ', 220.
Σκίτσα μέ μολύβι, ΙΘ', 76.
Ταξίδι, ΙΘ', 321.
Τελευταία “Ανοιξη, ΙΘ', 75.
‘όύσαννά, ΙΘ', 76.

Δανιήλ, Δ.
“Ηλθες, ΙΕ', 351.
Κάτι σάν μοιλολόϊ, ΙΣΤ', 102.
Ξύπνημα, ΙΣΤ', 66.

Davies, Α.
Ποίημα, μετ. Τ.Α. Καττάμη, ΙΘ', 344.

Δέλφης, Φ.
Καραϊσκάκης, ΙΔ', 106.
Ποιήματα, ΙΔ', 38.

Δημητριάδης, Δημ.
Άπό «Τ’ άνήσυχα βήματα,» 1-2, Δ', 483.
Άπό «Τ’ άνήσυχα βήματα», Ε', 13.
Άπό τΙς «Ανησυχίες», Δ', 54.
Τό Απόλλωνος πρόβατον, Γ', 96.
’Ερωτικό φθινόπωρο, 1Β', 219.
Ή κοκότα ή Ρούσα, Γ', 292.
Ό ξεπεσμένος θεατρίνος, Γ', 97.
Φτασμένος άπό τήν Άμέρικα, Β', 464.

Δημοτικά.
Τό περτίζιν, ΙΗ', 220.

Δικταϊος, Α.
Domine canis, IB', 37.
Είρήνην, IB', 38.

Δικταϊος, Α. (μετ.)
Rilke : τό ώρολόγιον, ΙΗ', 459.

Διαμαντόπουλος, Γ', 1.
Ανοιξιάτικο, Κ', 315.
Δειλινοί στίχοι, Κ', 114.

Διανέλλος, I.
Γατούλα, 1Β', 281.
ΕΙκοστή Πέμπτη Μαρτίου, ΙΓ', 1.
’Ονειροφαντασία, IB', 280.

Δόξας, Α.
Νύχτες δέους, Γ, 66.
Χαϊδάρι, Γ, 67.

Δόξας, Τ.
Τό τραγούδι τών πικρών άνθρώπων, ΙΕ', 65.

Δρουσιώτης, Π.
Άνθέ τής μνήμης, ΙΗ', 1.
Άπάντηση σ’ ένα γράμμα, Δ', 400.
Αττικό δείλι, Α', 451.
Αττικό χινόπωρο, Γ', 73.
Αφιέρωμα, Β', 59.
Αφιέρωμα, ΙΔ', 38.
Τό βαθύτερο νόημα, ΙΣΤ', 261.

Ό γύρος τών ώρών, Γ', 294.
’Εαρινό, Γ', 72.
’Εγκατάλειψη, Δ', 468.
’Επίκληση, 1Β', 272.
“Ηρθε, Δ', 467.
Θάλασσα τού Καλοκαιριού, ΚΑ', 184.
Ιθάκη, ΙΕ', 225.
Ικεσία, Δ', 468.
Κάποιες ώρες, Ε', 325.
Λεμεσός, Γ', 294.
Ή λευκή πεταλούδα, Κ', 377.
Μιά κρυφή προσδοκία, ΙΘ', 455.
Μιά νύκτα, Α', 273.
Μιά νύκτα, Δ', 467.
Μοιάζουμε, Ε', 83.
Μυστικοί έρωτες, Γ', 295.
Όραματισμός, ΙΓ', 186.
Παρίσι, Α', 11.
Πολύδωρος, ΙΔ', 327.
Προσμένω, Ε', 325.
Πρωινός περίπατος, Γ', 73.
Σάν κάτι προσμένω, Β', 467.
Ή σκέψη, ΙΣΤ', 308.
Στιγμές Ανίας, Α', 273.
Ή τελευταία προσευχή, Δ', 309.
Τέλος, Α', 605.
Τετράστιχα, ΣΤ', 2.
Τετράστιχα : Δήλος-Ρόδος, Δ', 122.
ΤΙ νά προσμένω, ΙΣΤ', 261.
Τίποτε πιό θλιμμένο, Δ', 32.
Τά χαλάσματα, ΙΣΤ', 261.
Χίμαιρα, Β', 60.
Τ’ ’ίύχρό Φεγγάρι, ΙΓ', 2.

Durrell, L.
Πολιτική, μετ. Θ.Α. Σοφοκλέους, ΙΘ', 16.

Eliot, T.S.
Ό άνεμος σηκώθηκε στις τέσσερις ή ώρα, μετ. Α.Σ. 

Ίωάννου, ΙΓ', 368.
Ash — Wednesday (μετ.) Α. Παστελλδ, ΙΣΤ', 21.
"Ενα τραγούδι γιά τόν Συμεών, μετ. Α. Ίωάννου, IB', 90.
La Figlia de Piange, μετ. A. Ίωάννου, IB', 92.
ΟΙ κούφιοι άνθρωποι, μετ. Α. Ίωάννου, IB', 87.
ΟΙ κούφιοι άνθρωποι, μετ. Δ. Σκέττου, Β', 99.
Μάτια πού στερνά είδα μές τά δάκρυα, (μετ.) Σ.Α.

Βασιλιώτης, ΙΣΤ', 115.
Μαρίνα, μετ. Στ. Καραγεωριάδου, ΙΕ', 176.
Πρελούδια I, μετ. Στ. Καραγεωργιάδου, ΙΕ', 207.
Πρελούντια I, μετ. Κ.Κ., Α', 700.
Τό ταξίδι τών Μάγων, μετ. Α. Ίντιάνου, Β', 97.
Ταξίδι τών Μάγων, μετ. Α. Ίωάννου, IB', 91.
Τοπεϊα, μετ. Α.Σ. Ίωάννου, ΙΓ', 368.

’Εργάτης, Μ.
Είμαστε έργάτες Γ, 14.
Πλημμύρισεν ό Βόλγας, Θ', 208.
Τό τραγούδι τών άνθρώπων, Θ', 234.

Εύαγγελίδης, Δ.Σ.
ΑΙσιοδοξία, ΙΗ', 65.
Αμφιβολία, IB', 99.
Απόκριση, ΙΣΤ', 321.

“Αρνηση, ΙΘ', 114.
Δισταγμός, ΙΔ', 371.
Θλίψη, ΙΖ', 15.
Λιποταξία, ΙΗ', 65.
“Ονειρα, IB', 99.
Προδοσία, ΙΖ', 15.
Προετοιμασία, ΙΑ', 251.
Προσδοκία, ΙΘ', 114.
Τό τραγούδι τού δάσους, ΙΔ', 371.
Τρικυμία, ΙΣΤ', 321.

Εύγενίου, Άντ.
Γυναίκα καί θάλασσα, ΙΣΤ', 178.
Ή καλαμιά, ΙΣΤ', 288.
Στού πρωινού τις εύωδιές, ΙΗ', 176.

Εύθυμίου, Θ.
Βρύση τής λύτρωσης, ΙΗ', 356.
Είναι ή γυναίκα π’ άγαπώ, Κ', 34.
"Ενα τραγούδι, ΙΘ', 121.
Ή ζωή μου, ΙΖ', 248.
Καί φεύγουν οΐ μήνες, ΙΗ', 302.
Τό μοιραίο, ΙΘ', 286.
Νοσταλγίες, ΙΖ', 405.
Τυφλόμυιγες, ΚΑ', 132.

Εύριπίδης, Μήδεια 824-865, μετ. Ν.θ. Άντωνιάδη 
Γ', 242.

Εύσταθίου, Ζ.
Τώ άγνώστω Θεώ, ΙΖ', 266.
Αμαρτωλοί Έρωτες, ΙΕ', 194.
Ανοιξιάτικη πορεία, ΙΕ', 194.
Άπαρνησάσθω έαυτόν, Κ', 153.
Αποκάλυψη, ΙΗΐ, 238.
Απόψε, ΙΗ', 239.
Δόσε μου τό χέρι σου, ΙΣΤ', 299.
’Εμείς πού φεύγουμε, ΙΣΤ', 230.
’Επιστροφή, ΙΖ', 307.
In memoriam, ΙΗ', 237.
Πώς μπορώ, ΙΖ', 205.
Στό πέρασμά σου, Κ', 202.
Συμφωνία, ΙΕ', 226.
Σώσε Κύριε τΙς ψυχές μας, ΙΗ', 238.
Τροπική μελαγχολία, ΙΣΤ', 34.

Ζαμπάρτας, Γ.
Αναμονή, ΙΣΤ', 198.
Γιά τόν ήλιο, ΙΣΤ', 100.

Ζαννετίδης, Ζ. (μετ.)
Larguier, L. : Φθινοπωρινά τετράστιχα, ΙΔ', 178.
Noailles : Στή σκληρή μοναξιά πού τώρα ζεϊς, ΙΔ', 375.
Supervielle : Ή γέννηση τής Αφροδίτης, ΙΔ’, 17.

Ζαχαριάδης, Τ.Σ.
Οί λογισμοί τής μοναξιάς, Η', 56.
Στόν τάφο τής μητέρας, Η', 55.

Ζευγώλη, Σμ.Γρ.
Απόκληροι, ΙΘ', 348.
Ή κοιμωμένη τοϋ Χαλεπά, Κ', 30.

Ζόλδερ, Α.
Δέν θ’ άρθω, ΙΘ', 158.
Θρήνος, ΙΘ',, 189.
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Ποιος, Κ', 135.
Una Furtiva lacrimae, ΙΘ’, 334.

Ζόλδερ, Α. (μετ.)
Μορεάς : Στροφές, Κ, 182.
Rosseti : Όταν πεθάνω αγάπη μου, ΙΗ’, 408.
Shelley : Πρώτα πεθαίνουν οί χαρές, ΙΗ’, 95.

Ήλιάκης, Α.Κ.
’Αγροτικό, Κ’, 392.
Καβαφικό Σαββατόβραδο, ΙΗ’, 40.
’Οπτασία, ΙΗ', 403.
Ή ροδιά μας, ΙΖ', 326.

Θεοδοσίου, Δ.
θλίψη, Ιθ', 81.

Θεόδωρος, Ζ. (μετ.)
Μιστράλ : Ή Mireille, ΙΓ', 165.

Θεόκριτος
Δάφνις καί Μενάλκας, μετ. Κ.Π. Χατζηϊωάννου, Α', 78.

θεοχάρης, Χ.Δ.
θύμησες, ΙΗ', 140.

Fontana, V.
Έρως, μετ. Ν. Ποριώτη, ΙΑ', 95.

Frost, R.
Εκατό λαιμοδέτες, μετ. Ν. Σπάνια, ΙΖ', 319.
Ό λόγος τοϋ θεού πρός τόν Ίώβ, μετ. Ν. Σπάνια, 

Κ', 254.
Μ’ ένα βήμα πίσω, μετ. Ν. Σπάνιας, Κ', 254.

Gamarra, Ρ.
Ειρήνη, μετ. Τηλ. Παντελίδη, ΙΖ', 887.

Gascoyne, D.
Ancor Fati, μετ. Τ. Παντελίδη, θ', 243.
Sanctus, μετ. Τ. Παντελίδη, θ', 242.
Tenebrae, μετ. Τ. Παντελίδη, θ', 242.

Gould, G.
Δίψα γιά περιπλάνηση, μετ. θ', Πιτσιλλίδου, ΙΑ', 49.

Horatius G. Flaccus.
Στήν ’Αφροδίτη, μετ. Ν. Α', 564.

Hughes, J.L.
Μαζί τους κι’ έγώ, μετ. Α.Σ. Ίωάννου, Κ', 17.
Ό Νέγρος πού μιλάει γιά τά ποτάμια, μετ. Α.Σ. Ίωάννου

Κ', 17.
Hulme, Τ.Ε.

The embankment, μετ. Ν.Π., Ζ', 41.

Ίακωβίδης, Α.Σ.
Σβησμένες φωνές, ΙΖ', 298.

Ίακωβίδης, Ε.Κ.
Λευκή ψυχή, ΣΤ', 204.
Ταράζει τήν ψυχήν μου, Η', 99.
Τραγούδι, ΣΤ', 127.

Ίακωβίδης, Μ.Κ.
Φθινόπωρο, ΚΑ', 210.

Ίακωβίδου, Λ.Π.
Δισταγμοί, ΙΕ', 66.

Στίχοι, ΙΕ', 101.
Ίγερϊνος, Δ.

’Ανύψωση, Κ', 34.
’Ιθάκη, Κ', 111.
Στό Σωτήρη Σκίπη, Ιθ', 342.

Ίναχος, X.
"Αν, ΙΖ', 159.
Vidicantio vitae, ΙΖ', 79.

Ίντιάνος, Α.
Ό άκίνητος, Α', 645.
Άναδυομένη, Γ', 297.
’Αξέχαστη, Ε', 4.
«Έπί πώλου όνου», Β', 284.
Εύα, Γ', 296.
’Ιωσήφ ό άπό Άριμαθίας, ΣΤ', 187.
Τήν κάμαρα άσυγύριστη, Ε', 2.
Ό καϋμός τής γης, ΣΤ', 1.
Κλυταιμνήστρα, Α', 3.
Ό κριός, Α', 645.
Κυπριακά Ερωτικά ποιήματα, Β’, 496.
Μιάζεις σάν τάστρον, Α', 413.
Μοιραίο, Β', 281.
«Νά δοξαστεί τ’ άνθρώπου ό γυιός», Β', 282.
Νόστιμον ήμαρ, Γ', 71.
Τά πεύκα, Α', 169.
Πήγε ό ’Απρίλης έφηβος, Ε', 1.
Πόθε μου αυτή τήν άνοιξη, Γ', 298.
Ποτέ δέν καταράστηκα . ., Ε', 3.
Πρόβλημα, Β', 283.
Ροδάκινο, Α', 645.
Ό Σαούλ στό μαρτύριο τοϋ Στεφάνου, Δ', 347.
Σαρωνικός, Α', 37.
Σ’ άσπρο σακκούλι, Α', 413.
Σ’ ένα δένδρο στό πρωτάνθισμά του, Α', 527.
Στή θύμησή σου, Ε’, 88.
Στή ξώθυρα άγνωστος κτυπα, Ιθ', 183.
Στόν έαυτό μου, Ε', 3.
Φοιτητής, Β', 281.
Τήν ώρα πού τών άλλονών...., Ε', 2.

Ίντιάνος, Α. (μετ.)
Eliot, T.S. : Τό ταξίδι τών Μάγων, Β', 97.
Lorca : Ή κιθάρα, Δ', 287.
Lorca : Κυνηγός, Δ', 287.
Lorca : Ή μπαλλάντα τής μικρής πλατείας, Δ', 286.
Lorca : τραγούδι, Δ', 285.
Pound Ε. : Δώρια, Β', 96.
Pound, Ε. : Ένα κορίτσι, Β', 97.
Sitwell, : Ό Χειλώνας, ό Κυνηγός, Α', 345.
Spender, St. Εξπρές — V., Α', 122.

Ιωακείμ, Ι.Γ.
Δρόμοι καί στραυροδρόμια, Ιθ', 455.

Ίωάννου, X.
In memory, ΙΖ', 77.
Λύπη, ΙΣΤ', 33.
Λύτρωση, ΙΖ', 78.
Νοσταλγία, ΙΣΤ', 33.
Πάφος, ΙΣΤ', 98.

Ίωάννου, X.
Προσευχή, ΙΖ', 77.

Ταξίδι, ΙΣΤ', 198.
Ίωάννου, Α.Σ. (μετ.)

Benton : Αυτή είναι ή αγαπημένη μου, Ιθ', 234.
Eliot T.S. : Ό άνεμος σηκώθηκε στις τέσσερις ή ώρα, ΙΓ', 

368.
Eliot, T.S. : Ένα τραγούδι γιά τόν Συμεών, IB', 90.
Eliot, T.S. : Οί κούφιοι άνθρωποι, IB', 87.
Eliot, T.S., La Figlia de Piange, IB', 92.
Eliot, T.S. : «Ταξίδι τών Μάγων», IB', 91.
Eliot T.S. : Τοπεϊα, ΙΓ', 368.
Hughes : Μαζί τους κΓ έγώ, Κ', 17.
Hughes : Ό Νέγρος πού μιλάει γιά τά ποτάμια, Κ', 17.
Millay : Άνοιξη, Ιθ', 289.
Pound : Ode pours Γ election de son sépulchre, 

K', 77.
Stevens : Παραλλαγές πάνω σέ μιά μέρα τοϋ καλο

καιριού, Ιθ', 469.
Ίωσηφίδου, Φ.

’Αφιέρωμα, ΙΣΤ', 262.
Ξυπνάς τό πρωί, Ιθ', 328.

Κ.Κ. (μετ.)
Eliot, T.S. : Πρελούντια I, Α', 700.
Read, Η. : Πολεμική σκηνή : Ό καλότυχος πολεμιστής, 

Β', 36.
Read, Η. : Πολεμική σκηνή : Φόβος, Β', 36.

Καβάφης, Κ.
Τά άνθη τοϋ Μαίου, Ιθ', 155.
Τά δάκρυα τών άδελφών τοϋ Φαέθοντος, Ζ', 33.
Είς τήν σελήνην, Ζ', 32.
The hall mirror, μετ. C.H.O. Scaife, Β' (18)762.
Ντουνιάν Γκιουζέλ, Ιθ', 154.
Ό ΟΙδίπους, Ζ', 32.
"Οταν φίλοι μου άγαποϋσα, Ιθ', 153.
Πλησίον παραθύρου άνοικτοϋ, Ζ', 34.
Έΰραι μελαγχολίας, Ζ', 31.

Καββαδίας, Ν.
Εμείς οί νέοι, Β’, 123.
Κασμπά, Δ', 81.

Καζαντζάκης, Ν. (μετ.)
Όμηρος : Ελληνικό ταξίδι (Ίλιάδος Ν' 10-38), Γ, 249.
Όμηρος : Έκτορος ταφή, ΙΓ', 103.

Κακριδής, Ι.θ. (μετ.)
Όμηρος : "Εκτορος ταφή, ΙΓ', 103.
Όμηρος : Ελληνικό ταξίδι (Ίλιάδας Ν' 10-38), Γ, 249.

Καλοζώης, Μ.
Ή άδελφούλα μου Λάβλεϊς, Κ', 58.
”Αν μ’ άγαπάς, Ιθ', 118.
Τό δάκρυ τοϋ Όδυσσέα, Κ', 425.
Τό λυχνάρι, ΙΣΤ', 220.
Τοϋ Μαβίλη, ΙΖ', 115.
Πηνελόπη, ΚΑ', 225.
Σέ φίλο ποιητή, ΙΖ', 152.
Σμηναγός Ένρϊκο Μπενόλ, ΙΗ', 446.
Στήν Πλατεία Μεταξά, Κ', 58.
Στήν πύλη τής Άμαθούντας, Ιθ', 118.
Στό θέατρο τών Σόλων, Κ', 58.
Συντρίμια, ΙΗ', 302.

Τζήν Γκέϊλ, Ιθ’, 44.
Κανικλίδης, Ν.Κ.

θά φθάσετε, ΙΖ', 103.
Ιλαροτραγωδία, ΙΣΤ', 180.
Ξέσπασε θύελλα, ΙΣΤ', 98.

Καουτζάνης, Χρ.
Νοσταλγία, ΙΣΤ', 365.

Καραγεωργιάδου, Στ.
Άγνοια, ΙΣΤ', 53.
Θρήνος, ΙΔ', 367.

Καραγεωργιάδου, Στ. (μετ.)
Eliot : Μαρίνα, ΙΕ', 176.
Eliot : Πρελούδια I, ΙΕ', 207.

Καρανικόλα, Λ.
’Ανώφελη άγάπη, ΙΑ', 114.
Τό κρίνο, ΙΑ', 115.
Πέντε παιδιά, I', 261.
Τί ματωμένη ποϋν’ ή γή, Γ, 260.

Καραπάνος, Γ.
’Αγάπης τραγούδι, 1Β', 45.
Ελευθερία, ΙΑ', 249.

Καρζής, 1.
Ό Θώκος, ΙΑ', 220.

Κάρμιος, Χρ.
Ξενηθκιά, ΙΗ', 169.
Προσμονή, ΙΘ', 189.
Τωρά, ΙΗ', 169.

Κασινόπουλος, Κ.
Άης Νικόλας, ΙΣΤ', 276.
Κακοπετριά, ΙΣΤ', 249,.
Πλατάνια, ΙΖ', 135.
Πρωτοβρόχι, ΙΔ', 24.

Καττάλης, I.
Μπήκα χθές τό βράδυ, ΙΣΤ', 284.

Καττάμης, Τ.Α. (μετ.)
Davies : Ποίημα, Ιθ', 344.
White : Ιστορία τής κίνησης, Ιθ', 344.

Κέδρης, Φ.
Δημοσιοϋπαλληλικό, ΙΣΤ', 249.
Ήταν άπό γραφτό, ΙΕ', 284.
Τό θαϋμα τής αγάπης, ΙΕ', 325.

Κλεάνθους, Κ.
Άνοιξη, Ε', 454.
Δάκρυ γιά τήν Ελλάδα, ΣΤ', 48.
Μοναξιά, Ε', 396.
Τήν πικραμμένη μου καρδιά, ΣΤ', 171.
Πώς νά σέ πώ ; ΣΤ', 96.

Κλεϊτος, Ν.
Φυγή, ΙΖ', 229.

Κλόκκαρης, Α.
Ό άπορημένος, θ', 131.
Γέννημαν ήλιου, ΙΕ', 52.
Ή κοτζινόσιειλη, ΙΖ', 90.
Ό Κουστρουππής, ΙΖ', 90.
Μοιρολόγια, θ', 161.
Παινέματα, ΙΕ', 17.
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Τό πάληωμαν τοϋ Κουστρουππή τζιαί τον Κωνσταντά, 
IB', 42.

Ή πεντάμορφη, θ', 51.
Πρωτοβοσκός, ΙΖ', 314.
Τό τάμαν, Γ 124.
Τά τρίστιχα τής άγάπης, ΙΔ', 341.
‘Η χαρά τής βροσιής, ΙΓ' 132.
Τό ψυχομάσιημαν τοϋ βοσκού, ΙΣΤ', 322.

Κολώνας, Κ.
Τ’ αθάνατον νερόν, ΙΣΤ', 288.
"Εν ή καρκιά μου ποταμός, ΙΣΤ', 25.
Ποτζεί πού ρέσσεις, ΙΖ', 330.
Σπασμένα βιολιά, ΙΕ', 322.

Κόρφης, Τ.
"Ολη μου τή ζωή, ΙΘ', 61.
Λυγμός γιά τά μάτια σου ΙΗ', 296.

Κοτζιούλας, Γ.
Γραμμή καί τόνος, ΙΑ', 170.
Πρώτα καί τώρα, ΙΑ', 33.

Κούλας, Δ.
Σαλαμίνα, Κ' 111.

Κουρρδς, Ν.Χ.
’Ανθρώπινες πληγές, Κ', 470.
’Ελπίδα, ΙΘ', 194.
’Επιμονή, ΙΘ', 324.
θέλω, Κ', 135.
‘Η μοίρα του, Κ', 470.

Κράλης, Μ.
’Αδέρφι, Ντόριαν Γκρέη Γ', 299.
’Επιτάφιος τοϋ Πληρώματος, ΙΑ', 42.
"Εστρωσα τήν ψυχή μου........ Β', 76.
Εύα, ΙΣΤ', 5.
θαλασσινό μνημείο, Γ', 299.
Τής θλιμμένης άδελφής, Α', 676.
‘Η μπαλάντα τοϋ χαμένου ναυτικού, Γ', 300.
*Η Νέα Μιράιττα, ΙΓ', 317.
Τό νέο φεγγάρι, ΙΑ', 42.
Χορικό σέ βαρύ ρυθμό, Γ, 13.

Κρανάη, Στ.
Τό Φάντασμα τής βροχής ΙΣΤ', 240.

Κρανιδιώτης, Ν.
’Αγρυπνία, ΙΑ', 108.
’Αθανασία, Ε', 12.
Αλαλαγμός, Α', 299.
’Αλλαγή Α’, 484.
’Ανθρώπινο, Α', 644.
’Ανοιξιάτικο έμβατήριο, Ε', 276.
’Αντίλαλοι, Γ' 301.
’Απόψε πάλι άναπολώ, Η', 166.
’Αργοναύτης, IB', 6.
Αυτό πού καρτεροΰμεν, ΙΓ', 74.
Βακχικό, Α', 46.
Βραδυνή Προσευχή, ΙΓ', 224.
Βροχή, Ε’, 323.
Γρήγορος θάνατος, Γ', 8.
Τά δειλινά τά βροχερά, ΣΤ', 36.
Δειλινό τ’ ’Απρίλη, Ε', 324.
Δωμάτιο προαστείου, Β', 202.

’Εαρινή στροφή, Δ', 524.
’Εαρινό, Ε', 455.
’Εδώ πού ήρθαμε, IB', 71.
Ειδύλλιο, Β', 21(765).
Είκοσιπέντε χρόνων, Γ', 7.
’Ελεγείο, ΣΤ', 47.
’Ελεγείο, θ', 202.
’Ελεγείο II, 1Β', 142.
‘Ελλάδα τοϋ 1945, IB', 69.
‘Η έπιστροφή, Α', 484.
’Επιτύμβιο, ΣΤ', 191.
Έρήμωση, IB', 70.
’Ερωτικό, Δ', 159.
"Εχεις τή δύναμη, IB', 71.
‘Εωθινό, Γ, 258.
"Ηρθε τό δείλι, ΣΤ', 36.
θά γιορτάσουμε πάλι τήν "Ανοιξη, IB', 247.
θάνατος, ΙΔ', 184.
θάταν πιό άσφαλές, Γ', 8.
θρήνος, Ζ', 97.
θυμάμαι___ , Ζ', 98.
In memoriam, Ε', 324.
‘Ιπποτικό, Δ', 349.
Τά καράβια, IB', 5.
Κοινόν πεπρωμένον, ΣΤ’, 48.
Λευκά μέτωπα, Κ', 377.
Τό λιμάνι, Θ', 106.
Τά μάτια σου, Η', 97.
Μελαγχολία, ΣΤ', 198.
Μέ τά πουλιά πού θά φύγουν, IB', 69.
Μέτρα τ’ ’Απρίλη, Θ',, 231.
Μοναξιά, Ε', 455.
Νάρκη χειμώνας, Δ', 524.
«Νεκρά φύσις», Α', 644.
Οί νεκροί τής ’Ερήμου, Η', 43.
Νοσταλγία τής θάλασσας, ΙΗ', 55.
‘Η νοσταλγία τοϋ ναύτη, IB', 228.
Νυκτωδία, Ε', 275.
Ξαναγυρίζουμε, Γ, 101.
Πατρίδα μου, ΙΔ', 256.
Πεζές σελίδες μεγάλης άγάπης Δ', 525.
Περάσματα, Γ', 7.
Πίναξ, ΣΤ', 47.
Τό ποίημα τής ζωής μας, IB', 6.
Πόλη μικρά τής Κύπρου, Γ', 8.
Σέ μιά μικρή τοϋ Νότου πολιτεία, Θ', 143.
Σέ περιμένω, ΣΤ', 199.
«Σπήλαιον ληστών», IB', 142.
Σπίτια σφαλιστά, Η', 97.
Σπουδή, Δ', 160.
Στή γή πού μας γέννησε, ΙΓ', 224.
Στή συνοικία τή μακρινή, Γ, 145.
Στιγμιότυπο, ΣΤ', 48.
Στιγμιότυπο, ΙΓ', 163.
Στωϊκόν, Α', 484.
Τοπίο, Ε', 12.
Τραγούδι, Δ', 431.
Τό τραγούδι τοϋ "Ηλιου, Γ, 53.
Το τραγούδι τής λευτεριάς, IB', 141.
Τό τραγούδι τών προγόνων, IB', 4.

Τριολέττο, Γ', 301.
Ultima Spes, A', 177.
Φθινοπωρινή συμφωνία, ΣΤ', 35.
Φθινοπωρινός λυγμός, Δ', 525.
Φθινόπωρο, Γ', 6.
Φθινόπωρο στήν ’Επαρχία, Δ', 431.
Φυγή, IB', 70.
Φυλλοροεϊ τό έαρ, Ζ', 97.
Χειμωνιάτικο καφενείο, Α', 5.
Χορικό, ΙΘ', 1.

Κρανιδιώτης, Ν. (μετ.)
Rokeah : Προσευχή, Κ', 393.
Rokeah : Τό τραγούδι τοϋ Φθινοπώρου, Κ', 394.

Κρητικός, Π.Σ.
Τό θέρος, ΙΣΤ', 220.
Κλείνω, ΙΕ', 115.
Ό τρύγος, ΙΖ', 328.

Κριναίος, Π.
Ή άδυσώπητη Σπάρτη, ΙΘ', 68.
Αίγαϊον πέλαγος, Β', 186.
’Αλληλούια, Δ', 145.
‘Η άμαρτωλή πολιτεία, ΙΑ', 97.
‘Η άνθισμένη φλόγα τής άνθρωπότητος, ΙΑ', 166.
’Από τά έπιτάφεια, Γ', 94.
Άρχαϊον όραμα στήν Κασταλίαν, Β', 405.
‘Η άχραντη καλημέρα τοϋ Κυρίου, Γ, 250.
Τό Γαλανό ταξίδι τής Γιούλας, Γ', 94.
Γράμμα σ’ ένα φίλο άπό τή Σκωτία, ΙΘ', 186.
Τά γραφεία Κούκ, Ε', 447.
ΟΙ γυναίκες τών μεταναστών, ΙΑ', 96.
Ό γυρισμός τοϋ πολεμιστή, IB', 279.
Ό γϋρος τών ώρών, Α', 73.
Δείξε μου τά πληγωμένα σου χέρια, ΙΗ', 108.
’Εαρινό Προμήνυμα, Α', 432.
Τό έγκώμιο τοϋ Αίγαίου, 1Β', 163.
Τό έγκώμιο τοϋ ‘Ελληνικού ήλιου, ΚΑ', 122.
ΕΙμαρμένη, Δ', 143.
‘Η Ελένη τής Σπάρτης, ΙΑ', 165.
‘Ελληνικόν έαρ, Δ', 146.
"Ενα γράμμα στή μητέρα, Α', 203.
"Ενα τραγουδάκι άπλό, ΙΗ', 2.
Τό έπιτύμβιο τοϋ Κεραμεικοϋ, ΙΗ', 286.
Θαλασσινή άποθέωση, ΙΑ', 22.
θαλασσινή ορκωμοσία, ΙΣΤ', 302.
Ίόνιον, πέλαγος, Β', 186.
‘Η καρδιά τών είκοσι χρόνων, Δ', 309.
Τό κάστρο τής Παλαίπαφος, Γ, 250.
Ή κλεψύδρα, ΙΘ', 69.
Ή κολυμβήθρα τοϋ ήλιου, ΙΘ', 104.
Κωδωνοκρούστης, ΙΘ', 69.
Ό ληστής πού έμοιαζε μέ τόν Χριστό, Γ', 303.
Λίβελλος γιά τό ρωμαντικό σεληνόφως, ΙΖ', 41.
‘Η λιτανεία τών ήχων, ΙΗ', 335.
Ή λυρική πορεία τοϋ άνέμου, ΙΘ', 68.
Ή λυρική πορεία τοϋ ύπνου, ΙΗ', 34.
Ό μαγεμένος αύλός, Δ', 481.
Οί Μάγοι τών παραμυθιών, Ε', 43.
Μαρασμός, Β’, 185.
Ό μάρτυρας, Γ', 91.

Ματαία έπάνοδος, Β', 2.
Μάχη στόν ώκεανό, Β', 186.
Μιά Ιδέα λευκή, Β', 186.
Μιλά ή άγάπη μου, Α', 432.
Ό μικρός λυγμός, ΙΗ', 34.
Ό μικρός σταυροφόρος, ΙΘ', 70.
Μιχαήλ ’Αρχάγγελε Φρουρέ, Δ', 144.
‘Η μπαλάντα τοϋ άνέμου πού ξεκινά άπό τή Πολυ

νησία, Α', 306.
Ή μπαλάντα τής άρρωστης πριγκηπέσσας, Β', 181.
Μπαλλάντα σ’ ένα σκυλί, Δ', 145.
Ή μυστική παρουσία, ΙΖ', 349.
Ή νεκρώσιμη άκολουθίατοΰ ζιζικιοϋ, ΙΓ', 227.
Ή νύχτα τών Κυκλάδων, ΙΑ', 165.
Τό ξύπνημα τής κόρης, Α', 591.
Τ’ ομοίωμα τοϋ ’Αρχαγγέλου, IB', 23,
"Οπως οί βάρβαροι τοϋ Καβάφη, Β', 184.
’Ορθρινό μοναστήρι, Γ', 302.
"Οταν άνθίζουνε οί βραγιές, Γ', 92.
Ή παράνομη ώδή τής ’Ελευθερίας, Γ, 251.
Πλυνεϊς με ύσσώπω, ΙΗ', 34.
Ή πρωτεύουσα τών άγγέλων καί τών ποιμένων, ΚΑ ' 

122.
Ρωμαίοι καί Βέρθεροι, Δ', 144.
Ρωμαντική έκστρατεία, ΙΣΤ', 302.
Σέ μιά κοχύλα, Δ', 147.
Σιωπή, Α', 432.
Συμπόσιον αύλητρίδων, Δ', 310.
‘Η συμφωνία τοϋ Γρέγου, Ε', 222.
Ταγχόϋζερ, Ε', 44.
Τό τελευταίο γράμμα τής μητέρας, Α', 591.
Οί τελευταίοι ‘Ιππότες, Α', 203.
Τιμαθώ ή ’Ασσυρία, Κ', 79.
Τό τραγικό γιατί, Δ', 146.
Τό τραγούδι τών έλευθέρων κυμάτων, Γ', 92.
Τό τρυφερώτερον έλα, ΙΘ', 70.
Τό ύπερούσιον δώρημα, ΙΘ', 69.
Ό ύπνος μιας μικρής έταίρας, Α', 638.
‘Η φυλή τών άτσιγγάνων, IB', 24.
Χαλκομανία, Γ', 302.
Χαρά, Εύτυχία, ή θέση σου, ΙΑ', 21.
Χερουβικό, Δ', 147.
Χρυσή άντηλιά, Γ', 93.
Ψαλμοί 1-111, Δ', 559.
Ψηλά σέ μιά σοφίτα, Β', 182.
’63δή στήν κυρίαν τών ’Αγγέλων, ΙΣΤ', 301.

Κυπριανού, Άθ.
"Ησυχη νύχτα, ΙΣΤ', 155.
Φθινόπωρο, ΙΕ', 351.

Κυπριανού, ΧΡ. Στ.
Νοσταλγίες, ΙΣΤ', 324.

Κυπριώνης, Τ.
Ξύπνημα, Κ', 426.

Κυρήνος, Ν.
’Αντιστροφή, ΙΣΤ', 264.
Παληό τραγούδι, ΙΣΤ', 132.

Κύρρης, Κ.
Τής συνοικίας, ΙΔ', 283.
Χώρα τού όνείρου, Κ', 199.
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Kuiper, W.E-T.
Στόν ποιητή Χρ. Γαλατόπουλο, Γ', 235.

Κωνστάντη?, Γ.
Δυό πουλιά, ΙΔ', 280.
Μαργαρίτα, ΙΕ', 1.
Τό τραγούδι τής άνοιξη?, ΙΔ', 147.
Τό τραγούδι τής θάλασσα?, ΙΔ', 363.

Κώνστα?, Π.
Πόθο? τρανό? παντοτινό? τό Ελληνικό τό χρώμα, 

ΙΖ', 364.

Λαβίθη?, Κ.
’Αλλαγή, ΚΑ', 214.
Γενικότητα, Ζ', 77.

Λαβραίο?, Λ.
’Αποχωρισμό?, Κ', 380.

Λαγκάδη?, Π.
Γύφτο?, ΙΕ', 226.
Ελλάδα, IB’, 281.
"Ενα τριαντάφυλλο τή? δύση?, Δ', 280.
Τήν εύτυχία, IB', 281.
Θλίψη, ΙΕ', 217.
’Ιθάκη, ΙΣΤ', 200.
Μικρή πολίχνη, ΙΕ', 118.
Τό ξωκλήσι, ΙΔ', 328.
Στίχοι, ΙΕ', 118.
Ό ύμνο? τοϋ παιδιού, ΙΓ', 173.
Χεράκια, ΙΔ', 235.

Λανίτη?, Ν.Κλ.
Νοσταλγικά τετράστιχα, Γ', 236, 304.

Λανίτη?, Ν.Κλ. (μετ.)
Moore, Th. : ’Ιρλανδικοί μελωδίαι, ΙΣΤ', 97.

Λαπαθιώτη?, Ν.
Μέ τή λαχτάρα σέ προσμένω, Γ, 186.

Larguier, L.
Φθινοπωρινά τετράστιχα, μετ., Ζ.Ζαννετίδη, ΙΔ', 178.

Λαύρα?, Ν.
’Αποκάρωμα, ΙΑ', 36.
Δίψα, ΙΑ', 36.
Κακό? άέρα?, ΙΑ', 36.
Μοΰ φαίνεται, Γ, 186.

Λεκατσά?, Π. (μετ.)
Πίνδαρο? ; Πυθιονίκαι Ho?, Β', 423.

Λεοντή?, Α. (μετ.)
Tagor : Προσευχή άρ. 35, Θ', 11.
Tagor : Τό τραγούδι τοϋ φωτό?, Θ', 154.

Λεύκη?, Γ.
Άπειρη στιγμή, Α', 401.
Έμεϊ? θ’ άλλάζουμε τόν κόσμο, Γ', 306.
’Ερωτική μελωδία, Β', 465.
‘Ηρωϊκό, Β', 3.
Θαρθή μιά μέρα καί γιά μδ?, Α', 447.
Μονοτονία, Γ', 4.
Ναΰτε?, Α', 596.
Ξεξούρασμα, Α', 401.
Σύντροφοι, Γ, 5.

Τό τραγούδι τών ξυπνημένων άνθρώπων, Β', 125.
Τό τραγούδι σου πέ?, ΙΗ', 295.

Λιασίδη?, Π.
’Αγάπη πρώτη, Α', 689.
’Αθανασία, Ε', 466.
Άκρια, Ε', 95.
‘Η άληθινή ζωή, Γ', 119.
Άμαν θέλει?, Ε', 23.
’Άν δέν είχα τόλ λόον σου, Δ', 295.
’Άν ήτουν τρόπο?, ΣΤ', 19.
Άνάθθεμάσ σε, Δ', 446.
Ή Άνάστασι?, Θ', 113.
”Α? ήμουμ πάντα θάλασσα, Α', 15.
Τό βουνόν, Γ', 307.
Βρύση, Β', 406.
Γιά τόν Β. Μιχαηλίδη, Ε', (άρ. 62), 78.
Το δρουμπίν, ΣΤ', 199.
Είναι νήλιο?, Α', 689.
’Έν τ*  άξινόσταυρο, Δ', 205.
Ό Θεό? τόν νήλιον, Α', 491.
Οΐ κατεμιτέ? ποταμοί, Γ', 307.
Καρκιέ? π’ άληθινά πονούν, Γ', 119.
Μέμ περηφανευτή?.._, Α', 15.
Μιά βρύση, Ε', 395.
"Οπω? θέλει?, Γ', 307.
Πάλ’ ένά χωριστοϋσιν, Α', 228.
‘Η παραλλαή τοϋ ζιαιροΰ, Α', 228.
Πικέρωσε.... Δ', 369.
‘Η πίστη μου Η', 48.
Πρέπει σου, Ε', 379.
Πώ? έκατάντησα, Α', 689.
Σιίλια γιατί, Α', 118.
Στήν πρώτην μου γυναίκα, Ζ', 47.
Στό γυμναστήριον τοϋ νοϋ, Δ', 33.
Τζιερύνια, Δ', 108.
Ό χωρισμό?, Ε', 311.
Ψευκιά, Α', 689.

Λοϊζίδη?, Π.
Γαλάτε?, ΙΘ', 340.
Ιστορία, ΙΘ', 458.
Φοβισμένα πουλιά, ΙΗ', 442.

Lorca, F.G.
Ή κιθάρα, μετ. Α. Ίντιάνου, Δ', 287.
Κυνηγό?, μετ. Α. Ίντιάνου, Δ', 287.
Ή μπαλλάντα τή? μικρή? πλατεία?, μετ. Α. Ίντιάνου,

Δ', 286.
Τραγούδι, μετ. Α. Ίντιάνου, Δ', 285.

Λουκιανό?
’Επιγράμματα, μετ. Κ. Μόντη?, Α', 95.

Λουκρήτιο?
Γιάτή φύση, μετ. Λ. ’Αλεξίου, Κ', 386.
Ή δύναμη τοϋ λόγου, μετ. Θ.Α. Σοφοκλέου?, Γ, 120.

Λουλούδη?, Κ.
’Ελεγείο, ΙΣΤ', 220.
Στόν Κάλβο, ΙΣΤ', 284.

Λυμπουρίδου, Λ.
De Profoundis, Η', 91.
’Έλα...., Ζ', 90.

Σ’ ένα νέο όρφέα, Η', 57.
ΧωρΙ? άσπίδα, Θ', 56.

Λυσιώτη?, 2.
Άμαρίτα, Δ', 272.
Άνθορροή, Ε', 330.
’Απάντηση, ΙΑ', 244.
Άσωτοι κληρονόμοι, Ζ',. 181.
Έγυρε ή Δύση, ΙΓ', 164.
Είκόνε?, Θ', 201.
Εσπέρα, ΙΣΤ', 197.
Εφήμερα, Γ', 308.
Ζωή, Α', 618.
Θλίψη, Α', 475.
’Ιερουσαλήμ, ΙΓ', 223.
A joy for ever, Κ', 337.
Καράβι άπαλοτάξειδο, ΙΓ', 351.
Κύπριον Άσμα, ΙΔ', 73.
Κυρία ’Αγγελική Whitfield, Θ', 106.
Λυρικό μήνυμα, ΙΗ', 336.
Μάνα? καϋμό?, Β', 466.
Μάριο?, Δ', 153.
Μάτια, Β', 61.
Mehr Licht, ΙΔ', 177.
Μήνυμα στό στρατιώτη τή? ερήμου, Ζ', 63.
Όνείρατα γλυκά, Δ', 552.
Περί λύχνων άφά?, ΙΔ', 363.
Πεφταστέρι, Κ', 337.
PreludioIII, Γ', 308.
Προσδοκία, Ε', 271.
Ρένο?, Γ', 90.
Στή μάνα μου Δ', 33.
Στό παιδιατρικό τμήμα, IB', 18.
Στόν τάφο τή? μικρή? μου Βέρα?, Ε', 56.
"Υμνο? στήν ’Αρετή, ΙΔ', 343.
"Υμνο? στόν Παλαμά, Β', 370.
Χειμερινό, Γ, 3.
"(ύρα γαλήνη?, ΙΔ', 177.

Μάγνη?, Π.
Άνεμώνε? στά χιόνια, ΙΗ', 196.
Γ' λόγο? πρό? Νικόδημον, 1Β', 109.
Γυρεύοντα? τή λήθη, ΙΗ', 196.
Δύση, Η', 197.
Επίγραμμα, 1Β', 108.
Κάτι σάν άπάντηση, ΙΑ', 118.
Περασμένη λιτανεία, ΙΑ', 119.
ΟΙ σοφοί, ΙΗ', 196.
Στά γραφτά, IB', 109.
Φθασάτορα?, Θ', 207.

Macleish, Α.
Aeterna Poetae memoria, μετ. Ν. Σπάνια, ΙΖ', 133.
’Αϋπνία, μετ. Ν. Σπάνια, ΙΖ', 132.
Γεννημένοι πάρα πολύ άργά, μετ. Ν. Σπάνια, ΙΖ', 132.
Ενάντια στ!? φωταψίε?, μετ. Ν. Σπάνια, ΙΖ', 132.
Επιστολή—Κληρονομιά πάνω στή γή, μετ. Ν. Σπάνια, 

ΙΖ', 133.

Μαλαματίνα, Μ.
Άδικα κλαϊ?, ΙΣΤ', 232.

Άστάλακτο δάκρυ, ΙΘ', 228.
"Οσα παίρνει ό Μπάτη?, ΙΖ', 203.
Σάν λείπει?, ΙΣΤ', 66.
Τροπικοί ήλιοι, ΙΗ', 167.

Μαούνη?, Κ.
Παρελθόν, ΙΔ', 128.

Μαρκάκη?, Π.
Ή μικρή τερρακότα, ΙΗ', 338.

Μαρκίδη?, Γ.Α.
Άνοιξη, ΙΕ', 97.
Ελλάδα, ΙΖ', 345.
Κύπρο?, ΙΓ', 23, ΙΔ', 211.
Τετράστιχα, ΙΕ', 337, ΙΣΤ', 165, ΙΘ’, 225, ΚΑ', 208.
Τοϋ φεγγαριοϋ, Γ, 65.

Μαρκίδη?, Φ.
Μουσκεμμένε? φτεροΰγε?, ΙΖ', 20.

Μαρκίνα?, Κ.
’Αγώνα?, ΙΖ', 232.
Καϋμοί τή? Ταβέρνα?, Κ', 426.
Κ’ ήρθαν άπόψε, ΙΕ', 130.
Κρυφέ? άγάπε?, ΙΕ', 228-
Μαρτύριο, ΙΕ', 1.
ΟΙ νεκροί πού ποθοϋν, Κ', 200.
Παιδιάτικα τραγούδια, ΙΕ', 210.
Πόθο?, ΙΕ', 161.
Σκηνοθεσία, ΙΘ', 184.
Τετράστιχο, Κ', 464.

Masters, E.L.
‘Η κυρά Kessler, μετ. Ν. Σπάνια, ΙΖ', 215.
Rebecca Wasson, μετ. Ν. Σπάνια, ΙΖ', 215.
Ό τυφλό? Jack, μετ. Ν. Σπάνια, ΙΖ', 214.

Μαυρογιάννη?, Γ.
Περιμένοντα? τό καράβι, ΙΕ', 139.

Μαυροίδη?, Γ.
Στό κάμπο τή? Μαντίνεια?, Α', 340.

Μελά?, Τ.
’Απάνω άπό τό προσκεφάλι τοϋ Ρολάνδου, ΙΗ', 170.
Σκοπό?, ΙΘ', 62.
Σονέτο, ΙΣΤ', 304.
Σονέτο, II, ΙΖ', 5.
Σονέτο III, ΙΖ', 192.
Στό λιμάνι τή? Πάφου, Ε', 23.
Τό φύραμα τή? άπαντοχή?, Κ', 226.

Μενάρδο?, Σ.
’Επιγράμματα Π, 111, Β', 355.

Μενάρδο?, Σϊμο?, (μετ.)
Άπό τό Γαλλικό : Χειμωνιάτικο τραγούδι, Α', 217.

Μηχανικό?, Π.
Γράμμα, ΙΖ', 2.
Διασκέδαση, ΙΖ', 42.
Εγερτήριο, ΙΖ', 1.
Εκφυλισμό?, ΚΑ', 158.
"Ενα? άητό? πέθανε, ΙΖ', 150.
Επιστολή άνώνυμη, ΙΖ', 149.
Ζωή, ΙΗ', 242.
Θα ξεκινίσουμε έπιτέλου?, ΙΗ', 152.
Κατάρα: ΚΑ', 158.
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Κριτής, ΙΘ', 103.
Νυχτερινόξ περίπατοί στή Λευκωσία, ΙΖ', 2.
Πώς μίλησε ένα παιδί πριν πολλά χρόνια, ΚΑ', 158.
Στιγμή αγάπης, ΙΘ', 426.
Ταξίδι, ΙΘ', 64.
Τί μάς έφερε ό Βικέντιος, ΙΘ', 104.
Φίλε μου φίλε μου, ΙΖ', 149.
Χοΰς άπνους, ΚΑ', 158.

Μικελλίδης, Ν.Α.
Γυναίκα μέ τά νερένια μάτια, Κ', 362.
Ιερή στιγμή, ΚΑ', 188.
Μνημόσυνο, Α', 250.
Πικρές στιγμές, ΚΑ', 188.
Σάν τόν Αντώνιο καί τήν Κλεοπάτρα, ΙΘ', 291.
Ταξίδι στό άπειρο, ΙΘ', 348.
Ψαράδες, ΙΘ', 463.

Millay, E.St.V.
Άνοιξη, μετ. Α.Σ. Ίωάννου, ΙΘ', 289.
Θρήνος, μετ. Α.Σ. Ίωάννου, ΙΘ', 289.

Μϊνος, Γ.
θρήνος, Α', 286.

Μιστράλ, Φ.
Ή Mireille, μετ. Ζ. Διόδωρου, ΙΓ', 165.

Μιχαηλίδη, Ε.Β.
Χωρισμός, ΙΕ', 293.

Μιχαηλίδης, Β.
Τό άεράκι, Δ', 315.
Ό γέρος τής Περοκκλησιάς, ΙΗ', 10.
Ή 9η Ιουλίου τοϋ 1821 έν Λευκωσία (Κύπρου), Ε', 351.
Ή 9η Ιουλίου 1821 έν Λευκωσία Κύπρου, ΙΓ', 188.

Μιχαηλίδης, Κ.Π.
Άνάκρουσμα, ΙΗ', 266.
’Αργώ, ΙΘ', 18.
"Εδεσες τή φωνή τ’ άνέμου, ΙΕ', 242.
Κι’ άν έταξα, ΙΖ', 385.
Τής 'Ηλιογέννητης, ΙΔ', 264.
Ναυσικά, Κ', 76.
Ξύπνημα, ΙΕ', 99.
Σκίρτημα ζωής, ΙΣΤ', 129.
Στήν Ιδέα τής Ελλάδας, ΙΔ', 105.
Στον Άγγελο Σικελιανό, ΙΣΤ', 238.
Στούς ήρωες, ΙΣΤ', 197.
Χαραυγή, ΙΖ', 190.

Μιχαηλίδης, Λ.
Ήταν τ’ ’Απρίλη νύκτα, Ε', 283.

Μιχαηλίδης, Μ.
Τριολέττα, Ζ', 13.
Γαλήνη, ΙΕ', 178.
Ένα παληό άξέχαστο τραγούδι, ΙΔ', 327.
Ήρθα νά σου χαρίσω κάποιαν άνοιξη, ΙΔ', 280.
Θάναι μέσα στό φως, ΙΔ', 364.
Τής καρδιάς οί δρόμοι, ΙΖ', 189.
Μίσος, θ', 173.
Μπροστά στόν ήρεμο καθρέφτη τής ψυχής, ΙΔ', 243.
Συνηθίσαμε πάντα νά λέμε, ΙΕ', 129.

Μιχαηλίδης, Μιχ.Ίακ.
Ανοιξιάτικο, ΙΣΤ', 238.

’Απόψε ό πόνος στοίχειωσε, ΙΖ', 212.
Ή βροχή άρχισε, ΙΔ', 317.
’Ελεγείο, ΙΕ', 137.
Ή ζωή μας, ΙΔ', 364.
Ό θάνατος τής όμορφιάς, ΙΗ', 68.
Τά καράβια φεύγουν, ΙΔ', 187.
Λόγια τής είμαρμένης, ΙΖ', 115.
Νοσταλγίες, ΙΕ', 106.
Περιπέτεια, ΚΑ', 132.
Πικαντίλλυ, ΙΗ', 171.
Στό ρυθμό τοϋ βάλς, ΙΣΤ', 345.
Τώρα πού σ’ έχασα, ΙΣΤ', 221.

Μοάτσου, Δ.
Φτωχοί, ΙΑ', 250.

Μοδινός, Χρ. (μετ.)
Ταγκόρ : Δέν είναι τής μοίρας, ΣΤ', 106.
Ταγκόρ : τό κίτρινο πουλί κελαδεϊ, ΣΤ', 106.
Ταγκόρ : Μέρα μέ τή μέρα, ΣΤ', 105.
Ταγκόρ : Σάς άποχαιρετώ, ΣΤ', 106.
Ταγκόρ : Στό σκοτεινό μονοπάτι, ΣΤ', 107.

Μάντης, Κ.
Τό γυρισμό νά φοβηθείς, Ε', 418.
Dew-drop, Ε', 417.
Δροσούλα, Ε', 418.
Κέντημα, Η', 65.
ΚΓ άλλα τραγουδάκια, Ζ', 103.
Στήν πρεσβεία μας, ΙΓ', 167.
Τραγουδάκια, Ζ', 19.

Μάντης, Κ. (μετ.)
Λουκιανού ’Επιγράμματα, Α', 98.
Tennyson, Α. :Ό κύκλος τής ζωής, Α', 14.
Tennyson, A. :’W! κί αν ήταν δυνατό, Α', 14.

Moore, Th.
Ίρλανδικαί μελωδίαι, μετ. Ν.Κλ. Λανίτη, ΙΣΤ', 97.

Moréas, J.
Στροφές, μετ. Α. Ζόλδερ, Κ', 182.

Μορτάλης, Α.
’Ελπίδα, Α', 266.
Προσμονή, ΙΖ', 241.

Μορφάκης, Χ.Κ.
’Ελεγείο, Γ, 283.
Σοϋ στέλνω χαϊρε εύλαβικό, ΙΑ', 189.
Στερνός πόθος, Ε', 232.

Μουντές, Μ.Γ.
Ή μουριά τοϋ Ζαγχαίου, Κ', 119.

Μπατάγιας, Ν.
ΕΙδύλλιο, ΙΔ', 287.
Θρήνος, ΙΔ', 229.
Πεντάστιχο, ΙΣΤ', 44.

Μπάτης, Τ.
Nocturnum, ΙΣΤ', 178.
Τρύγος, ΙΔ', 235.
Ύμνος τής Κύπρου, ΙΔ', 75.

Μπεκκές, Ο.
Στέφανος άρετής, Κ', 111.

Μπολέτσης, ΣΤ.
Οί λεγεώνες τών νεκρών τών Γερμανών, ΙΑ', 9

Μπουκουβάλα, Αναγνώστου ’Ιωάννα.
Μπουμπούκια, Δ', 274.
Ποτάμι καί βαλτόνερο, Δ', 273.

Ν. (μετ.)
Horatious G. Flaccus : Στήν ’Αφροδίτη, Α', 564.

Ν.Π. (μετ.)
Hulme : The embankment, Ζ', 41.

Νάγκι, Λ.Τ.
Assizi, ΙΔ', 89.
Γυρίσματα, Ζ', 144.
Ό "Ελληνας μέ τις Σαξονικές συνήθειες, ΙΔ', 153.

Νεκτάριος, θ.
Ήρθες σά νεράιδα, Γ', 253.
Μελλοθάνατη ψυχή, Γ', 253.
Μοιραίοι άδελφοί, Γ', 45.

Νεφέας, Γ.
Κρυφοί μου πόθοι, ΙΘ', 390.
Στερνό ταξίδι, ΙΗ', 66.

Νικολαΐδης, Ν.
Τό καλύτερο τραγούδι, Γ', 309.
’Ασάλευτη ψυχή, ΙΓ', 318.
’Ελεγεία, ΙΕ', 85.
Πόθοι, ΙΔ', 82.
Προβολές, ΙΔ', 180.
Προσευχή, ΙΔ', 383.
Σπασμένη δοξαριά, ΙΔ', 180.

Noailles, A.de
Στή σκληρή μοναξιά πού τώρα ζεϊς, μετ. Ζ. Ζαννετίδη, 

ΙΔ', 375.
Νόρβης, Π.

In memoriam, ΙΖ', 298.
Παράπονο, ΙΣΤ', 248.

Νταβάς, Π.
Γράμμα άπό τή Σεούλ, Κ', 186.

Νταλκά, Ν.
Μακάριος, ΙΗ', 240.
Ό ταχυδρόμος, ΙΘ', 291.

Ξενίδου, Κλ.
Ή σκέψη, ΙΣΤ', 287.

Ο’ Connor, Μ.
Ανθρακωρύχος, μετ. Κ. Χρυσάνθη, Κ', 317.
Κλείσε τήν πύλη, Κ. Χρυσάνθη, Κ', 318.
Μιά τόση δά σταλιά ούρανό, μετ. Κ. Χρυσάνθη, Κ', 317.
ΟΙ μοϋσες τοϋ ποιητή, μετ. Κ. Χρυσάνθη, Κ', 318.

ΟΙκονομίδης, Γ.Στ.
’Ανάμνηση πικρή, Θ', 12.
Άνοιξι, Α', 650.
Μάτια πού δέν βλέπουνται, Θ', 11.
Νύκτες καλοκαιριού, Κ', 174.
Ή φλογέρα, Γ', 310.

’Ολύμπιος, Π.
Κύπρος, ΙΑ', 230.

Όμηρος
Έκτορος ταφή, μετ. Ν. Καζαντζάκη, 1. θ. Κακριδή, 

ΙΓ', 103.
Ελληνικό ταξίδι (Ίλιάδος Ν. 10-38), μετ. Καζαντζάκη

—Κακριδή, I', 249.
Όνησιφόρου, Ν.

Βελούδινα μάτια, ΙΣΤ', 288.
Έχω μιά μικρή άδελφούλα, ΙΖ', 82.
Όνήσιλος, ΙΖ', 363.
Πλήξη, ΙΕ', 278.
Ρέκβιεμ, ΙΗ', 40.

Όρέστης, Δ.
Αίγλη, ΙΖ', 32.
Αναζήτηση, ΙΗ', 403.

Όρέστης, Δ. (μετ.)
Yeats : Ή λύπη τής άγάπης, ΙΖ', 298.

’Ορφανός, Σ.
Κανείς δέν ξέρει, ΙΖ', 266.

Π.Ν.Π.
Στοχασμοί, ΙΣΤ', 240.

Παγώνης, Λ.
Διαιώνιση, Κ', 341.
Συναισθήματα, Κ', 342.

Παλαίσης, Γ.
Ή γεωργία, ή μάνα ούλλοον τών δουλειών, Β', 29.

Παλαίσης, Χρ. Θ.
Άπόν κρώννεται, Γ', 311.
’Ερωτικά, Α', 158.
Ήτουδ δκιασσιελισμένον, Γ', 310
Τό ξένον έν νοδκιά, Α', 491.

Παλαμάς, Κ.
Αφιέρωμα, Β', 338.
Δέν είναι μονάχα τ’ αηδόνια ..... Β’, 337.
Εκατό φωνές 86, Β', 339.
Κύπρος, Β', 333.
Οί νύχτες τοϋ Φήμιου 258, Β', 338.
Στήν ’Αθηναία ’Ελιά, Β', 329.
Στήν είκοσαπενταετηρίδα τής «Σάλπιγγος», Β', 345.
Στόν ποιητή Γλαύκο Άλιθέρη, Β', 339.
Στό Σϊμο Μενάρδο, Β', 338.
Τά τραγούδια, Β', 336.

Παναγίδης, Π.Κ.
Piano — Forte, ΙΖ', 178.

Παναγίδης, Τ.Γ.
Θύμησες, ΙΗ', 21.
Ιστορικό, ΙΗ', 288.
Μιά νύχτα, ΙΗ', 392.

Παντελίδης, Τ. (μετ.)
Apollinaire : Le bon Somneil, ΙΘ', 294.
Byron : ’Αποσπάσματα άπό τόν Γκιαούρ, Γ, 127.
Byron : Αττική άμορφιά, Γ, 33.
Gamarra, Φ : Ειρήνη, ΙΖ', 389.
Gascoyne : Ancor Fati, θ', 243.
Gascoyne : Sanctus, θ', 242.
Gascoyne : Tenebrae, θ', 242.
Rimbaud : Μεθυσμένο καράβι, ΙΔ', 347.
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Παντούρης, Λ.
Κάποτε, Η', 66.
Στερνή φορά, Η', 66.

Παπαβασίλης, Α.Σ.
Μιά άγάπη ποϋχασα, ΙΖ', 86.
Μιά νύκτα, ΙΖ', 297.

Παπαδάκη, Σ.
Μαγδαληνή, ΙΑ', 86.

Παπαδόπουλος, Α.
Περήφανα, Θ', 55.

Παπαδόπουλος, Γ.Κ.
Αυγή, ΙΓ', 327.
Γ. Βερίτης, ΙΔ', 106.
Γαλανές κορφές, ΙΗ', 110.
Δ. Σολωμός, ΙΔ', 106.
Δεύτερος, Θάνατος, Κ', 109.
Κούριον, Κ', 226.
Μακάριος, ΙΕ', 228.
"Οραμα στά χαλάσματα της Αίπειας, ΙΗ', 442.
Orate pronobis, ΙΗ', 338.
Πάφος, ΙΘ', 435.
Πρός τίνα άπελευσόμεθα ; Ιθ', 328.
Πρωτογιούνης, Κ', 293.
Σέ μιά βιβλιοθήκη, ΙΗ', 258.
Στ’ άνήλια σαλόνια, ΙΘ', 152.

Παπαδοπούλας, Γ. (μετ.)
Sitwell, Ε : "Ενα νέο κορίτσι, ΙΗ', 444.
Sitwell : ’Επίκληση, ΙΗ', 161.
Sitwell, Ε : τραγούδι, ΙΗ', 305.

Παπαδούκας, Π.
’Ενδιάμεσοι σταθμοί, IB', 162.
Τά πεθαμένα πλοία, ΙΔ', 247.

Παπάς, Γ.
Θύμησες, ΙΓ', 233.
ΚΓ άν δέν μπορώ, Γ, 168.
Στερνή έπιθυμία, Γ, 168.

Παππάς, Τ.
Τό άλογο τοϋ Παθανάρες, ΙΘ', 127.

Παπαχρυσοστόμου, Χρ.
Περιπλανώμενος, Κ', 262.

Παράσχος, Στ.
Τό τραγούδι μου, ΙΣΤ', 230.

Παρίδης, Μ.
Λύτρωση, ΙΖ', 152.
Στά μάτια σου, ΙΣΤ', 249.
Τό τραγούδι μου, ΙΖ', 31.

Παστελλάς, Α.
Άντίδωρο, ΙΗ', 349.
’Εγερτήριο, ΙΖ', 330.
"Ενας άπλός πόθος, ΙΗ', 441.
Κλαίω, ΙΕ', 2.
Mtà Ιστορία τέλειωσε, ΙΣΤ', 130.
Πένθιμο Ιντερμέτζο, ΙΕ', 306.
Στερνοτράγουδο, ΙΕ', 284.

Παστελλάς, Α. (μετ.)
Eliot : Ash—Wednesday, ΙΣΤ', 21.

Παυλίδης, Λ.
Ό ’Αθλητής, Α', 363.
’Ανάσταση, Γ', 313.
’Ανθρώπων τέλειοι έρωτες, Α', 365.
’Εγκαρτερώντας φτάσαμε, A', 1.
’Εναγώνιοι, Α', 642.
Επάνοδος, Γ', 69.
’Ερωτική πορεία, Γ', 312.
’Ιφιγένεια, Γ', 312.
Λυρικό άνέβασμα, ΙΑ', 207.
Μνήμη, Δ', 304.
Ποίημα, Β', 279.
Συντέλεια, Α', 137.

Παφίτης, Χρ.
Γράμμα στόν άγνωστο σύντροφο, Κ', 438.

Περνάρης, Α.
"Αχ! ας μπορούσα, Α’, 57.
Δούρειος Ίππος, Κ', 57.
Ή ήδονή τοϋ άνυπεράσπιστου, ΙΗ', 193.

Πέρδικα, Ν.
Φαντασία, ΙΑ', 254.

Πετρής, Θ.
Θρήνος, Α', 677.
Τραγουδάκια, Β' 75.

Πεύκης, Ε.
Τό πλατάνι, Β', 508.

Πηλαβάκης, Κ. (μετ.)
Shelley, Β.Ρ. Φιλοσοφία τής άγάπης, Α', 54.
Τιβούλου, Α.Γ.Χ. ’Ελεγεία, βιβλ. A., Α', 226.

Phillpots, Ε.
Μιά μέρα μιά ζωή, μετ. Μ.Φυσεντζίδη, ΙΔ', 57.

Πιερίδης, Θ.
’Εκτέλεση, Θ', 194.
Τά κανόνια τής Μόσχας, θ’, 3.
Ό νέος κόσμος, θ', 82.
"Ομηρος, θ', 193.

Πόλεμος, Θ', 193.
Στή φυλακή, Θ', 4.
Τό τραγούδι τό μεγάλο, ΣΤ', 107.
Φυλακισμένος, θ', 194.

Πίνδαρος,
Πυθιονίκαι ΙΙος, μετ. Π.Λεκατσά, Β', 423.

Πιτσιλλίδου, θ. (μετ.)
Gould, G. : Δίψα γιά περιπλάνηση, ΙΑ', 49.

Πλησής, Κ.
Δέ σβήνει ή ζωή, ΙΔ', 166.

Poe, Ε. Α.
Annabel, μετ., Γ. Φτέρη, ΙΔ', 379.
Eldorado, μετ. Γ. Φτέρη, ΙΔ', 379.
Ζάκυνθος, μετ. Π.Ν. Τζελεπής, Ιθ', 146.
Ulalume, μετ., Γ. Φτέρη, ΙΔ', 380.

Pojaghi, Ζ.
Κυπριακά ερωτικά ποιήματα, Β', 205.

Ποριώτης, Ν.
’Επίγραμμα, ΙΑ', 41.

Ποριώτης, Ν. (μετ.).
Fontana, V. "Ερως, ΙΑ', 95.

Pound, Ε.
Δώρια, μετ., Α. Ίντιάνου, Β', 96.
"Ενα κορίτσι, μετ., Α. Ίντιάνου Β', 97.
Ό ερχομός τοΰ πολέμου : Άκταίων μετ., Α. Ίντιάνου, 

Β', 96.
Ed eram in uno, ed uno in due, μετ., Ν. Σπάνια, K', 348.
Francesca, μετ. Ν. Σπάνια, K', 349.
θρήνος μετ., Ν. Άπηλιώτη, P', 59.
Ode pour l’election de son sepulchre, μετ. A. Σ. Ίωάν- 

vou, K', 77.
Περαιτέρω οδηγίες, μετ. N. Σπάνια, K', 349.
Χωρισμός φίλου, μετ. Ν. Σπάνια, Κ', 348.

Πρινάρης, I.
ΟΙ γυιο! τών ανθρώπων, ΙΖ', 41.
Φυλακισμένοι άγγελοι τής πολιτείας, ΙΕ', 305.

Προβελέγγιος, Ρ.
Ίωνες αίχμάλωτοι στήν Κύπρο, ΚΑ', 80.
Ναύπλιο, 1955, Κ', 457.
Σχέδια γιά ένα καλοκαίρι, Κ', 292.

Προεστόπουλος, Ν.
Ό θάνατος, Β', 463.
Κύπρος, IB', 3.
Στήν πόρτα, Β', 461.

Προκοπίου, Π.
Ό ατέλειωτος χορός, ΙΘ', 14.
Είναι στιγμές, ΙΖ', 316.
Στή μοναξιά, ΙΘ', 14.
Φθινόπωρο, ΙΖ', 316.

Πυλιώνης, Σ. Α.
In memorian, Ιθ’, 84.
Ό Φίλιππος ό γιατρός τοΰ Μονάρχη, Ιθ', 327.

Ρανιώτης, Φ.
’Απαντοχή, Η', 207.
’Απόψε θ', 170.
’Εωθινό, Η’, 208.
"ίΰρες πού σέ ποθώ, Η', 68.

Read, Η.
Πολεμική σκηνή : Ό καλότυχος πολεμιστής, μετ. ΚΚ, 

Β', 36.
Πολεμική σκηνή : Φόβος, μετ. Κ.Κ., Β' 36.
Τό τέλος ένός πολέμου, μετ. Ν. Άπηλιώτη, Γ, 156.

Ρήγας ό Βελεντινλής.
Ό θούριος, ΙΓ', 259.

Rilke, R. Μ.
Τό ώρολόγιον, μετ. Α. Δικταίου, ΙΗ, 459.

Rimbaud, Α.
Μεθυσμένο καράβι, μετ., Τ. Παντελίδη, ΙΔ', 347.

Rokeah, D.
Προσευχή, μετ. Ν. Κρανιδιώτη, Κ, 393.
Τό τραγούδι τοϋ Φθινοπώρου μετ. Ν. Κρανιδιώτη, 

Κ’, 394.
Ροδίνη, Αύγ.

Τό Μπογάζι, ΙΣΤ', 105.

Νοσταλγίες, Κ', 338.
Νά προσμένουμε, Κ', 232.
Παρθένας πόθοι, ΙΣΤ', 269.
Τό τραγούδι τής ζωής, ΙΖ', 172.
Τά τριαντάφυλλα μάδυσαν, ΙΣΤ', 34.

Ροδίνης, Άνθ.
"Ελα, ΙΔ', 161.
’Επίκληση, Ιθ', 62.
"Ερημη φελούκα, ΙΖ', 303.
Τό καράβι τής τρικυμίας, ΙΣΤ', 347.
Τό λιμάνι τών δακρύων, ΙΕ', 182.
Ό Μάης, ΙΔ', 311.
Τό μεγάλο κάλεσμα, Ιθ', 194.
Νά ή άνοιξη, ΙΕ', 150.
Πάμε, ΙΗ', 300.
Στή νύχτα, ΙΔ', 161.
Στερνή παράκληση, ΙΕ', 148.
Στό παιδί μου, ΙΕ', 4.
Στό χωριό μου, ΙΕ', 322.

Ρολάνδης, Ν.
Ραγισμένες ώρες, Ιθ', 340.

Rosseti, G.
"Οταν πεθάνω αγάπη μου, μετ. Άνθ. Ζολδερ, ΙΗ', 408

Ρωσσίδης, Ζ.
Bruges, Α', 331.
Κοσμορυθμός, ΙΣΤ', 345.
Λεύκα, Α', 546.
Λευκός θάνατος, Α', 546.

Ρωσσίδης, Ζ. (μετ.).
Verlaine, Ρ. : Στιχομυθία αίσθηματική, Β', 425.

Σαββίδης Α.
Απογοήτευση, Κ', 210.
'Εξω άπ’ τό νοσοκομείο, Κ', 46.
Δώσου ; Η', 206.
Κάλεσμα γιορτινό, Η', 206.

Σαλωλών
Παροιμίες σέ 6-11 μετ. Σ. Χρίστη, Α', 183.

Σγοϋρος, Τ.
Σχέδιο γιά τραγούδι, ΙΖ', 251.

Scaife, C.H.O. (μετ).
Καβάφης : The hall mirror, Β', (18) 762.

Σεφέρης, Γ.
Άγιάναπα, Ιθ', 367.
Έπικαλέωτοι τήν θεόν, Ιθ', 369.
Λεπτομέρειες στήν Κύπρο, Ιθ', 369.
Τρεις Μούλες, Ιθ', 368.

Σημηριώτης, Α.
Αγάπη, Β', 122.
Ή άγάπη μου, ΙΕ', 257.
’Εκείνος πού ναι, 122.
"Ηλθα, ΙΕ', 257.
ΚΓ ήρθαν οί ρίμες, ΙΕ', 258.
Τά μάτια σου, ΙΕ', 258.
Μελαγχολία, Β', 121.
Μοΰπες, Β', 122.
Πές της, Δ', 429.
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Σοννέτο Δ', 429, ΙΗ, 33.
Τετράστιχα, ΙΕ', 258.
Τί θάσουν, ΙΕ', 257.

Σημηριώτης, Ν.
Τό δώρο, ΙΓ', 143.
Είναι μια νύχτα, ΙΔ', 279.
Embarquement pour Cythere, Κ', 82.
Κομάσδω ποτί τάν, ΙΓ', 144.
Μάγεμα, ΙΕ', 161.
Ή πιό βαθειά χαρά, ΙΔ', 279.
Το συντρίμι, ΙΔ', 1.
Υποκρισία, ΙΗ', 4.
Ή φλόγα, ΙΗ', 33.
’έύδή στήν Κύπρο, ΙΕ', 193.

Shelley, Β.Ρ.
Πρώτα πεθαίνουν οί χαρές, μετ. Άνθ. Ζόλδερ, ΙΗ', 95.
Στή νύχτα, μετ. Κ.Χρυσάνθη, ΙΔ', 2.
Φιλοσοφία τής άγάπης, μετ. Κ.Πηλαβάκη, Α', 54.

Σίγουρος, Μ.
Ανάμνηση, Β', 401.
"Ενα πρωί στόν κάμπο, Ε', 445.

ΤΗταν ό τόπος κ' ή στιγμή, Δ', 572.
Ή νύκτα τής ψυχής, Δ', 273.

Sitwell, Ε.
’Ακόμα πέφτει ή βροχή, μετ. Γ.Παπαδοπούλου, ΙΗ', 163
"Ενα νέο κορίτσι, μετ. Γ.Παπαδοπούλου, ΙΗ', 444.
’Επίκληση, μετ. Γ.Παπαδοπούλου, ΙΗ', 161.
Τραγούδι, μετ. Γ.Παπαδοπούλου, ΙΗ', 305.

Sitwell, Ο.
Χειμώνας ό κυνηγός, μετ. Άντ. Ίντιάνου, Α', 345.

Σκαρίμπας, Γ.
Τό Γιαράκι, Δ', 308.
Ραχέλα, Β', 303.

Σκέττος, Δ', (μετ.)
Aldington, R. Πρελούντιο—Ίντερμέντιο, ’Επίλογος, 

Α', 120-1.
Eliot, T.S. : Οί κούφιοι άνθρωποι, Β', 99.

Σκιαδαρέσης, Σπ. (μετ.)
Verlaine, Ρ. : Walcourt, Β', 425.

Σολομών.
■Άσμα άσμάτων, μετ. Κ.Χρυσάνθη, Δ', 195.

Σοφοκλέους, θ.
Ή Ελλάδα δέν πεθαίνει, ΙΔ', 37.

Σοφοκλέους, Θ.Α. (μετ.)
Durrell : Πολιτική, ΙΘ', 16.
Λουκρήτιος : Ή δύναμη τοϋ λόγου, Γ, 120.

Σοφοκλής
Οίδίπους Τύραννος. Τό Ύπόρχημα στ. 1086-1109, 

μετ. Ν.θ. Άντωνιάδη, Δ', 224.

Σπάνιας, Ν. (μετ.)
Frost, R. : Εκατό λαιμοδέτες, ΙΖ', 319.
Frost : Ό λόγος τοϋ θεοϋ πρός τόν Ίώβ, Κ', 254.
Frost : Μ’ ένα βήμα πίσω, Κ', 254.
Macleish : Aeterna Poetae memoria, ΙΖ', 133.
Macleish, A. : ’Αϋπνία, ΙΖ', 132.
Macleish : ’Ενάντια στίς φωταψίες, ΙΖ', 132.

Macleish : Γεννημένοι πάρα πολύ άργά, ΙΖ', 132.
Macleish : Έπιστολή-Κληρονομιά πάνω στή γή, 

ΙΖ', 133.
Masters, E.L. : Ή κυρά Kessler, ΙΖ', 215.
Masters, E.L. : Rebecca Wasson, ΙΖ', 215.
Masters, E.L. : Ό τυφλός Jack, ΙΖ', 214.
Pound : Ed cram in uno, ed uno in due, K', 348.
Pound : Περαιτέρω οδηγίες, Κ', 349.
Pound : Francesca K', 349.
Pound : Χωρισμός φίλου, Κ', 348.

Spender, St.
Έξπρές-V, μετ. Άντ. Ίντιάνου, A', 122.

Spring, Η.
Παραβολή, μετ. Μ.Φυσεντζίδη, ΙΔ', 58.

Σταύρου, Χρ.
Γυμνή χώρα, ΙΖ', 305.
Γυμνή ψυχή, ΙΗ', 389.
Κληρονομιά, ΙΖ', 307.
Νεκρή πολιτεία, ΙΗ', 150.
Παράπονο, ΙΖ', 306.
Τό πέρασμα, ΙΗ', 149.
Πολύ κοντά στή γή, ΙΗ', 390.
Ή πρώτη αύγή (πμ.), ΙΗ', 149.
Τολέδο, Κ', 82.

Stevens, W.
Παραλλαγές πάνω σέ μιά μέρα τοϋ καλοκαιριού, μετ.

Α.Σ. Ίωάννου, ΙΘ', 469.
Στεφανίδης, Τ.

’Ανήξερος πού αύτός θά φύγη, ΚΑ', 98.
Άπό τά μέρη τοϋ θανάτου, Κ', 396.
Απόψε θά πανηγυρίσουμε, ΙΗ', 134.
Γιά νά πεθάνουμε άξιοπρεπώς, Κ', 18.
Caro Mio Ben, ΙΗ', 398.
Εθνική περηφάνεια, Κ', 318.
ΚΓ έμεινε τό μάτι του στο δρόμο, ΚΑ', 98.
Κομμένα χέρια, ΙΗ', 254.
Νιρβάνα, ΙΗ', 296.
Σάν χτύπησαν οί ώρες, ΙΘ', 183.
Σεισμοί, ΙΘ', 118.
Σκιές, ΚΑ', 98.
Στή γιορτή σου, ΙΗ', 208.

Στεφάνου, Α.
Νεκρή θάλασσα, Κ', 108.
Ποίημα, Κ', 292.

Στρατηγόπουλος, Α.Μ.
Ή Ελλάδα στήν Κύπρο, ΙΕ', 33.

Supervielle, J.
Ή γέννηση τής Αφροδίτης, μετ. Ζ.Ζαννετίδη, ΙΔ', 17.

Σωφρονίου, Σ.
Αγώνας, ΙΔ', 108.
Ή γυναίκα πού έφυγε, ΙΘ', 278.
Ένας γέρος στήν άκροθαλασιά, ΚΑ', 104.
Μιά χοντρή στάλα, ΚΑ', 104.
Τραγούδι, ΙΔ', 94.

Ταγκόρ, Ρ.
Δέν είναι τής μοίρας, μετ. Χρ. Μοδινοϋ, ΣΤ', 106.
Τό κίτρινο πουλί κελαδεϊ, μετ. Χρ. Μοδινοϋ, ΣΤ', 106.
Μέρα μέ τή μέρα, μετ. Χρ. Μοδινοϋ, ΣΤ', 105.

Προσευχή άρ. 35, μετ. Α. Αεοντή, θ', 11.
Σας αποχαιρετώ, μετ. Χρ. Μοδινοϋ, ΣΤ', 106.
Στό σκοτεινό μονοπάτι ενός ονείρου, μετ. Χρ. Μοδινοϋ, 

ΣΤ', 107.
Τό τραγούδι τοϋ φωτός, μετ. Α. Αεοντή, θ', 154.

Ταλιαδώρος, Π.
Αναγκαστική προσγείωση, Ε', 383.
Ανθρώπινο, Α', 267.
Είμαι νέος, Γ', 313.
"Ενας λυγμός, Γ', 314.
θλιβερή μπαλάντα, Ε', 381.
Καινούργιο φώς, Δ', 161.
Ή μπαλάντα τής νέας ζωής, θ', 114.
Μπροστά σέ κάποια δύση, Α', 118.
Ναυαγοί, Ε', 381.
Ξεκίνημα, Δ', 160.
Πικρή ιστορία, Ε', 380.
Σκοτάδι, Δ', 161.
Ταξιδιάρικο πουλί μου, Γ', 314.
‘Υποκειμενικό, Β', 143.

Τάνταλος, θ.
Άπάρνηση, ΙΑ', 119.
Τής άρετής τά τρόπαια, ΙΓ', 200.
Ελπίδα, ΙΑ', 251.
Καβαφικόν, I', 268.
Ή καρδιά μου, I', 268.
Κλαίω, ΙΑ', 49.
‘Η μετάνοια τοϋ δικαίου, Γ, 163.
‘Η Μοίρα ή Διαλεκτή, ΙΓ', 120.
Πάθος, IB', 42.
Τό τραγούδι μου, I', 267.
Χελιδονίσματα, Γ, 214.
Χωρισμός, ΙΔ', 247.

Τσρσούλη, Α.
Μές τό κρασί, ΙΗ', 159.
Μετέωρο, IB’, 19.
Μυστικό, Γ, 185.
Πάθος, Γ, 267. ΙΖ', 268.
Ρίξε τόν άγνό σου σπόρο, ΙΘ', 12.
Στήν άνοιξιάτικη βροχή, ΙΘ', 108.
Στό Τέλλο Άγρα, Κ', 156.

Tennyson, Α.
Ό κύκλος τής ζωής, μετ. Κ. Μόντη, Α', 14.
'ύΰ! κΓ αν ήταν δυνατόν, μετ. Κ. Μόντη, Α', 14.

Τζελεπής, Π.Ν. (μετ.)
Poe : Ζάκυνθος, ΙΘ', 146.
Wilde : Ελλάδα, ΙΘ', 146.

Τιβούλου, Άλβίου Π.
X ’Ελεγεία, βιβλ. Α' Πηλαβάκη, Α', 226.

Τόκας, Κ.
’Αφοσίωση, ΙΕ', 314.
θύμηση, ΙΕ', 173.

Τρίφυλλος, Μ.
Μέσα στή κουφή τής έλιάς, Α', 192.

Τσακρίδης, Β.
Τό τραγούδι πού έλειψε, Κ', 358.

Τσαμαδός, Ρ.
Γυρισμός, ΙΔ', 187.

Τσατσαρωνάκη, Κ.
Διάχυτη γοητεία, ΙΕ', 4.
Ιδεατή άνοδος, ΙΕ', 56.

Τσιάκος, Τ.
Τή θάλασσας, Κ', 476.
Τό καράβι, Κ', 475.
Συγγνώμη, Κ', 476.

Τσιριμώκος, Μ.
Νά γράφεις, Β', 401.

Τσίρκας, Στρ.
Έλεγχος, Η', 151.
Νεκρά θάλασσα, Η', 152.
Ποτά μάγια, Δ', 552.
Προτελευταίος χαιρετισμός, Η', 152.
"Υμνος, Δ', 551.

Τσιτούρης, Δ.
Ζήλειας καρποί, VI, VIII, Γ', 315.
Μ’ άγάπησες κάποια φορά, Α', 475.
Μπροστά στούς τόσους χαλασμούς, Α', 475.

Verlaine, Ρ.
Στιχομυθία αισθηματική, μετ. Ζ.Ρωσσίδη, Β', 425.
Walcourt, μετ. Σπ. Σκιαδαρέση, Β', 425.

White, Ε.
Ιστορία τής κίνησης, μετ. Τ.Α. Καττάμη, ΙΘ', 344.

Wilde, Ο.
Ελλάδα, μετ. Π.Ν. Τζελεπή, ΙΘ', 146.

Φάνος, Γ.
Αγία Παρασκευή, ΙΓ', 185.
Αγχόνη τοϋ πένθους, ΙΣΤ', 108.
Βορά τής μπάρας, ΙΖ', 114.
Είσαι, Κ', 420.
Κελλί, ΙΔ', 331.
Πικρές γραμμές, ΙΕ', 76.
Πύργος τοϋ πάθους γκρεμισμένος, ΙΔ', 150.
Στήν άγνωστη τοϋ Gare Saint Lazare, ΙΖ', 352.

Φαρμακίδης, Άντ.
Όκτάστιχα IV, XIII, XVII, Δ', 67.

Φίλιππα, Β.Φ.
Λαός, 1', 191.

Φιλύρας, Ρ.
Άρρωστος Πόθος, ΙΓ', 74.
Θάλασσα, Γ', 165.
Τό κορμί σου, Ε', 377.
Μοίρα, Ε', 378.
"Ονειρο Μπαλέττου, Γ', 165.
Τά περασμένα, ΙΓ', 73.

Φραγκόπουλος, Θ.Δ.
Είς άρχέτυπα νόστος, Κ', 247.
Κοίλη, Συρία, Άνοιξη 1955, Κ', 249.

Φραγκόπουλος, Θ.Δ. (μετ.)
Chedale : Ποιήματα, Κ', 390.

Φραγκούδης, Τ.
Ή αγάπη σου, ΙΕ', 162.
Σέ κείνο κεϊ τό περιγιάλι, ΙΓ', 186.
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Σε μιά ώμορφη περασμένη, Α', 212.
Ή σιωπή σου, ΙΕ', 2.

Φτέρης, Γ. (μετ.)
Poe : Eldorado, ΙΔ', 379.

Φυλακτός, Γ.
Άρχισυντάχτης, IB', 30.
Θυμάμαι...., IB', 291.
"Ονειρο καί ζωή, 1Β', 252.
Σίσυφοι, 1Β', 30.
Χειμώνας μές τήν άνοιξη, IB', 171.

Φυσεντζίδης, Μ. (μετ.)
Chesterton : Ό μονόλογος τοϋ όνου, ΙΔ', 131, 
Phillpots : Μια μέρα μιά ζωή, ΙΔ', 57.
Spring : Παραβολή, ΙΔ', 58.

Φωκαίδης, Φ.Ν.
Τό μήνυμα τοϋ ξενιτεμμένου, ΙΣΤ', 280.
Ή φωνή τοϋ σκλαβωμένου, ΙΣΤ', 79.

Χ.Κ.
’Ελεγείο, ΙΑ', 243.
Τριαντάφυλλα, τριαντάφυλλα, ΙΑ', 48, 166, IB', 24, 

71, 153.
Χ.Σ.Π.

’Ερώτηση, ΙΕ', 295.
Χρυσή έλπίδα, ΙΕ', 295.

Χάγερ Μπουφίδης, Ν.
"Ενας μεθυσμένος παραμιλούσε, Γ', 164.

Χαμπουλίδης, Δ.
Τό Φίλημα, ΙΓ', 90.

Χαραλάμπους, Τ.
De profundis, ΙΗ', 356.
Δειλινό, ΙΣΤ', 218.
Μπαλάντα, ΙΖ', 361.
Μυγδαλιά, ΙΣΤ', 218.
Στόν ξενιτεμένο, ΙΗ', 212.

Χατζηανέστης, Ε.Μ.
’Ερωτήματα, I', 75.

Χατζηπέτρου, Ε.
Δεύτε λάβετε φως, ΙΖ', 167.

Χατζηϊωάννου, Κ.Π. (μετ.)
Θεοκρίτου : Δάφνις καί Μενάλκας, Α', 78.

Χατζητσαγγάρης, Κ.
Βαρέθηκα μονάχος, Γ', 316.
Τό γιασεμί, Β', 294.
"Ελα μικρούλα, Β', 293.
Θυμάμαι πού έρχότανε, Β', 296.
Τώρα τό ξέρω τίποτε, Β', 296.

Χειμαρίδης, Γ. 
’ύύσαννά, 286.

Χιονίδης, Ν. 
’Ιτιές, ΙΗ', 336. 
Καμπάνες δείλινές, ΚΑ', 114. 
Μοναξιά, ΙΗ', 336.
Πέτρινος τάφος, ΚΑ', 114.
Ή Φοινικιά, ΙΘ', 26.

Χριστής, Σ.
Σαλωμών : Παροιμίες, στ 6-11, Α', 183.

Χριστοδουλίδης, Γ.Δ.
Πάντα όλάσπρη ώ μυγδαλιά, Η', 68.
Ό Προμηθέας, ΙΣΤ', 237.
Ή προσευχή τοϋ μεθυσμένου, Η’, 67.

Χριστοφίδης, Ν.Λ.
Dea Mea, A', 407.

Χριστοφίδης, P.
Γυρεύοντας τ’ άστέρια, Κ', 463.
Εγκαρτέρηση, Κ', 378.
Είναι καιρός, Κ', 61.
‘Η έμπνοή, ΙΗ', 18.
’Επιτραπέζιο, ΙΗ', 442.
Θαλασσινός ρεμβασμός, Κ', 61.
Ξύπνημα, ΙΘ', 372.
Όρμήνεια, ΙΖ', 130.
Ό πύργος τοϋ Όθέλλου, Κ', 444.
Στόν "Αγγελο Σικελιανό, ΙΗ', 78.
Συνήθεια, Κ', 463.

Χρυσάνθης, Κ'.
’Αγάπες, Ζ', 3.
Αισιοδοξία, Ζ', 3.
Ό άνθρωπος μέ τ’ άνθισμένο στάχυ τοϋ Βάν Γκόγκ, 

ΙΗ', 7.
’Απόδειπνα, ΣΤ', 85.
Τά άρρωστα παιδιά τοϋ παιδιατρείου τοϋ Great 

Ormond Street, ΙΖ', 113.
Αύτοδιάθεση Κυπρίων, ΚΑ', 164.
"Εμπορας, ΚΑ', 164.
"Επαινος, Ζ', 6.
Έπιθαλάμια άρχαίας Κύπριας, Β', 304.
Έπιθαλάμιο, Ζ', 6.
Έπιλύχνιο, ΣΤ', 160.
’Επιτραπέζιο, ΙΓ', 119, ΙΖ', 234.
Ζήλεια, Ζ', 4.
Ό ‘Ημιτελής κανόνας τοϋ Διονυσίου Σολωμοϋ, ΙΘ', 143.
Ό ‘Ημιτελής κανόνας των Κανταριωτών μοναχών, 

ΙΘ', 11.
Ό θάνατος τοϋ "Αδωνη, Δ', 505.
Ό θρήνος τής Δημώνασσας, Ε', 261.
Κανόνας τοϋ Εθνομάρτυρα Κυπριανού, ΙΘ', 273.
Κορμί, Ζ', 5.
Λευκωσία, Ζ', 4.
Μετανάστευση άρχαίων Κυπρίων, Ε', 419.
Μικρές Πατρίδες : Άμύκη, Ζ', 189.
Μικρές Πατρίδες : Άξιοθέα, Ζ', 187.
Μικρές Πατρίδες : Αφροδίτη καί Άδωνις, Ζ', 184.
Μικρές Πατρίδες : Δημώνασσα, Ζ', 185.
Μικρές Πατρίδες : Εύέλθων καί Φερετίμη, Ζ', 186.
Μικρές Πατρίδες (οί εθνικές ήμέρες, Μιχάλης Κυπραϊος, 

Χριστόδουλος Σώζος, Ροδίων Γεωργιάδης, ’Επίλογος)
ΙΗ', 105.

Μικρές Πατρίδες : Ζωΐλος καί Πυθιονίκης, Ζ', 188.
Μικρές Πατρίδες : Νικοκλής Εύαγόρου, Ζ', 190.
Μικρές Πατρίδες : Νικοκρέων καί Πασικράτης, Ζ', 189.
Μικρές Πατρίδες : Όνήσιλος, Ζ', 184.
Μικρές Πατρίδες : Πασίκυπρος, Ζ', 190.
Μικρές Πατρίδες : Πυγμαλίων καί Γαλάτεια, Ζ', 185

Μικρές Πατρίδες : Στασάνωρ, Ζ', 188.
Μικρές Πατρίδες : Στόν Στασϊνο, Ζ', 184.
Νιότη, Ζ', 7.
Παγκυπριονίκες, ΙΘ', 244.
Ό Περιπαθής ‘Οδοιπόρος, ΙΘ', 417.
Πίνακες τοϋ Van Gogh, ΙΖ', 381.
Πλαζέ, ΚΑ', 164.
Πόθος, Ζ', 2.
Προμηθέας, ΙΔ', 143.
‘Η προσωπικότητα, ΚΑ', 164.
Ρογιάτικο, Ζ', 7.
Σέ πρωτοτάξιδο, Ζ', 5.
Σονέττο, Ζ', 2.
Στόν Τάκη Φραγκούδη, ΙΖ', 78.
Τραγούδι στή Μάρω, Β', 74.
Τό τραγούδι τοϋ μάστορα, Γ', 318.
Τριαντάφυλλα, ΙΓ', 32, ΙΕ', 213.
"Υμνος, Η', 79.
"Υμνος τοϋ Παγκ. Γυμνασίου, Η', 1.
"Υμνος στην Παναγία τής Κύπρου, ΙΗ', 285.
Ύμνος στή φιλία, Β', 505.
«Ύποθήκαι στό φίλο Φ.», Α', 674.
’ύύδή στήν πίστη, Γ', 316.
’ίΰδή στις ‘Ελληνικές ταξιαρχίες, Η', 81.

Χρυσάνθης, Κ. (μετ.)
Aufrere : ’Απάντηση στό νότιον άνεμο, Κ', 230.
Aufrere : Ρουκέτες, Κ', 229.
Aufrere : Τοπίο, Κ', 230.
Ο’ Connor : ’Ανθρακωρύχος, Κ', 317.
Ο’ Connor : Κλείσε τήν πύλη, Κ', 318.
Ο’ Connor : Μιά τόση δά σταλιά ουρανό, Κ', 317.
Ο’ Connor : Οί μούσες τοϋ ποιητή, Κ', 318.
Shelley : Στή νύκτα, ΙΔ', 2.
Σολομών : "Ασμα ασμάτων, I', 195.

Yeats, W.B.
‘Η λύπη τής άγάπης, μετ. Δήμου Όρέστη, ΙΖ', 298.
Σά θάσαι γρηά, μετ. Λ. Γιαννίδη, ΙΓ', 81.

ΘΕΑΤΡΟ

Άλιθέρσης, Γ.
‘Η Άραδαφνούσα, Α', 451.
Ό Πύργος τής Βαβέλ, Γ', 139, 210, 271.

Γαβριηλίδης, Χ.Δ. (μετ.)
Wilde, Ο. : Σαλώμη, ΙΗ', 41.

Dunsany, Lord.
Ό σατανάς παζαρεύει, μετ. X. Μοδινοΰ, Ε', 390.

Ευριπίδης
Εκάβη, ΙΖ', 262.
’Ιφιγένεια, έν Αύλίδι, ΙΖ', 263.

Ζορπάς, Α.
’Ατσάλινος πύργος, ΙΔ', 332, ΙΖ', 409.

Ίντιάνος, Α.
Ο’ Neill Ε. «Ah Wilderness», and «Days Without End», 

A', 195.

Καζαντζάκης, Ν.
Καποδίστριας, ΙΑ', 3.

Κρανιδιώτης, Ν.
Γυμνασίου Κυρηνείας, «Εύριπίδου, ’Ιφιγένεια έν Αύλίδι» 

ΙΖ', 263
Διδασκαλικού Κολλεγίου Μόρφου, «Σοφοκλέους Οίδίπους

Τύραννος», ΙΘ', 272.
Ζορπά «θύελλα στήν Πίνδο», ΙΣΤ', 375.
Κυπριακού θεάτρου, «Τό όνειρο τοϋ Τζιυπρή τοϋ 

Λευκαρίτη», ΙΣΤ', 375.
Παγκυπρίου Γυμνασίου, «Εύριπίδου Εκάβη», ΙΖ', 262.
Χορν. «Τό Φιντιράκι», ΙΖ', 144.

Μοδινός, X. (μετ.)
Dunsany : Ό σατανάς παζαρεύει, Ε', 390.

Νικολαΐδης, Κ.
Νικοκλής, Άξιοθέα, ΙΖ', 65, 99.

Προυσής, Κ.
Μαρκάκη, Π. «Τό χτικιό», Α', 584.

Ρολάνδης, Ν :
Ζορπά «’Ατσάλινος Πύργος», ΙΖ', 375.

Shaw, G.B.
Οί έξι άστοί τοϋ Καλαί, μετ. Ν. Σκούρου, Δ', 56.

Σκούρος, Ν. (μετ.)
Shaw, G.B. : Οί έξι άστοί τοϋ Καλαί, Δ', 56.

Σοφοκλέους, Θ.Α.
Ό Κίμων στό Κίτιο, ΚΑ', 221.

Στυλιανού, Κ. (μετ.)
Valery, Ρ. : Ό Φάουστ μου, ΙΑ', 237.

Τερζάκης, Α.
Νύχτα στή Μεσόγειο, 1Β', 154.

Valery, Ρ.
Ό Φάουστ μου, μετ. Κ. Στυλιανού, ΙΑ', 237.

Wilde, Ο.
Σαλώμη, μετ. Χ.Δ. Γαβριηλίδη, ΙΗ', 41.

Φυλακτού, Γ.
Νέο Λυρικό, Τζών "Ερβιν «Τζών Φέργκινσον», IB', 195

Χατζησωτηρίου, Φ.
Σύνθια, Κ', 267.

Χόρν, Π.
Τό φιντανάκι, ΙΖ', 144.

Χρυσάνθης, Κ.
Δημώνασσα, ΙΕ', 86, 111, 151, 183, 215, 249, 294.

ΔΙΗΓΗΜΑ
Aharonian, Α.

Ή τιμή, μετ. Α. Κασσιανοϋ, Γ', 41.
ΑΙμίλιος, Άχ.

Ό πεσμένος πλάτανος, Γ', 237.
Άκάμας, Α.

Κισσός καί άίλαντος, Γ, 123.
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’Ακρίτας, Ε.
Φτηνή διατίμηση, Δ', 83.

’Ακρίτας, Εύρ. (μετ.)
Calsworthy, I. : Ό φυλακισμένος, Α'_ 74

Ακρίτας, Λ.
Ό κάμπος, Β', 285.
Μονόλογος συνταξιούχου, Α', 7.

Άλιθέρσης, Γ.
Αύτοκριτική. Τά σπίτια μου, Δ', 206.
Δυστυχία, Α', 300.
Εύθανασία, Ε', 223.
Τό ζήτημα, Β', 128, 187.
Τά θηρία, Α', 593.
Παλληκαράκια, ΣΤ', 190.
Τό χέρι τοϋ Κάϊν, Ε', 384.

’Αναγνώστου, Τ.
Ή Κατερίνα πού έγινε Κάθρην, ΙΖ', 252.

Άπηλιώτη, Ν. (μετ.)
Calsworthy : Τό σπασμένο παπούτσι, I', 269.
Wilde : Ό έκατομυριοϋχος μοντέλλο, ΙΔ', 181.

Βάντι, Α.
Κακοτυχία, μετ. Μ. Δαλμάτη, Κ', 175.

Βέγας, Άρης.
Άνθόκοσμος, Ε', 241.

Bellonci, Μ.
Adieu a la Pologue, μετ. Μ. Δαλμάτη, Κ', 352.

Betti, U.
Κάϊν, μετ. Μ. Δαλμάτη, Ιθ', 460.

Bettiza, Ε.
Τό πήδημα τοϋ άρχηγοϋ, μετ. Μ. Δαλμάτη, ΙΘ', 203

Βινιόλα, Π.
Αλυσίδες...., Β', 80.

Βλάχος, Α.Σ.
Παράδειγμα, Κ', 421.

Bossi, Ε.
Ή γιαγιά, μετ. Μ. Δαλμάτη, ΙΘ', 122.

Βουτυράς, Δ.
Ό Άράπης, Γ, 187.
Λέαινες, ΙΓ', 31.
Ή ματωμένη άνοιξη, ΙΑ', 210.
Μιά πλήμμυρα, ένας χείμαρρος, IB', 35.

Βραχίμης, Ν.Σ.
Ό άδελφός μου "Υβ, Δ', 515.
Άλέξα, IB', 143.
‘Η γιαγιά πού πέθανε παιδούλα, Θ', 195.
Ό γιός τοϋ ψαρά, Ε', 264.
Έλ’ Όλίβο, IB', 272.
Ή έπίσκεψη, ΙΕ', 107, 145.
Jumboogy - Woogy, ΙΣΤ', 281.
"Ενα μικρό όνειρο εύτυχίας, Θ', 47.
Μνημόσυνο, I', 146, 220, 284.
ΟΙ νικητές, 1', 252.
Νοσταλγία, ΙΓ', 75, 128.
Rosamunde, Δ', 405.
Τό τέλος, Η', 170.
*Η φροϋ, φροϋ, ΙΗ', 306.

Γ.Π.
Ό δάσκαλος, Δ', 454.

Γαβ. Α.
France, An : Ή ρεζεντά τοϋ εφημερίου, Α', 719

Γαλανοϋ, Εϊρ.
Στήν Πόλη τοϋ Θησέα, IB', 72, 172.

Γεωργιάδης, Μιχ.
Ή Σάσα, ΙΣΤ', 323.

Γεωργιάδης, Φ.’Ηλ.
Τό τραγούδι, ΙΣΤ', 106.

Conrad, J.
Αύριο, μετ. Α. Ίντιάνου, Γ', 21, 110.

Coppard, Α.Ε.
Ή έξομολόγηση τοϋ Ντίξον, μετ. Ν. X" Κουρρά, 

ΙΔ', 248.

Δαλμάτη, Μ.
‘Η άδελφούλα μου ή τριανταφυλιά, Κ', 227.
Ή λύπη, Κ', 383.

Δαλμάτη, Μ. (μετ.)
Βάντι : Κακοτυχία, Κ', 175.
Bellonci : Adieu a la Pologne, K', 352.
Betti : Κάϊν, ΙΘ', 460.
Bettiza : Τό πήδημα τοϋ άρχηγοϋ, ΙΘ', 203.
Bossi : Ή γιαγιά, ΙΘ', 122.
Getzel : Ό άσπρος γάτος, ΙΘ', 345.
Lugli : Τ’ άπογέματα, Ιθ', 383.
Marietta : Στό κάστρο, Κ', 275.
Moravia : Τό κινέζικο βάζο, Κ', 439.
Moretti : Μιά φορά ένας σκύλλος, Ιθ', 156.

Δαυίδ, X. (μετ.)
Kakoulas : Είκοσι μέρες φυλακή, ΙΕ', 55.

Δικαίου, Ο. (μετ.)
Vaidya, S. : ‘Η θεοφοβούμενη, Δ', 374.

Διομήδης, Κ.
Πορφύρας Μάνθης ό ζωγράφος, Δ', 275.

Δόξας, Τ.
Καϊξήδες, Ιθ', 329.

Duke - Henry, van.
‘Ο Τέταρτος Μάγος, (μετ.) Π. Φάνη, ΙΕ', 18.

Ehrenbourg, I.
θύελλα, μετ. Π.Π. ΙΑ', 171.

’Εργάτης, Μ.
Τά σκυλιά, I', 125.

Εύσταθίου, Ζ.Μ.
Στή λίμνη τών κόκκινων ψαριών, Ιθ', 19.
Σταυροδρόμια, ΙΗ', 339, 404.

Ήλιάκης, Άντ.Κ.
Καί στά δικά σου, ΙΣΤ', 45.
Μίλτος Άναγιωτός, ΙΖ', 168.

Ζορπάς, Άπ.
Φουσκοθαλασσιά, ΙΕ', 45.

θ.
Pirandel'o Luigi : Δυό διπλά κρεβάτια, Α', 21, 54.

Fernandez, D.
’Ερωτικό άπόσπασμα, μετ. Κ.Στ., Β', 39.

France, Anatole.
Τό κόκκινο αύγό, μετ. Σ., Α', 123.
Ή ρεζεντά τοϋ έφημέριου, μετ. Μ.Γαβ., Α', 719.

Gallaghan, Μ.
’Επίσκεψη σ’ έναν άρρωστο, μετ. Μ.Φυσεντζίδη, ΙΔ', 225.

Galsworthy, J.
Τό σπασμένο παπούτσι, μετ. Ν. Άπηλιώτη, I', 269.
Ό φυλακισμένος, μετ. Ε. ’Ακρίτα, Α', 74.

Getzel, Ρ.
Ό άσπρος γάτος, μετ. Μ. Δαλμάτη, Ιθ', 345.

Gorky, Μ.
Ή ύπόθεση μέ τις άγκράφες, μετ. Α. Ίντιάνου, Β', 440.

Ίακωβίδης, Ε.Κ.
"(Δρα διπλή, ΙΑ', 159.

Ίντιάνος, Α. (μετ.)
Conrad, J. : Αϋριο, Γ', 20, 110.
Gorky, Μ. : Ή ύπόθεση μέ τις άγκράφες, Β', 440.
Kipling, R. : Παστρικά καί συγυρισμένα, Β', 238.
Mann, Th. : Τό παιδί θαϋμα, Δ', 393.

Ίωαννόπουλος, Δ.
Σκί__, ΙΑ', 37.

Ίωάννου, Α.Χ.
Ή μεγάλη ώρα τοϋ Άλέξη Μάνια, ΙΕ', 79.

Jones, Μ.
Τό πόδι, μετ. Ν. Χατζηϊωάννου Κουρρά, ΙΖ', 331, 366, 

404, 14, 92, 56, 94.

Kakoulas, Κ.
Είκοσι μέρες φυλακή, μετ. X. Δαυίδ, ΙΕ', 55.

Κακούλας, Κ.
Λεφτά στόν άνεμο, ΙΕ’, 243.

Καμπίτης, Κ.
’Αγρυπνώντας πάνω σέ μιά σελίδα τοϋ Εύαγγελίου , 

Β', 87.
Καρακάσης, Σ.

Άεργος, Δ', 259.
Κάσιος, Ν.

Τό ήμερολόγιο, ΙΣΤ', 176.
Κάσιος, Ν. (μετ.)

Maurois : Ή πελερίνα, ΙΕ', 149.
Wilde, Ο. : Ό άνθρωπος πού πούλησε τήν ψυχή του, 

ΙΖ', 362.
Zweig : Ή γκουβερνάντα, ΙΣΤ', 271.
Zweig : ’Επικίνδυνο παιχνίδι, ΙΣΤ', 109.

Κασσιανός, Α. (μετ.)
Aharonian, Α. : ‘Η τιμή, Γ', 41.

Καττάμης, Τ.Α.
Σπασμένα φτερά, ΙΖ', 323.
Τό ταξίδι τής Μπρέντας, ΙΖ', 16.

Kipling, R.
Παστρικά καί συγυρισμένα, μετ. Α. Ίντιάνου, Β', 238

Κλεάνθους, Κ.
Τό όραμα ’Εκείνου, ΣΤ', 16.

Κόντης, Κ. (μετ.)
Laurence, H.D. : Τό άλογάκι τής τύχης, Α', 382, 408.
Stevenson, R.L. : Γιά νά περάση ή βραδυά, Α', 704.
Wilde, Ο. : Ό έγωϊστής γίγαντας, Α', 188.

Κόρφης, Τ.
‘Η Ιστορία τής μικρής ξένης, ΙΣΤ’, 133.
Κάτι γιά σουρντίνα, ΙΗ', 109.
Παραλλαγές στό φθινόπωρο τοϋ 41, ΙΖ', 386.
Πέρα άπό μιά περίλυπη στιγμή, ΙΗ', 445.
Στόν κόρφο μέ τις άλκυνόες, ΙΗ', 350.
Τρεις διαφορετικές γυναίκες, ΙΖ', 291.
Τό χειρόγραφο τής φυλακής, ΙΗ', 70.

Κουρρας, Ν.Χ.
Coppard : ‘Η έξομολόγηση τοϋ Ντίξον, ΙΔ', 248.
Jones, Μ. : Τό πόδι, ΙΖ', 331, 366, 404, 14, 22, 56, 94.
Travers : Τά χρυσά παράθυρα, ΙΔ', 129.
Villiers de Γ Isle Adam A : Μαρτύριο ελπίδας, ΙΖ', 58.

Κράλης, Μ.
Μουσική, ΙΑ', 78.
Ό πολυέλαιος, ΙΔ', 368.

Κρανιδιώτης, Ν.
’Ανοιξιάτικη βροχή, ΣΤ', 65, 85, 132, 172, 205, Ζ', 

20, 48, 82, 125, 151, Η', 58.
Ή δασκάλα μέ τά χρυσά όνειρα, Α', 219.
ΕΙδύλλιο, Ε', 57.
Ή Ιστορία μιας άγάπης, Δ', 319.
Ό Κοπετόν Πανάγος ό Λούμπας, Γ, 192.
Ό Λουλής, ΙΓ', 3.
Λυκόφως, Δ', 553.
Ή μάνα τοϋ στρατιώτη, θ', 107.
Ό παραγιός, Γ, 4.
Ό συγγραφεύς τής ’Αλεξάνδρας Ρώσση, Α', 529.
Οί τρεις σύντροφοι, θ', 6.
Τό χρονικό ένός νέου τής έπαρχίας, Δ', 7, 88.

Κυθρεώτης, I.
Ό Αρχάγγελος άντιφώνησε, ΙΖ', 204.
Δημήτρης ό ’Ακαμάτης, ΙΔ', 289.
Ό Καλόγηρος τ’ Άη Λιά, Ιθ', 147.

Κυπρολέων, Α. Γεωργιάδης.
Έκ προμελέτης, ΙΗ', 81, 135, 172, 216, 263, 309, 357 

409, 461, Ιθ', 85, 128, 167, 206, 250, 295, 349, 391, 
437.

"Ενα ερωτευμένο άσκημοκόριτσο, ΙΔ', 124, 162, 194, 
233, 265, 318, 350, 384.

Ένα ερωτευμένο άσκημοκόριτσο, ΙΕ', 24, 57,
Ή ζωή ξαναρχίζει, Κ', 115.
Ό Κουμπάρος, ΙΖ', 61, 96, 136, 176, 216, 253.
Τά όρια τής τρέλλας, ΙΓ', 147.
Τό πανηγύρι, Κ', 203.

Κύρρης, Λ.
Όνειρο ήτανε, Α', 191.

Κω. Στ.
Fernandez, D. : ’Ερωτικό άπόσπασμα, Β', 39.

Κωτσάκης, Α.
Μεγαλεία καί άθλιότητες, Γ', 106, 173.
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Λαβίθη?, Κ.
Διαφορά στήθου?, Κ', 215.
Το κομμένο χέρι, Κ', 167.

Λαγκάδη?, Π.
Ό Δραπέτη?, ΙΣΤ', 80.
Τό κλάμα τοϋ μωρού, ΙΖ', 353, 391.
Ό φύλακα? Άγγελο?, ΙΕ', 285.

Laurence, H.D.
Τό αλογάκι τή? τύχη?, μετ. Κ. Κόντη, Α', 382, 408.

Λεό?, Μ.
Μια νύχτα, Η', 208.

Λουντέμη?, Μ.
Ό «μητραλοία?», IB', 248.

Lugli, R.
Τ’ άιτογέματα, μετ. Μ. Δαλμάτη, ΙΘ', 383.

Μάγιστρο?, Κ.
’Αποκριάτικε? σημειώσει?, Α', 373.
"Ενα καλοκαίρι, Ζ', 80.
"Ενα? άλιώτικο? Άμερικάνο?.
"Ενα? χρόνο?,, ΙΗ', 153.
Μεθαύριο...., Ε', 24.
Μικρή άγωνία, Δ', 469.
Ή σκουριά, Ε', 424.
Τό ύψωμα X σώπασε ...., Ε', 456.
Χρυσούλα, Ε', 91.

Μαλάμου, Κ.Δ.
Ό άλλο? έαυτό? τη?, Β', 407.

Mann, Th.
Τό παιδί θαύμα, μετ. Α. Ίντιάνου, Δ', 393.

Μανουσάκη?, Γ.Σ.
Ταξίδι στά περασμένα, ΙΘ', 109.

Marietta, Ρ.
Στό κάστρο, μετ. Μ. Δαλμάτη, Κ', 275.

Maurois, Α.
Ή πελερίνα, μετ. Ν. Κάσιου, ΙΕ', 149.

Μηλιώτη?, Δ.
Στό θέρο?, Δ', 162.
Χαρτώματα στό χωρκόν, Δ', 573.

Μηλιώτη?, Λ.
Άν άκούαν τοϋ πρωτόπαπα, Β', 62.
Γριστούγεννα στό χωρκόμ μου, Γ', 74.
Ό δράκο? τοϋ νεροϋ έποτζοιμήθην, Ε', 280.
Μέ τό ζόριν παντρειάν, Α', 557.
Στόν γάμον τοϋ χωρικοΰ μου, Α', 213.

Μοιράνθη?, Κ.
Γαμήλιο Ταξίδι, ΙΔ', 342.
Τό ρημάδι, ΙΔ', 117.

Μόντη?, Κ.
Τό βατραχάκι τό κολοκυθάκι, κι’ οί δύο άνθρωποι 

Ζ', 64.
Γκαμήλε?, Δ', 217.
Ένα? Σκύλο? καταμεσ!? των δύο χωριών ΣΤ', 122.
Ένα? σκάθαρο?, Ε', 331.

Moravia, Α.
Τό κινέζικο βάζο, μετ. Μ. Δαλμάτη, Κ', 439

Moretti, Ν.
Μιά φορά ένα? σκύλο?, μετ. Μ. Δαλμάτη, ΙΘ', 156

Μπατάγια?, Ν.
Ό Κωστή? κι’ ό πόλεμο?, ΙΣΤ', 356.
Τό σπίτι μέ τά ψηλά σκαλοπάτια, ΙΖ', 83.
Τάσο?, ζωή και θάνατο?, ΙΕ', 170.

Νικολαίδη?, Μ.
Γιά λίγη ζωή, Α', 268.
Ή γιορτή τού Σωτήρο?, Α', 664.
Τό λουλούδι, Β', 468.

Νικολαίδη?, Ν.
Ό Καρφωμένο?, Θ', 127, 144.
Τό μουλάρι μίλησε, Δ', 316.
Ό πειρασμό? τοϋ κ. Γίεροτή, Α', 434.
Τό χωριό χωνεύεται, Δ', 320.

Νταλκά, Ντ.
*0 κάμπο?, ΚΑ', 226.
Καπνοτόπια, ΙΗ', 111.
Τό ξένο παιδί, Κ', 67, 129.
Συνηθισμένα, ΙΗ', 203.
Τύρε? φωτιά?, ΙΘ', 229.

2εφλούδα?, Στ.
Πορεία μέσα στήν νύχτα, ΙΑ', 6.

Οίκονομίδη?, Γ.Σ.
Γιά τό πρόστιμο, ΙΓ', 168.
Ή δίκη γιά τό πέρασμα, ΙΖ', 242.
Ή κόρη τοϋ παπά, Α', 600.

Όράτη?, Θ.
«Δόξα έν ύψίστοι?», Α', 282.
Μιά Ιστορία πού δέν ήταν άληθινή, Β', 14(758).
ΟΙ τσουκνίδε?, Α', 139.

Παναγιώτη?, Φ.
Επιθανάτιο, Γ, 165.

Πανάρετο?, Α.
Ή άλεπού πού γεννά λαγού? καί τό σιτάρι πού γίνεται 

κουντούρα, ΙΕ', 89.
Παπαδιαμάντη?, Α.

Ή καραβοκυροΰ, ΙΔ', 4.
Παπανικόλα?, Ν.

Τη? Άθανασούλλα? ό γάμο?, ΣΤ', 163.
Οί άμαρτωλοί πού έκτισαν ένα παράδεισο, Θ', 209.
Τό βιβλίο δράμα, Ζ', 141.

Πέρδικα, Ν.
Μέ? τό σκοτάδι, Β', 297.

Περικλέου?, Κ. (μετ.)
Shorter, D.S. : Ή πρίσκιλλα, Α', 311.
Wells, G.Η. : Ό κλεμμένο? βάκιλλο?, Α', 159.

Πετροφάντη?, Π.
Μιά τραγική εύτυχία, Α', 170.

Πηλαβάκη?, Κ.
Ίστορίε? τού? Τήλλυρου?, Β’, 92.

Πιερίδη?, Γ.
’Ανάμεσα ταράτσα? καί ύπογείου, ΙΗ', 164.
"Ενα διάλειμμα, Α', 332.
Ό σκοτεινό? επισκέπτη?, ΙΑ', 225.
Φταίει ό καιρό?, Γ', 155.

Pirandello, L.
Δυό διπλά κρεβάτια, μετ. Θ.Α., 21, 54.

Πριονιστή, Λ.
Ή έπιστροφή, Κ', 461.

Προβελέγγιο?, Ρ.
Ή ρίζα τοϋ μύθου, ΙΘ', 423.

Πυλιώτη?, Α.
Ό Χρηστό?, Ζ', 198.

Ρίτσου, Γ.
Μπάρα, ΙΖ', 128.

Ρουσσιά, Μ.
Άνθρωπο? γεννήθηκε, ΙΗ', 301.
’Ανιστόρητη ίστορία, Δ', 432.
Γειτόνισσε?, ΙΗ', 451.
’Εγώ, ό φίλο? μου κι ό εχθρό? μου, Δ', 558.
Ή Έλβίρα άγαπά τ’ άγόρια, ΙΕ', 5.
"Ενα ποτήρι νερό, IB', 223.
"Ενα? άσημο?, ό διάσημο? ό καθηγητή? κι ή γυναίκα 

ΙΔ', 42, 83.
Οί εφτά πηγέ? τη? άγάπη?, ΣΤ', 30, 49.
Ή ζωή ένό? άλλου, Ζ', 70, 110.
Τό θΰμα, Θ', 155.
Ίστορία πού δέν ενδιαφέρει κανένα, ΣΤ', 150.
Τό καθρεπτάκι, Η', 83.
Ή κέρινη γυναίκα μέ τού? τρεϊ? άνδρε?, Ε', 297.
Τό κορίτσι μέ τά ματογυάλια, Κ', 27, 83.
Τό λάθο? τη?, Ε', 87.
Ό Λεγάμενο?, Η', 190.
Τό μαϋρο παλληκάρι πού πήγε νά βρει τό Θεό, ΙΓ', 324.
"Οταν ή Άνεράδα πέθανε, Ε', 5.
Τό παιδί τοϋ άνθρώπου, Γ, 56, 104.
Ό πειρασμό?, Κ', 295.
Περιπέτεια ένό? συγγραφέα, ΙΘ', 190.
Πώ? πέθανε ô κ. Γεράσιμο?, ΙΣΤ', 201.
Ό Χαραλάμπη?, Δ', 148.
Ό χορό? των πεινασμένων μαγείρων, IB', 7, 110.

Ρυσσιάνο?, Ν.
Ό Θεό? παιδί, ΙΘ', 15.

Ρωσσίδη?, I.
Άβεσσαλώμ, Γ, 34.
"Άλαλοι πόνοι, Θ', 25.
Ματωμένε? γιορτέ? χαρά?, Ζ', 182.
Τά Χριστούγεννα τοϋ μπάρπα Θύμιου, Θ', 167.

Σ. (μετ.)
France Α. : Τό κόκκινο αύγό, Α', 123.

Shorter, Pora Sigersar.
Ή πρίσκηλλα, μετ. Κ. Περικλέου?, Α', 311.

Σκιαδαρέση?, Σ.
Τρινέ? καλογερίστικε?, Β', 312.

Σταύρου, Χρ.
Ό άνθρωπο? πού βρήκε τόν έαυτό του, Κ', 265.
Μέσα άπό τό χρόνο, Κ', 12.
Μιά χούφτα χώμα, ΙΘ', 119.

Stevenson, R.L.
Γιά νά περάση ή βραδυά, μετ. Κ. Κόντη, Α', 704.

Στεφάνου, Α.
Ό γούμενο? τ’ Άη Νικόλα, ΙΕ', 119.

Σωτηροπούλου, Μ.
Κοϋκλε?, Κ', 350.

Ταλιαρώρο?, Π.
’Αγάπη στό χωριό, Α', 49, 87.
Γιά μιά νύκτα ζωή?, Α', 402.
"Ενα πτώμα πού φέρνει εύτυχία, Α', 205.

Τατάκη?, Β.
‘Η ζωή έγ γλυτζιά (κυπριακό παραμύθι), Β', 159.

Ταρσούλη, Α.
Τό δράμα τή? δασκάλα?, ΙΗ', 249.
Τραΰμα διαμπερέ?, ΙΗ', 5.

Travers, P.L.
Τά χρυσά παράθυρα, μετ. Ν.Χ.Ι. Κουρρά, ΙΔ', 129.

Τσίρκα, Στρ.
Τό παράπονο τοϋ Δαβρέλα, Θ', 78.

Vaidya, S.
Ή θεοφοβούμενη, μετ. Ο. Δικαίου, Δ', 374.

Villiers de Γ Isle Adam, A.
Μαρτύριο ελπίδα?, μετ. Ν. Χατζηϊωάννου Κουρρά, 
ΙΖ', 58.

Wells, G.Η.
Ό κλεμμένο? βάκιλλο?, μετ. Κ. Περικλέου?, Α', 159.

Wilde, Oscar.
Ό άνθρωπο? πού πούλησε τή ψυχή του, μετ. Ν. Κάσιου 

ΙΖ', 362.
Ό έγωϊστή? γίγαντα?, μετ. Κ. Κόντη, Α', 188.
Ό έκατομυριοϋχο? μοντέλλο, μετ, Ν.Άπηλιώτη, ΙΔ', 181.

Φάνη?, Π. (μετ.)
Duke—Henry : Ό τέταρτο? Μάγο?, ΙΕ', 18.

Φλώρο?, Π.
Στό φύσημα τοϋ μελτεμιού, IB', 25.

Φυσεντζίδη, Μ. (μετ.)
Gallaghan : ’Επίσκεψη σ’ ένα άρρωστο, ΙΔ', 225.

Χαραλάμπου?, Τ.
Ή ζωή μια? άμαρτωλή?, Κ', 259.
Μιά μεγάλη άγάπη, ΙΕ', 177.

Χατζηγαβριήλ, Ν.
(Θωμά Πρωτοπαπά), Ή Ρήαινα, Α', 647.
(Λάμπρου Πρωτοπαπά), Ή κόρη τοϋ Μυλωνά, Α', 341.
(Νικολή Πρωτοπαπά), Στό παναύριν, Α', 43.

Χατζή δη μητριού, Η.
M.C. 54, ΙΣΤ', 309.
Τό φουρνάδικο, ΙΖ', 161.
Χριστούγεννα στό Τουρκοχώρι, ΙΣΤ', 6.
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Χατζησωτηρίου, Φ.
’Αδιέξοδο, ΙΕ', 214.
Γαλήνη, ΙΕ', 140.
Ζέστη, ΙΣΤ', 239.
Θρήνος, ΙΣΤ', 169.
Ή κατάρα τοϋ Θεού, Θ', 232.
Λαμπρή, ΙΖ', 209.
Λύτρωση, ΙΣΤ', 101.
Μάρτυρες, ΙΕ', 348.
Μιά πέτρα άπό τό Άρσος, ΙΓ', 234.
Μιά φωνούλα, ΙΑ', 116.
Ό Μαύρης, ΙΔ', 151.
Τό ξεσήκωμα τοϋ Όκτώβρη, ΙΔ', 299.
Σάρκα, ΙΗ', 39.
Στόν καιρό τής ανομβρίας, Θ', 21.
Τέφρα, ΙΖ', 51.
Φυγή, ΙΖ', 315.
Χειρόγραφο, ΙΕ', 50.

Χερουβικός, Ν. (Ν. Χατζηγαβριήλ).
Ή Μαρκαρού ή σημαδκιασμένη, Β', 134.

Χιονίδης, Ν.Π.
Μή μέ λησμονεί, ΙΕ', 311.
Ταξίδι δειλινό, ΙΘ', 77.

Χριστοφίδης, Α.Ν.
Παρενθετικό, ΙΗ', 19.

Zweig, St.
Ή γκουβερνάντα, μετ. Ν. Κάσιου, ΙΣΤ', 271.
’Επικίνδυνο παιχνίδι, μετ. Ν. Κάσιου, ΙΣΤ', 109.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Γερολεμίδης, Π.
Ό κοντός, Γ', 319.
Ή πέρτικα, Γ', 320.

Γρηγόριος, 'Ηγούμενος Μαχαιρά
Ό θρήνος τοϋ καραβιού, Γ, 28.
Τό τραγούδι τοϋ χάρου, Ε', 461.

Δανιήλ, Δ.
Τής τρίχας τό γιοφύριν, Δ', 490.

Έλευθεριάδης, Α.Γρ.
Ή Μαρκαριταρένη, Γ', 321.

Ίντιάνος, Α.
Κυπριακά ’Ερωτικά Ποιήματα, Γ, 322, Ε', 77.

Κκολής, Κ.
Ό κοντός, Β', 227.

Κληρίδης, Ι.Ν.
Τό τραούδιν τής πέρτικας, Δ', 123.

Κληρίδης, Λ.Ν.
Τό τραγούδι τής τριανταφυλλένης, Δ', 560.

Κληρίδης, Ν.
Ένα εύτράπελο Κυπριακό τραγούδι, Θ', 171.

Κλόκκαρης, Α.
Τ’ άμπέλιν, Α', 673.
Μοιρολόγια, Ζ', 148, ΙΕ', 104.
Παινέματα καί τής άγάπης, Ζ', 106.
Τραγούδια τής άγάπης, Ζ', 145.

Κονομής, Ν.Χ.
Τών εννιά’ δελφών, ΣΤ', 211.
Τό ερωτικό άλφάβητο, Γ, 164.
Τρεις Καλόγεροι Κρητικοί, θ', 173.

Κουρρδς, Ν.Χ.
Τοϋ νεκρού άδελφοϋ, ΙΕ', 116.

Κουρτέλλας, Δ.Χ.
Άρετούσα, Γ', 322.

Κυθρεώτης, I.
Τής τρίχας τό γιοφύριν, Γ, 80.

Κύρρης, Λ.
Ή ’Αρετή, Δ', 456.

Κωνσταντινίδης, Κ.
’Ανώνυμο, Β', 166.
Ή Μαρουλλοϋ, Β', 26.
Ό πραματευτής, Β', 165, 166.

Οίκονομόπουλος, Ν.
Τό τραούδιν τής πέρδικας, ΣΤ', 100.

Πανάρετος, Α.
Ό Πραματευτής ή τό τραούϊν τοϋ θέρου, 1Β', 211.
Τό τραούϊν τούς μηνάες, ΣΤ', 161.
Τό τραούϊν τής πέρτικας, ΣΤ', 102, 104.

Παπαχαραλάμπους, Γ.Χ.
Τό άλφάβητον τής ψυχής καί τοϋ χάρου, ΙΔ', 260.

Παπαχαραλάμπους, Γ.Χ.
’Από τήν παιδιόφραστον διήγησιν τετραπόδων ζώων, 

I', 262.
Άσμα ψαλλόμενον είς πλέξιμον στεφάνων, ΙΔ', 52.
Τό Σελερόπουλλον, Δ', 370.

Προυσής, Κ.
Τό βασιλόπουλο τής Βενεδιάς, θ', 244.
Τό τραγούδι τής κακής μάνας, Α', 129.

Σαββίδης, Γ.
Τής νύφης πού κακοτύχησε, Β', 229.

Σπυριδάκις, Κ.
Τό γιοφύριν τής ΜαρουλλοΟς, Δ', 409.

Τομπόλης, Σ.
Τά τέσσερα άδέρφκια, ΣΤ', 139.

Φαρμακίδης, 2.Π.
’Ερωτικόν, Α', 234.
Ό ξενιτεμένος, Γ', 325.
Πιφτικίτσα, Α', 232.

Χαραλάμπους, Χρ.
Έπιθαλάμια κυπριακά τραγούδια, Α', 380.

Χατζηϊωσήφ, Α.
Ό Κωνσταντάς, Β', 162.

Χριστοδούλου, Π.
Τό τραγούδι τής κακής μάνας, Α', 187.

ΠΡΟΖΑ

Άγγελίδης, Η.
Ανδρομάχη, Α', 476.
Ελένη, Α', 476.
Εύριδίκη, Α', 691.
’Ιφιγένεια, Α', 691.
Κλυταιμνήστρα, Α', 692.
Ναυσικά, Α', 692.
Πηνελόπη, Α', 477.

ΑΙμίλιος, Αχ.
Αχτίδες, Γ', 100.
Τραγουδιστής, Γ', 101.

Άκάμας, Α.
Ή κληματαριά, ΙΓ', 33.
Παραβολές, Α', 14, 85, 315, 499, Β', 471, Δ', 318, Η', 98, 

176, θ', 166, Γ, 167, ΙΑ', 113, 26.

Ακρίτας, Ε.
Απαλό μίλημα, Α', 667.
Έγκώμιον, Α', 667.
‘Η έλεγεία, Α', 667.
Πρωινό ξεκίνημα, Α’, 668.

Άπηλιώτης, Ν.Χ (μετ.)
Galsworthy : Salta pro nobis, θ', 13.

Barbusse, H.
’Ιησούς, μετ. Αίμ. Χουρμουζίου, ΙΑ', 10.

Char, R.
"Υμνος σε χαμηλή φωνή, μετ. Γ, 257.

Εύσταθίου, Ζ, (μετ.)
Yutang Lin : Γιά τά λουλούδια καί τις γυναίκες, ΙΕ', 

ΙΕ', 283.

Ήλιάκης, Άντ. Κ.
Ανάμεσα στούς σταυρούς, ΙΣΤ', 221.

Galsworthy, J.
Salta pro nobis, μετ. Ν. Άπηλιώτη. θ’, 13.

Ίντιάνος, Α.
Κάθε πωρνόν, Α', 210.
Μιά τσιερκατσιήν πού τό πωρνόν, Α', 211.
Πάνω στές κόρμες τών γεντρών, Α', 210.
Πόσες βολές, Α', 212.
Τόσομ πού τήν άγαπώ, Α', 211.
Στήμ Μαρικκοϋ, Α', 210.

Ίωάννου, Χρ. Α.
Ό γυρισμός, ΙΕ’, 323.
Ό θάνατος τής Δάλιας, ΙΔ', 305.
Τό όνειρο τοϋ Άλέξη, ΙΕ', 323.
Ή πρόσκληση τής ζωής, ΙΔ', 354.
Φθινοπωρινό, ΙΣΤ', 144.

Κασσινόπουλος, Κ.
Τά δείπνα μας, ΙΣΤ', 144.
Πεζοτράγουδο, ΙΔ’, 383.
Πλήξη, ΙΕ', 110.

Κάσιος, Ν.
Ό ξυλοκόπος, ΙΕ', 54.
Τό τραγούδι τοϋ Νείλου, ΙΓ', 352.

Κληρίδης, Λ. (μετ.)
’Ινδική προσευχή, Η', 175.

Κουρράς, Ν.Χ.
Στοχασμοί, ΙΔ', 18, ΙΕ', 58, 282, Κ', 136.

Κρανιδιώτης, Ν.
’Ερωτική τριλογία, Δ', 257.
θρύλοι άγάπης, Δ', 411.

Μαρκίδης, Γ.Α.
Γύρω άπό τή ζωή, ΙΓ', 117, ΙΔ', 160.

Μιχαηλίδης, Μ.
θάναι, ΙΑ', 181.
ΚΓ ή άνοιξη θέ νάρθει, θ', 256.
Τής ψυχής τό δέντρο, Γ, 277.

Μυλωνάς, Λ.Κ.
Ή μαγεμένη κορυφή, ΙΕ', 120.

Νικολαϊδης, Ν.
"Αμπελος, Γ', 3.
"Ανοιξη, Α', 399.
Άνοιξι στήν Έρημο, Α', 399.
Άνοιξι μισοπέλαγα, Α', 399.
Τό βιβλίο τοϋ Μοναχού. Εκλογή, ΙΑ', 143.
Έξω άπό τήν άγάπη, Α', 400.
Τό καλημέρα στόν άρρωστο, Γ', 2.
Ό κήπος μέ τ’ άγάλματα, Α', 400.
Ό κριτικός, Γ', 3.
Ή μικρά εύτυχία, Α', 400.
ΟΙ ντόπιοι, Α', 400.
Πλάνεμα, Γ', 1.
Τά χέρια πού πλήγωσαν τόν έρωτα, Γ', 2.

Π. Π. (μετ.)
Wassilewska : Ούράνιο τόξο, Θ', 40.
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Σεφέρης, Γ.
Άπό τό ήμερολόγιο τοϋ 46, Κ', 157.

Ταρσούλη, Α.
Κρασί, Δ', 265.

Φραγκούδης, Τ.
Αφιέρωση, ΙΑ', 236.
Είπες πώς θάρτης, Α', 280.
"Ενα λουλούδι πού γέρνει, Α', 281.
Τρίο, Α', 617.

Χουρμούζιος, Αίμ. (μετ).
Barbusse : ’Ιησούς, ΙΑ', 10.

Yutang Lin.
Για τά λουλούδια καί τις γυναίκες, μετ. Ζ. Ευσταθίου, 

ΙΕ', 283.

Wassilewska, W.
Ουράνιο τόξο, μετ. Π. Π, Θ', 40.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Μιχαηλίδου, Ε. Β.

Άνοιξη, ΙΖ', 140.
Φθινόπωρο, ΙΖ', 337.

Παπαχρυσοστόμου, Χρ.
Άνεκαλύφθη Φάρμακον, ΙΖ', 140.
Άνευρέθη άπηγχονισμένος, ΙΣΤ', 27.
Αποκαλυπτικά έγγραφα, ΙΗ', 181.
Ό άπρόκοπος, ΙΖ', 71.
Άπωλέσθη άνθρωπος, ΙΣΤ', 160.
"Αρτι μέν έπεπαύμην, ΙΗ', 316.
Αρχή σοφίας, ΙΖ', 407.
Τό άστρο τών μάγων, ΙΖ', 35. ΙΗ', 26.
Γιατί, ΙΣΤ', 368.
Ή γοητεία τής άποστάσεως, ΙΣΤ', 329.
Ή γοητεία τής παλληκαριάς, ΙΖ', 256.
’Εγκληματικά πένθη, ΙΖ', 180.
’Ενάρετο καί άγαθή ή λογία, ΙΣΤ', 252.
’Επιστημονικοί εξωφρενισμοί, ΙΖ', 220.
Έργα μιαρά, ΙΣΤ', 124.
Horror vocui, ΙΖ', 105.
Ιστορικοί σακάτηδες, ΙΕ', 363.
Κορίτσια τής Κύπρου, ΙΗ', 270.
Ό νεοσύλλεκτος, ΙΖ', 336.
Ή πίστη τής καρδιάς, ΙΣΤ', 185.
Προσευχές άπό ραδιόφωνου, ΙΕ', 331.
Πωλοΰνται άνταλλακτικά, ΙΖ', 301.
Σήμερα, μονάχα σήμερα, ΙΖ', 369.
Σκιών κατάλογος, ΙΗ', 96.
Σκλαβιά, ΙΣΤ', 244.
Ταξίδια, ΙΣΤ', 55.
Τηλεγράφημα έξ Αφρικής, ΙΣΤ', 290.
Τουλγιάρ, ΙΗ', 142.
‘Η χρυσή μετριότης, ΙΣΤ', 91.

ΜΕΛΕΤΑΙ
Άγγελομάτης, Χρ. Ε.

Τό θέατρο στήν Ελλάδα κατά τόν πόλεμον Κ', 263.
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Adopol Alexandre.
Nicolaidis, l’home, Ε', 237.

Άθανασιάδης, Τ.
Φώτος Πολίτης, IB', 31.

Ακρίτας, Λ.
Φώτος Πολίτης, Α', 285

Άλιθέρσης, Γλ.
Αλέξανδρος Πάλλης, Α', 517.
Αυτοκριτική, Β', 491, Ζ', 35, Η', 44 ΙΑ', 87.
Βασίλης Μιχαηλίδης, Ε'. (άρ. 62), 69.
Οί πεντασύλλαβοι καί τά παθητικά κρυφομιλήματα, 

Β', 361.
Πρόσωπα, Ζ', 98.
Ό ποιητής Πέτρος Βλαστός, Α', 565.
Φιλολογικά άπομνημονεύματα, ΙΕ', 211.

Άμαντος, Κ.
"Ενας Κυπριώτης Πατριάρχης, Α', 651.

Άναγνωστόπουλος, Γ.
Ό ποιητής Νίκος Κρανιδιώτης, ΙΖ', 21.

Ανδρονίκου, Μαν.
Ό άνθρωπος στό έργο τού Βενέζη, ΙΔ', 154, 190, 230.

Άνθίας, Τ.
Γύρω άπό τά μνημόσυνα τοϋ Β. Μιχαηλίδη, Ε', (άρ. 

62), 106.
Άντωνιάδης, Θ', Άντ.
“Etre Grec”, Β', 177.

Άρδαβάνης-Λυμπεράτος, Σπ.
Ή ποίησις εις τά μαχαίρια τών έγκληματιών, Γ', 169.

Άργυροπούλου, Μ.Π. (μετ.).
Empiricos : Τζωρτζ Μπέρναρντ Σώ, ΙΕ', 341.

Απόφοιτος τοϋ Π. Γυμνασίου.
Τό Παγκύπριο Γυμνάσιο καί ή γυναικεία μόρφωση, 

Η', 32.
Αύτονόμου, Ε.

Γιώργος Φασουλιώτης, Θ, 30.
Ροίδης καί Ψυχάρης. Ή άλληλογραφία τους, Β', 

147, 196.

Βάλσας, Μ.
Κριτική κριτικής, ΙΔ', 154.
Τό μεγαλείο τοϋ άτόμου, ΙΑ', 178.
Ή τραγωδία τοϋ Ίωάννου Άντρέα τοϋ Τρώϊλου «Βα

σιλεύς ό Ροδολϊνος, ΙΖ', 269.
Bacon, Fr.

’Εκδίκηση (μετ.). Ήρ. Μυριανθούση, ΙΣΤ', 53.
Βλαστός, Π.

Ή Κινέζικη διγλωσσία, Β', 19(763).
Ό Ρωμανός ό Μελωδός, Α', 547.

Βοσταντζής, Ν.
ΟΙ γλωσσικές Ιδέες Ίωσήπου τοϋ Μοισιόδακος, ΙΓ', 27
Άδ. Κοραής ό παιδαγωγός τοϋ έθνους μας, ΙΓ', 288, 

332.
Βότσης, Ο, (μετ.).

Guardini, R : Περί μελαγχολίας, ΙΘ', 427.
Βράχας, Φρ. Π.

Γεώργιος Δροσίνης, ΙΣΤ', 171, 205.

“Ανθρωποι καί παιδεία, ΙΕ', 133.
Βραχίμης, Ν. (μετ.).

Renan : Προσευχή επάνω στήν Ακρόπολη, Θ', 162.

Γαβριηλίδης, X. (μετ.).
Havell : ΕΙσαγωγή στα έργα τοϋ ‘Ομήρου, ΙΣΤ', 325.

Γεωργεάδης, Κ.
Αφροδίσια καί Άδώνια, Δ', 362.

Γεωργιάδης, Α.
Justus Sigismund, Δ', 579.

Γεωργιάδης, Κλ.
Τά «Κύπρια Έπη», Β', 68.
Ή λατρεία τοϋ Απόλλωνος εις τήν Κύπρον, Β', 435.
Μιά σύντομη μελέτη στήν Αντιγόνη τοϋ Σοφοκλή, 

ΙΕ', 236.
Παλαιολιθική καί νεολιθική εποχή έν Κύπρω, Β', 488.

Γιάκος, Δ.
Τό Ελληνικό μυθιστόρημα, ΙΣΤ', 305.
‘Η νεωτέρα Ελληνική Κριτική, ΙΖ', 359.
ΟΙ πρόδρομοι τής Νεοελληνικής κριτικής, ΙΖ', 87.

Γιαννίδης, Λ. (μετ.).
Campbell : Τό παράσημο άξιος καί ό Τ. Σ. Έλιοτ, ΙΓ', 

366.
Γρηγόριος ‘Ηγούμενος Μαχαιρά.

Τό άλφάβητον τοϋ Χάρου, Ε', 461.
Ό θρήνος τοϋ Καραβιού, Γ, 27.
Δήμμαν άντρο·ύ·νου, Άμπόδεμμα ή όρχιπέδη, Δ', 534.
Σημειώσεις άπό τήν παιδικήν ζωήν τοϋ Νίκου Νικο- 

λαίδη Ε', 277.

Campbell, R.
Το παράσημο άξίας καί ό Τ.Σ. Έλιοτ, μετ. Λ. Γιαννίδη, 

ΙΓ', 366.
Carrières, Μ.

Γιά ένα νέο Δυτικόν άνθρωπισμό μετ. Π. Π., IB', 43.
Chevalier, Albert de Burbure.

Oî πρώτοι Βέλγοι στήν Κύπρο καί στή Μάλτα, μετ. 
Μ. Μαραγκού Δ', 183.

Δ. Ν.
Raglan, Lord : Τί είναι παράδοσις, Α', 346.

Δαλμάτη, Μαργαρίτα.
Eldo Bossi, ΙΘ', 122.
Enzo Bettiza, ΙΘ', 203.
Remo Lugli ΙΘ', 383.
Peitro Getzel, ΙΘ', 345.
Ugo Moretti, ΙΘ', 156.

Δέλιος, Γ.
Ό ποιητής Όσκαρ Βλαντισλάς Μιλόζ, Κ', 125.

Διαμαντής, Α.
Ή τέχνη στήν Κύπρο, ΚΑ', 199.
Ή τέχνη καί τό παιδί, ΙΔ', 43.

Διόδωρος, Ζ.
Ή Mireille τού Μιστράλ, ΙΓ', 164.

Διομήδη, Ν.
Πηλιορείτικα πανηγύρια, ΙΕ', 326.

Δίκαιος, Π.
Νεολιθικές άνακαλύψεις στήν Κύπρο, Α', 653.
Πορίσματα άπό τάς άνασκαφάς εις Έγκωμην, ΚΑ', 25.

Eliot, T.S.
‘Η κλασσική έκπαίδευση καί ό άνθρωπος τών γραμ

μάτων, μετ. Σ.Α. Σωφρονίου, ΙΗ', 447.
Ή κλασσική έκπαίδευση καί ό άνθρωπος τών γραμ

μάτων, μετ. Σ.Α. Σωφρονίου, ΙΘ', 33.
Οί τρείς φωνές τής ποίησης, μετ. Ν. X" Ίωάννου Κουρρά, 

Κ', 120, 183.
Empiricos, Α.

Τζώρτζ Μπέρναρντ Σώ, μετ. Μ.Π. Άργυροπούλου, 
ΙΕ', 341.

Εύσταθίου, Ζ.
‘Η σουρρεαλιστική ποίηση, ΙΣΤ', 16.

Ζαννετίδης, Ζ. (μετ.)
Reneville : ‘Η ποίηση τού Jules Supervielle, ΙΔ', 15.

Ζορμπάς, Α.
Αιμίλιος Βεάκης, ΙΖ', 329.
Κωστής Παλαμάς, ΙΣΤ', 83, 117, 156, 181.

Ήλιάδης, Γιάγκος.
Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Ε', 14.
Μιά ματιά στήν ποίηση μας, Β', 360.
Τά παράκαιρα, Β', 365.
Τό ποιητικό έργο τού Παλαμα, Β', 391.

Ήλιάδης, Γ.Σ.
Ή σημασία καί ή άξια τής Κυπριακής λαϊκής τέχνης, 

ΙΕ', 352.

Θρύλος, Α.
Κ. Καβάφης, IB', 100.

Fontain, A.
Έγινε ό Τρωικός πόλεμος, μετ. Ν. Κάσιου, ΙΔ', 192.

Freud, S.
Ό Μωϋσής κΓ ό μονοθεϊσμός, μετ. Δ. Νούση, Δ', 239.

Fuller, R.
Ή σύγχρονη Αγγλική ποίηση, μετ. Σ.Α. Σωφρονίου, 

ΙΗ', 138.

Guardini, R.
Περί μελαγχολίας, μετ. Ο. Βότση, ΙΘ', 427.

Gunnis, Rubert.
Ό βασιλέας Πέτρος καί οί διάδοχοί του, Α', 229.

Hill, G.
Αμαθούς, μετ. Α. Ίντιάνου, Δ', 561.
Δυό τοπωνυμικά αινίγματα : Λεμεσός-Λευκωσία, μετ. 

Α. Ίντιάνου, Δ', 438.
Havell, H.L.

ΕΙσαγωγή στά έργα τού ‘Ομήρου, μετ. X. Γαβριηλίδη, 
ΙΣΤ', 325.

Ι.Α.Σ.
Edna St. Vincent Millay, ΙΘ', 288.
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Wallace Stevens, ΙΘ', 469.
Walter Benton, ΙΘ', 233.

Ίερωνυμίδου, A.
Άνδρέας Νεζερίτης, ΙΘ', 386.
Άντίοχος Εύαγγελάτος, ΙΘ', 472.
‘Ελληνική μουσική καί "Ελληνες μουσουργοί, Ιθ', 292.
Μανώλης Καλομοίρης, ΙΘ', 343.

Inge, R.W.
01 μεγάλοι τής σκέψης. Ό Πλωτϊνος, μετ. Δ. Σκέττου, 

Α', 608.

Ίντιάνος, Αντ.
01 άγγλικές μεταφράσεις τοϋ ύμνου τοΰ Σολωμοΰ, 

Δ', 225.
’Ανέκδοτα γράμματα τοΰ Πέτρου Βλαστού, ΣΤ', 73.
Βιβλιογραφικά Κύπρου, Δ', 125.
Ό Βιζυηνός στήν Κύπρο, Α', 16.
ΕΙκόνες Ελλήνων μεταβυζαντινών ζωγράφων στήν 

Κύπρο, Ε', 397, 429.
Ή έκδοση τών άπάντων τοΰ Β. Μιχαηλίδης (άρ.62), 98.
«Ή 9η Ιουλίου τοΰ 1821 έν Λευκωσία (Κύπρου)», 

Ε', 345.
Excerpta Cypria, Δ', 336.
Federico Garcia Lorca, Δ', 281.
’Ιάκωβος Α', Άρχιέπισκοςπος Κύπρου, Δ, 71., 
‘Ιστορικά έγραφα, ΣΤ', 97.
Joseph Conrad, Γ', 20.
‘Η κριτική καί ά Λιπέρτης, 238, 287, 317.
Τά «Κυπριακά Έπη» τοΰ Μάρκου Άνδρεάδη, Δ', 179.
Κυπριακά έρωτικά ποιήματα, Β', 493.
Τά Κυπριακά ’Ερωτικά Ποιήματα κι ό κ. Χατζηϊωάννου, 

Γ', 84.
Κυπριακή παλαμική βιβλιογραφία, Β', 396.
Τά Κυπριώτικα γράμματα τοϋ Arthur Rimbaud, Δ', 34.
Κυριάκος Παπανικολάου ή Παπαδόπουλος, Α', 679.
Κωνσταντίνος Φιλίππου, Β', 231.
Λησμονημένος Λευκοσιάτης "Αγιος : Θεοφάνης ό Μο

ναχός, Ζ', 14.
Μεσαιωνικά σύμμεικτα Κύπρου, Corrigenda, Ε', 312. 
Τό μεταφραστικό έργο τοϋ Μαβίλη άπό τά έγγλέζικα, 

A', 111.
Νίκος Χατζηγαβριήλ, Α', 38.
Ξενοφών Π. Φαρμακίδης, Β', 256.
Osbert Sitwell A', 360.
Παναγία ή Άθιώτισσα, ΣΤ’, 54.
Τά ποιητάρικα καί τά πρωτόλεια τοϋ Τεύκρου Άνθία, 

Β', 7(751).
Πώς ό Stanley Casson είδε τήν έλληνικήν Κύπρο Θ', 84.
Rudyard Kipling, Β', 236.
Στυλιανός Χουρμούζιος, Β', 262.
Σύγχρονοι Άγγλοι ποιητές Α', 133.
Ταφόπετρες ή σελίδες άπό τήν Ιστορία τής Λεμεσού, 

Δ', 495.
Τό τοτωνυμικό αίνιγμα «Λεμεσός», Ε', 326.
«Τά τραγούδια τής πατρίδος μου», Β', 383.
Τρία ανέκδοτα κι’ άγνωστα ποιήματα τοϋ Κ. Π. Κα- 

βάφη, Ιθ', 153.
Σπυρίδων, Χωρεπίσκοπος Τριμυθοΰντος, Δ', 447.
Στοιχεία γιά τή βιογράφηση καί τό έργο τοϋ Γαλλο- 

Κυπριώτη ποιητή Γουσταύου Λαφφών, Δ', 580.

Στοιχεία γιά τή βιογράφηση καί τό έργο τοΰ Όνου- 
φρίου 1. Ίασωνίδη Δ', 379.

Χριστόδουλος Μ. Τζιαπούρας. Α' 414, 495, 572.
Ό Ψυχάρης καί ή Κύπρος Α', 97.

Ίντιάνος, Α. καί Σκέττος, Δ.
Ezra Pound καί T.S. Eliot, Β', 94.

Ίντιάνος, Α. (μετ.)
Hill, G. : Δυό τοπωνυμικά αίνίγματα : Νεμεσός - 
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Γουΐδος Λουζινιάν ΙΕ' 324.
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’Εθιμοτυπίες στήν Πιτσιλιά, ΙΣΤ', 215.
Καιρικές προβλέψεις, ΙΣΤ', 291.
Οί καλλικάντζαροι στήν Κύπρο, Γ', 33.
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Ε', (άρ. 62), 87.
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Ή άνάγκη τής ποίησης, ΙΕ', 339.
Ανθολογία Κυπρίων ποιητών, ΙΣΤ', 199.
Ό άνθρωπος τής ζώσης πίστεως, ΙΕ', 227.
Ή άρχαία Κυπριακή λογοτεχνία, ΚΑ', 53.
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‘Η νέα ποίηση, Ιθ', 63.
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Περί τέχνης, Κ', 110.
Περισσότερα πεζά, ΙΖ', 43.
Πνευματικά αίτήματα, ΙΓ', 319.
Πνευματικά ενδιαφέροντα, ΙΣΤ', 35.
Πνευματικά προβλήματα τών νέων, Κ', 294.
‘Η πνευματική άνάπτυξη τής Κύπρου, μιά έθνική έκ- 
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Πνευματική έπιστράτευση, ΙΣΤ', 303.
Πνευματική κρίση, ΙΔ', 179.
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Πνευματικοί δεσμοί, ΙΣΤ', 99.
Ό ποιητής τής Ίωνίου, ΙΕ', 259.
Ποιητικά θέματα, ΙΖ', 308.
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Κυπριακά τοπωνύμια, ΙΕ', 53, 121.
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Ό Φεβρουάριος, θ', 262.

Linder, Η.
Stefan Zweig, μετ. Π.Π., Γ, 274.
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Bacon : Έκδίκησις, ΙΣΤ', 53.

Μυριανθόπουλος, Κ.
Ένα άνέκδοτο έγγραφον περί τού Άδ. Κοραή, ΙΓ', 296.

Μυριβήλης, Στρ.
‘Η λάμπα τού Παλαμά, ΙΖ', 121.
‘Η όμορφιά τής Κύπρου, ΙΣΤ’, 103.

Newby, Ρ. Η.
Τό Αγγλικό μεταπολεμικό μυθιστόρημα μετ. Σ. Α. 

Σωφρονίου, ΙΗ', 209, 259.
Νικολαίδης, Άρσεν.

Ό Εβραίος Δόν Χοζέ Νάζι καί ή άλωσις τής Κύπρου, 
ΙΔ', 376.

Νικολαίδης, Μ.
Οί πηγές τής Νεοελληνικής λογοτεχνίας, ΙΗ', 289.

Νικολαίδης Σ. Ν.
Φώτος Πολίτης, θ', 175.

Νούσης, Δ.
«Ό Μωυσής κι’ ό μονοθεϊσμός τού S. Freud», Δ', 236.
Ψυχαναλυτικό νόημα σέ κυπριακές παροιμίες, Α', 144.

Νούσης, Δ. (μετ.).
Freud, S. : Ό Μωϋσής κΓ ό μονοθεϊσμός, Δ', 239.

2ιούτας, Ν.
‘Η άπαγγελία, Ε', 448.

Ξεφλούδας, Στ.
‘Η Γενιά τού τριάντα, ΙΓ', 34.

Οίκονομίδης, Στ. Γ.
Τά έκατόν λόγια τής άγάπης, Α', 696.

Π. Π. (μετ.).
Carrières, Μ. «Γιά ένα νέο Δυτικόν άνθρωπισμό», 

IB', 43.
Lewis : Ή ποίησις τού T. S. Eliot, 1, 39.
Linder : Stefan Zweig, I', 274.

Παλαμάς, Κ.
Γράμματα I-IV, Β', 346.
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Τό κρασί τής Κύπρου, Β', 340.
Περί τών νέων ποιητών, Β', 349.
Πρόλογοί στό Β', τόμο «Τζιυπριώτικα τραούδκια» τοϋ 

Δ. Λιπέρτη, Β', 343.
Σ. Μενάρδος, Β', 342.

Pallis, Λ.
Ελληνικά ιστορικά απομνημονεύματα τοϋ απελευθε

ρωτικού πολέμου καί τών μετέπειτα χρόνων, (μετ.) 
Ν. Α. Ρολάνδη, Ε', 197.

Ή Φραγκοκρατία στήν Ελλάδα, ΙΓ', 63.
Τό Χρονικό τοϋ Λεοντίου Μαχαιρδ, ΙΓ', 355.

Πανάρετοί, Α.
Γεωργικά γνωμικά, Β', 153.
Γεωργικά καί λαογραφικό σημειώματα, Η', 49, 100.
Παρατηρήσεις σέ γεωργικές παροιμίες, ΣΤ', 37.

Παντελίδης Τηλ.
Γύρω άπό τό σουρρεαλιστή ποιητή David Gascogne 

Θ', 241.
Τό «Μεθυσμένο Καράβι» τοϋ Arhur Rinibaud, ΙΔ', 344.

Παπαδόπουλος, Γ. Κ.
Γ. Βερίτης, ΙΕ', 174.
Γύρω άπό τή ζωή τοϋ Β' Μιχαηλίδη, ΙΘ', 195.
Edith Sitwell, ΙΗ', 160.

Παπαδόπουλος, X.
«Ό τηλαυγής Φάρος τής Κύπρου καί τής ’Ανατολής», 

Η', 29.
Παπακώστας, Β.

Ή τέχνη τής ζωής καί τό έργο τοϋ Κ. Π. Καβάφη, ΙΖ', 
320.

Παπαχαραλάμπους, Γ. X.
Τό άλφάβητον τής ψυχής καί τοϋ χάρου, ΙΔ', 260.
Άπαρχαί Ζ', 19.
’Από τά κυπριακά παραμύθια, Δ', 211.
Άπό τήν παιδιόφραστον διήγησιν τετραπόδων ζώων, 

Γ, 262.
Γύρω άπό τή ζωή τοϋ Λιπέρτη, ΙΓ', 236.
Γύρω άπό τό τοπωνυμικόν αίνιγμα «Λεμεσός», ΣΤ', 126.
Έθιμα τοϋ Θερισμού, Ε', 89.
Ή καταγωγή τής Γυναίκας, Δ', 478.
Ή κκελλέ τ’ Άναστάση, ΣΤ', 18.
Κυπριακά έθιμα, Δ', 107.
Κυπριακά έργατικά τραγούδια ΙΔ', 55.
Περίδειπνα, Ζ', 18.

Παράσχος, Κλ.
Ή έκδοση Ανθολογιών, 15, 201.
‘Ημερολόγιο δίχως ήμερομηνίες, IB', 93.
Νίκος Νικολαΐδης, Ε', 83.

Παστελλάς, Α.
Ή ποίηση στήν έποχή μας, ΙΗ', 243.

Πασχαλίδου, Μ.
Τό τραγικό στοιχείο τοϋ Άγαμέμνονος ΙΓ', 121.

Παυλίδης, Α. Μ.
Ή συμβολή τοϋ Παγκυπρίου στή δημιουργία δασκάλων, 

Η', 27.

Περσιάνης, Π. Κ.
Κυπριακόν άλβάβητον, κυπριακή διάλεκτος, καί κυ

πριακοί έπιγραφαί, Ιθ', 195.

Ό Ρωμανός καί ό Ακάθιστος "Υμνος, ΚΑ', 215.
Πετρίδης Γ.

Samuel Taylor Coleridge, A', 67.
Sir Arthur Wing Pimero, A', 199.
Φιρντουσί, A', 132.

Πηλαβάκης, K.
Άπό τή ζωή καί τό έργο τοϋ Γιάγκου Χρ. Τορναρίτη 

(1888-1942), Ζ', 191.
Γλωσσικές παρατηρήσεις, ΙΘ', 165.
Διορθώσεις καί παρατηρήσεις στό έτυμολογικό λεξικό 

τοϋ Ν. Άνδριώτη, ΙΗ', 255.
Τό Κυπριακό καί τά συγγενικά Ιδιώματα, ΚΑ', 81.
Κώστας Χατζητσαγκάρης, Β', 288.
‘Ομώνυμα ή Ιδιόφθογγα στό Κυπριακό ιδίωμα, ΙΗ', 36.
’Ορθογραφία καί έτυμολογία, ΙΕ', 141.
Συμβολή στήν ερμηνεία νεοελληνικών κεμένων ΙΖ', 350, 

389, ΙΗ', 8.
Πιτσιλλίδου, Θ.

Γύρω άπό τό τελευταίο άνέβασμα, Γ, 117.
Λίγα Λόγια, Ζ', 104.

Πλατής, Λ.Ν.
Κατερίνα Κοτέλνικωφ, ΙΘ', 82.

Πράτσικας, Γ.
Άπό τόν Ζουμπέρ στόν Ρεμπώ, Κ', 19.
Ένας λησμονημένος ποιητής, Δημοσθένης Βαλζαβά- 

νης, ΙΘ', 335.
Έξομολογητικά βιβλία, Κ', 303.
Τό κλίμα τής αγωνίας, Ιθ', 159.
Ή πεζογράφος Σιδονία Γαβριέλλα Κολέτ, ΙΘ', 433.
Πώλ Κλωντέλτ, Κ', 221.
Ή τραγική μορφή τοϋ Καβάφη, ΙΗ', 399.

Προβελέγγιος, Ρ.
Φιλελληνισμός καί πρωτογονισμός, Κ', 339.

Προυσής, Κ.
‘Η Αθηναϊκή Ίλιάδα τοϋ Πεισιστράτου, ΙΣΤ', 265.
ΑΙσχύλος καί Χορικός ύμνος, ΙΗ', 393.
01 άνεράες, Γ, 278.
Άπό τήν Πολιτεία τού Πλάτωνος, Δ', 257.
‘Η Άροδαφνούσα, Δ', 485.
Ό «Άσκραϊος» τοϋ Παλαμδ, Β', 374.
Τό Βασιλόπουλο τής Βενετιδς, Θ', 244.
Γύρω άπό τά λαϊκά παραμύθια, ΙΖ', 44, 91.
Διονύσου νέα πάθη, Κ', 427.
Οί έκδόσεις τοϋ Κυπριανού, Δ', 419.
Ελληνική Παράδοση, ΙΓ', 320.
Ή θέση τής Κύπρου στό σημερινό άγώνα Ζ', 162.
Ιστορία καί ιστορικά αίτια στό Θουκυδίδη καί στόν 

Πολύβιο, ΙΕ, 229.
Κυπριακές λέξεις στά ποιήματα τοϋ Βιζυηνοΰ, ΙΘ', 464.
Κυπριακή πεζογραφία, ΙΔ', 306.
Ή Κύπρος Ελληνική, Ε', 374.
Μένος Φιλήντας, Α', 28.
Τό μεταφραστικό έργο τοϋ Μαβίλη άπό τά Λατινικά, 

Α', 116.
Μιά παραπειστική εΙκόνα τής λογοτεχνίας μας, ΙΕ', 8.
Τό Παγκύπριο Γυμνάσιο καί ή Κυπριακή ανάπτυξη, 

Η', 34.
Πίσω στις Πηγές, ΚΑ', 73.

Τά προβλήματα τής δημοτικής, Δ', 567.
Ρήγας καί Κοραής, Θρϋλος καί Πίστη, ΙΓ’, 299.
Τό τεϋχος τοϋ Β. Μιχαηλίδη, Ε', (άρ. 62), 110.

Πρωτοψάλτης, Έμμ. Γ.
Ό Κύπριος άγωνιστής Χριστόδουλος Καλλιγδς, ΚΑ', 

165.

Raglan, Lord
Τί είναι παράδοσι μετ. Δ. Ν. Α', 346.

Reneville, A. Rolland de.
‘Η ποίηση τοϋ Jules Supervielle, μετ. Ζ. Ζααννετίδη, 

ΙΔ', 15.
Renan, Ε.

Προσευχή έπάνω στή Ακρόπολη μετ. Ν. Βραχίμη, 
θ', 162.

Rohlfs, G.
Άπό τά παραμύθια τοϋ Ελληνισμού τής Καλαβρίας, 

μετ. Κ. Π. Χατζηϊωάννου, ΙΕ', 83.
Ρολάνδης, Ν. Α. (μετ.).

Pallis : Ελληνικά Ιστορικά απομνημονεύματα τοϋ άπ- 
ελευθερωτικοΰ πολέμου καί τών μετέπειτα χρόνων, 
ΙΕ', 197.

Russel, Β. : Φώς καί σκιά τών τελευταίων 50 χρόνων 
ΙΣΤ', 37.

Ρουσσιά, Μ.
Τά κατάλοιπα τής Ενετοκρατίας στή Κύπρο, ΚΑ', 183.
Πώς βλέπω τόν Νίκο Νικολαΐδη — ΟΙ Ιδιοτροπίες του— 

Τά χαρίσματά του, Ε', 233.
Russel, Β.

Φώς καί σκιά τών τελευταίων πενήντα χρόνων, μετ. 
Ν. Α. Ρολάνδη, ΙΣΤ', 37.

Ryner, Η.
Οί πραγματικοί διάλογοι τοϋ Σωκράτη, μετ. Σ. Μιχαη

λίδη, Β', 25.

Σαρής, Μ. (μετ.)
Mavrogordato, J. : Ή νεοελληνική πνευματική παρα

γωγή, Δ', 288.
Σιδέρης, Γ.

Τό Ιστορικό δράμα, ΙΔ', 189.
ΟΙ πρώτες θεατρικές ασχολίες τοϋ Χρηστομάνου, IB', 39.

Σκέττος Δ.
Πρόοδος καί Τέχνη, Α', 308.

Σκέττος, Δ. (μετ.)
Igné. R. W. ΟΙ μεγάλοι τής σκέψεως, Α', 608.

Smith, Gertrude.
Ή σημασία τής Ελληνικής παιδείας, ΙΖ', 249.

Σολομωνίδης, Χρ. Σ.
Τό ποιητικό έργο τοϋ Αγγέλου Σημηριώτη, ΙΕ', 262.

Σοφοκλέους, θ.
Ή «άναβίωση» τής Αρχαίας Αττικής κωμωδίας, ΙΣΤ', 

363.
Γλωσσική άγωγή : Προφορά, ΙΑ', 43.
Γλωσσική μόρφωση, Γ', 24!λ
‘Η διαλεκτική κι οΐ συνέπειές της, Η', 92.

Ή Ελληνική καί Χριστιανική παράδοση στή νεοελλη
νική ζωή καί τέχνη, ΙΕ', 37.

Ή λογοτεχνία στή άγωγή, θ', 150.
Τό μέλλον τής κλασσικής άγωγής, ΙΑ', 231.
Μιά έρμηνεία τοϋ ήθους τής Ίοκάστης παρά τώ «Οί- 

δίποδι Τυράννω» τοϋ Σοφοκλέους, Ιθ', 115.
‘Η παιδεία στήν Κύπρο, ΚΑ', 189.
‘Η ποίηση καί ή ζωή μας, Γ, 215.
‘Η ποίηση τοϋ Ρήγα, ΙΓ', 275.
Τό πολιτικόν μέλλον τής Κύπρου, θ', 213.
Ό Πεσταλότσι καί τό έργο του, ΙΖ', 27, 53.
Ό Συκουτρής στήν Κύπρο, ΙΓ', 106.
Τί σημαίνει ό Σολωμός γιά τόν Ελληνισμό, ΙΖ', 193.
Τό σχολείο μας καί ή παράδοση του, 19.

Σπανδωνίδης, Π.
Άετοφωλιές, ΙΑ', 167.
‘Η άσυνέχεια καί ή συνέχεια, ΙΔ', 148.
Ό Εύφορίων ή τό πνεύμα τής ποίησης, ΙΕ', 309.
Νιάτα, ΙΗ', 168.
Ό «Όρθρος τών ψυχών» τοϋ Γρυπάρη, Δ', 311.
Προϋποθέσεις γιά τή δημιουργία τοϋ νέου Ελληνισμού, 

IB', 226.
Φιλολογία καί Λογοτεχνία, ΙΓ', 231.
Φώτος Πολίτης, Β', 484.

Σπάνιας, Ν.
‘Η Αγγλική ποίηση στά χρόνια τοϋ πολέμου, ΙΗ', 303.
Edgar Lee Masters, ΙΖ', 213.
Ε. Ponnol, Κ', 342.
Ό ποιητής W. Η. Auden, Ιθ', 420.
Ό ποιητής Robert Frost, ΙΖ', 317.
Σύγχρονη Αμερικανική ποίηση, ΙΖ', 131.

Σπανούδη, Σ.
Τό ώραιότερο βιβλίο, Γ, 259.

Σπαταλάς, Γερ.
‘Η λογοτεχνία στή Έφτάνησο IB', 240, 282.

Σπυριδάκης, Γ. Κ.
Παρατηρήσεις έπί δύο Ιστορικών άσμάτων έκ Κύπρου, 

ΚΑ', 99.
Σπυριδάκις, Κ.

ΑΙ Άθήναι τοϋ Περικλέους, ΙΓ', 14, 82.
Τά βασίλεια τής Κύπρου, ΙΑ' 255.
Γεώργιος Χατζηδάκης, Γ, 57.
‘Η γνησιότης τών στίχων 904-920 τής Αντιγόνης τοϋ 

Σοφοκλέους, ΙΑ', 23.
‘Η διδασκαλία τής άρχαίας Ελληνικής γλώσσης εις 

τά σχολεία μας τής μέσης Παιδείας, Γ, 15.
Τό δράμα έν τή άρχαία Κύπρω Η', 155.
‘Ο έθνικός έλληνικός χαρακτήρας τής Κύπρου μέσα στούς 

αϊώνες IB', 158.
‘Η Ελληνική Μέση Έκπαίδευσις ΙΔ', 284.
Εύαγόρας Β', Βασιλιάς τής Σαλαμίνας (361-343 π.Χ.) 

καί ή έπανάσταση τών Κυπρίων κατά τών Περσών 
(351-344 π.Χ.) Β', 412.

Κίμων ό Αθηναίος, ΚΑ’, 123.
‘Ο Κοραής καί ό Εύαγόρας τοϋ Ίσοκράτους ΙΓ', 294.
Κύπρος καί Άθήναι εις τήν άρχαιότητα θ', 97.
‘Η Κύπρος στά έλληνικά τής Όξυρίγχου Α', 445.
‘Ιστορική άνασκόπησις τής Νήσου Κύπρου. Ό Έλ

ληνικός χαρακτήρ τής Ιστορίας αυτής, ΚΑ', 7.
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Μιχαήλ Βολονάκης ΙΕ', 165, 208.
Μωάμεθ Β' καί Ιουστινιανός Α' στις σχέσεις τους μέ τήν 

Εκκλησία, Γ', 166.
Νέα εύρήματα παπύρων. Α', 377.
Νεοελληνικά προβλήματα ΙΔ', 78.
Ή οίκονομική πολιτική των βασιλέων τής αρχαίας 

Κύπρου IB', 229.
Παλουριώτισσα ή Παλλουριώτισσα ; ΙΘ', 17.
Ή πνευματική Κύπρος στή άρχαιότητα IB', 84.
Τά πολιτικά Ιδεώδη τοϋ κυνικοϋ ’Αντισθένη Α', 619.
Ό πολικός κώδιξ τής Μολδαυΐας καί αΐ πολίτικα! αντι

λήψεις τοϋ ήγεμόνος αύτής Σκορδάτου Καλλιμάχη, Ζ', 
117.

Ή πρώτη έμφάνισις τοϋ φύλακος είς τήν Αντιγόνην 
τοϋ Σοφοκλέους, I’, 207.

Τό πρώτον έτος τής λειτουργίας τοϋ Παγκ. Γυμνασίου, 
τό πρώτον πρόγραμμα καί α! πρώται του ένέργειαι 
1893-4 Η', 7.

Ό Ρήγας καί ή ’Εθνική Ελληνική Παράδοσις, ΙΓ', 264.
Φράγκοι καί Κύπρος IB', 20.

Σταμπόλης, Κ.
"Ενα ποιητικό βιβλίο τοϋ Κ. Χρυσάνθη, Κ', 31.

Συκουτρής, I.
Οΐ ίχνευταΐ τοϋ Σοφοκλέους Α', 464.
Ό Σόλων καί οΐ Σόλοι, Β', 209.

Συμεωνίδης, Λ.
Frederic Chopin ΙΔ', 372.

Σφόρτσας, Φρ.
Μέ τόν Μαρίτη στήν Κύπρο Α' 180-152.

Σωτηρίου, Γ. Α.
Παλαιό Χριστιανικά κοιμητήρια τής Κύπρου, Β', 309.

Σωφρονίου, Σ. Α.
Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα, Κ', 73.

Σωφρονίου, Σ, Α. (μετ.).
Eliot : Ή κλασσική έκπαίδευση καί ό άνθρωπος τών 

γραμμάτων, ΙΗ', 447, ΙΘ', 33.
Fuller, R. : Ή σύγχρονη ’Αγγλική ποίηση, ΙΗ', 138.
Newby, Ρ.Η. : Τό ’Αγγλικό μεταπολεμικό μυθιστόρημα. 

ΙΗ', 209, 259.

Ταρσούλη, Α.
Γύρω άπό τή λαϊκή Κυπριακή τέχνη, ΚΑ', 91.

Τατάκης, Β.
Β. Μιχαηλίδης, Ε', (άρ. 62), 79.
Ζήνων ό Κιτιεύς, Α', 369.
Ν. Νικολαΐδης, Ε', 85.
ΟΙ Περιπατικοί, Β', 22(766).

Τομπόλης, Σ.
Ό Στυλιανός Χουρμούζιος, Β', 244.

Τριανταφυλλίδης, Μ.
‘Η σημερινή θέση τοϋ γλωσσικού ζητήματος στήν 

Ελλάδα, ΙΣΤ', 233.

Τωμαδάκης, Β.Ν.
"Η βιογράφηση τοϋ Βιζυηνοϋ, Α', 597.
Μαρκοράδες—Σολωμός, Β', 426.
ΟΙ πηγές τοϋ Άνδρέα Κάλβου, Δ', 513.

Φάνος, Γ.
Κώστας Καρυωτάκης, ΙΣΤ', 137

Φαρμακίδης, 2.Π.
Δυό Ιστορικές κατάρες, Β', 91.
Ερμηνεία μιας παροιμίας, Β', 9.
’Ερμηνευτικά γιά τή λέξι «Τζύρης», Α', 606.
Ό ήλιος, Β', 499.
Κυπριακή βιβλιογραφία, Β', 90.
Κύπριος μάγος καί άλχημιστής, Β', 432.
Λεξικογραφικά, Β', 223.
Μαγεία καί μάγοι έν Κύπρω, Β', 431.
Μιά μαγική πραξις, τό «κάλεσμαν», Β', 434.
‘Η συτζιά, Α', 304.
Φθογγολογικά καί έρμηνευτικά, Α’, 492.

Φιλήντας, Μ.
Διττά σύμφωνα, Α’, 90.
Δυό άνέκδοτα γράμματα, Β', 6(750).

Φιλίππου, Λ.
Ό ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Νικόλαος Μουζάλων καί 

ή Κύπρος κατά τόν IB' αιώνα, Α', 274.
*Η φυγή τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου στήν 

’Αλβανία, Α', 184.
Φλώρος, Π.

Ό ποιητικός λόγος στήν έποχή μας, ΙΣΤ', 14.
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