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ΚΤΠΡΟΤ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 1955—1959 
ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΕ 

Ο ΠΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Άπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη 
τών Ελλήνων τά Ιερά

ή ’Ελευθερία λάμπει κι όταν ακόμα καλύπτουν σύννεφα τόν εθνικό ουρανό. 
Χρέος μας νά τήν άντικρύζουμε μέ ψηλά τό μέτωπο. ’Αλλά μέτωπο ψηλά 
σημαίνει εξυπηρέτησή της και διαφύλαξή της μέ καθαρή συνείδηση. Τά πρό
σωπα πού υπήρξαν φορείς της μέ τή θυσία τους τήν έγγυώνται όταν μένουν 
στή μνήμη μας σαν καθαρές και μουσικές εικόνες και οχι σαν ασαφείς ανα
φορές. Καί τά γεγονότα μέ τις τμερομηνίες, τις ονομασίες καί μερικά άλλα 
δευτερεύοντα ή τοπικά καθέκαστα επισημαίνουν τήν αντρεία τής ’Ελευθερίας.

Ό τετράχρονος ’Απελευθερωτικός ’Αγώνας (1955 - 1959) υπήρξε γιά 
μάς τούς Κυπρίους μιά άπό τις πιό ηρωικές μας εκδηλώσεις μέ συμμετοχή 
όλου τού πληθυσμού. Μερικά ονόματα μορφοποιοΰσαν τις διαθέσεις τού 
λαού μας. Μερικές ήρερομηνίες αποκτήσανε τή σημασία φωτεινού σταθμού 
στή νέα μας ιστορία. Ό σεβασμός γι’ αυτά δλα μπορεί νά εκδηλωθεί μέ 
πολλούς τρόπους: μέ κείμενα, μέ μνημεία, μέ αναμνηστικές πλάκες, μέ γιορ
τές καί αθλητικούς αγώνες, μέ διαγωνισμούς καί βραβεία καί άλλα. "Ενας 
τρόπος πού μπορεί νά μιλήσει άμεσώτεραι, είναι τό τραγούδι. Γι’ αυτό γρά
ψαμε μιά σειρά απλά ποιήματα μέ προοπτική τή χρήση τους στά σχολεία. 
Σ’ αυτά μιλούμε τόσο γιά τούς ήρωες μας, πού πεθάνανε στον ελληνικό άγώνα 
τής τετραετίας 1955 - 1959, οσο καί γιά σημαδιακές μέρες καί γεγονότα 
τού άγώνα αυτού. Ό Γιάγκος Μιχαηλίδης μελοποίησε τά ποιήματα αυτά. 

Υπεύθυνος τής έκδοσης: 

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Τά ποιήματα τού τετράχρονου ’Απελευθερωτικού ’Αγώνα μας, πού περι
λαμβάνονται στις πιό κάτω σελίδες, έχουν πρωτοδημοσιευθεϊ στό περιοδικό 
«Πνευματική Κύπρος» (τομ. Α' 1960/1961, σελ. 454- 458) μέ τίτλο «Διαγω
νισμός Μουσικών Συνθέσεων τής Πνευματικής Κύπρου μέ άθλοθέτη τήν Ιερά 
’Αρχιεπισκοπήν Κύπρου». Ή συγγραφή τών ποιημάτων έ'γινε μέ υπόδειξη
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τοΰ άείμν. ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου και ’Εθνάρχη Μακαρίου Γ' και μέ σκοπό 
τή χρήση τους στα σχολεία.

Ή σχετική προκήρυξη έλεγε :-
«Προκηρύσσεται διαγωνισμός μελοποιήσεως 1G ποιημάτων τοΰ κ. Κύπρου 

Χρυσάνθη, πού ειδικώς έχουν γραφτή γιά τις ηλικίες 12 - 18 ετών μέ θέματα 
παρμένα άπό τόν τελευταίο μας ’Απελευθερωτικόν ’Αγώνα τοΰ 1955 - 59, μέ 
τούς έξης ορούς:

(α) Λαμβάνει μέρος κάθε "Ελληνας μουσικός (Έλλαδικός ή Κύπριος 
τής Όμογένειας). (β) Τά έργα πρέπει νά υποβληθούν εις διπλοΰν καί νάχη 
τό κάθε κομμάτι ολόκληρο τ’ όνομα τοΰ συνθέτη (Δέν επιτρέπονται ψευδώ
νυμα). (γ) Δέν ύπάρχουλ' περιοριστικά όρια στή σύνθεση. Πρέπει όμως ό 
συνθέτης νάχη υπόψη του πώς τά κομμάτια προορίζονται γιά κοινή χρήση σέ 
συλλόγους, κατηχητικά καί σχολεία. Μερικά άπ’ αυτά ώς τό τής ΕΟΚΑ 
καί 1ης ’Απριλίου προορίζονται γιά έμβατήρια. (δ) Δικαιούται ένας συνθέ
της νά συνθέση δλα ή μερικά άπό τά ποιήματα, (ε) Ή βράβευση θά γίνη 
ξεχωριστά γιά κάθε κομμάτι καί όχι γιά τή σύνθεση έν συνόλω όλων τών 
ποιημάτων, (στ) Οί βραβευμένες συνθέσεις θά είναι ιδιοκτησία τοΰ άθλο- 
θέτη μόνο γιά τήν έκδοσή τους σέ βιβλίο. (Δικαιώματα γιά εκτελέσεις άπό 
ραδιόφωνο ή τηλεόραση άνήκουν στό συνθέτη), (ζ) Γιά κάθε κομμάτι δί
δεται βραβείο £10. (η) ”Αν ύπάρξη σύνθεση μεγαλύτερη, ώς τετράφωνη
γιά χορωδία μέ συνοδεία, δυνατόν ό άθλοθέτης νά βραβεύση ιδιαιτέρως τήν 
σύνθεστ] αυτή άλλά δέν θά συμπεριληφθή αυτή σέ βιβλίο κοινής χρήσεως γιά 
σχολεία κλπ., άλλά πιθανόν νά έκδοθή ξεχωριστά.

Τελευταία προθεσμία υποβολής 1 Όκτ. 1961. Ό άθλοθέτης θά όρίση 
έν καιρώ τριμελή Κριτική ’Επιτροπή.

Τά έργα θά υποβληθούν ή έπί συστάσει ή ιδιοχείρως στον κ. Κ. Χρυσάν- 
θην, Λήδρας 114, Λευκωσία - Κύπρος».

★ ★ ★

Τά άποτελέσματα τοΰ διαγωνισμού αυτού δημοσιευτήκανε στήν «Πνευ
ματική Κύπρο» μετά ένα χρόνο (τομ. Β', 1961/1962, σελ. 266 - 267)

Ό Διαγωνισμός Μουσικών Συνθέσεων τής «Πνευματικής Κύπρου» μέ 
άθλοθέτη τήν Τεράν Άρχιεπισκπή Κύπρου άφοροΰσε τή μελοποίηση έλευ- 
θέρως 16 ποιημάτων τού κ. Κ. Χρυσάνθη ειδικώς γραμμένων με θέματα άπό 
τόν ’Απελευθερωτικόν μας ’Αγώνα γιά τις ηλικίες 12 - 18 έτών. Σκοπός τόσο 
τών ποιημάτων δσο καί τών συνθέσεων είναι ή εισαγωγή στήν Παιδεία τού 
Ιδιαίτερου ήθους μας, άξιου νά γίνη παιδεία, πού είχαμε δείξει σάν κομμάτι 
ελληνικού λαού σ’ αυτό τ’ άπόμερο νησί, τή Νοτιοανατολικήν Ελλάδα κατά 
τόν τετραετή ’Απελευθερωτικόν ’Αγώνα μας.

Ή «Πνευματική Κύπρος» ιδιαιτέρως περηφανεύεται πώς έχει κάμει πνευ
ματικό καί καλλιτεχνικό της στόχο καί τούτο ό πρόσφατο παρελθόν μας.

Στόν διαγωνισμό αυτό έχει υποβάλει δ κ. Γιάγκος Μιχαηλίδης συνθέ
σεις του για όλα με σχετική ποικιλία, μέ βάση παιδαγωγική καί ταυτοχρόνως 
καλλιτεχνική. Ενα ποίημα έχει μελοποιήσει καί ό κ. Κ. Μοιράνθης.

Οί υπεύθυνοι άποφασίσανε νά δοθή τό βραβείο γιά δλα στόν κ. Γιάγκο 
Μιχαηλιδη καί νά έκδοθή ώς σύνολο δλο τό έργο αυτό μέ σύσταση νά χρησι- 
μοποιηθή ευρύτατα στά σχολεία, τούς συλλόγους κλπ.»

Από τά μελοποιημένα ποιήματα τής συλλογής αύτής ένα μέ τίτλο «"Υμνος 
στό Φώτη Πίττα» τραγουδήθηκε άπό τή Μικτή Χορωδία τής «Παιδαγωγικής 
’Ακαδημίας Κύπρου» κατά τά άποκαλυπτήρια τού Μνημείου τοΰ Φώτη Πίττα 
στις 18 Όκτώβρη 1961. Οί νότες του δημοσιευτήκανε στήν «Επετηρίδα 
τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου» τού 1961 - 1962 (σελ. 25).

Στή «Σχολική ’Ανθολογία» τού Άνδρέα Παπαδούρη (1962) έχουν πε- 
ριληφθεΐ τά δεκατέσσερα άπό τά δεκαέξη ποιήματα τής συλλογής (σελ. 232- 
236).

Στό περιοδικό «Κυπριακοί Καιροί» (Μάρτιος 1962, σελ. 16*- 18) μέ 
τόν τίτλο «Τραγούδια τού ’Αγώνα» δημοσιευτήκανε καί τά δεκαέξη ποιή
ματα, διανθισμένα μέ φωτογραφίες, πού δείχνουν έρευνες ή συμπλοκές τών 
τότε Δυνάμεων ’Ασφαλείας μέ τούς μαθητές κυρίως τού «Παγκυπρίου Γυμνα
σίου» (Λευκωσία).

Ή έκδοση τής συλλογής αύτής μέ τις μελοποιήσεις δέν πραγματοποιή
θηκε τότε γιατί στό μεταξύ άρχισε τή δράση της ή ΕΟΚΑ Β' καί δέν έπι- 
θυμούσαν άθλοθέτης, ποιητής καί συνθέτης νά γίνει άπό όποιονδήποτε, έστω 
καί κάπως υποθετικά, συσχετισμός. Μέ τό «Διεθνές "Ετος Παιδιού» ταιριά
ζει νά δοθούν οί στίχοι καί ή μουσική σύνθεση στό εύρύτερο κοινό. Μέ τόν 
τρόπο αύτό τιμούνται ταύτοχρόνως καί οί ήρωες έκείνων τών άλλων ημερών 
μας κι ας πήγε έκ τών πραγμάτων καί άπό έξωτερικές έπεμβάσεις χαμένη 
ή θυσία τους.

Τά κείμενα διατηρούν τήν πρώτη τους μορφή έκτός άπό τήν άλλαγή τού 
11ου στίχου στό ποίημα «Τάφος Κυπρίου Μαχητή» καί μιάς - δυο λεξεων.
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Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΝΕΚΡΟΣ

Αυτόν που δίχως όνομα και φήμη 
γι αγώνα ενάρετο εχει οκοτωθή 
χωρίς νά ζήτησε έπαινο ή ασήμι 
καί μήτε νίκη πρόφτασε να δη,

Ή δόξα τοΰ καθήκοντος τόν ζώνει 
με τών αγίων τόν κύκλο τόν χρυσό 
και φρόνημα Ιερό σ’ εμάς υψώνει 
στή γή δικαίωμα καί στόν ουρανό.

'Ο που δουλεύει τίμια τήν πατρίδα 
δεν εχει δίψα γιά δαφνοκλωνί.
Τιμή καί δόξα του χρυσή ή φροντίδα 
τήν πατρική του να στεριώση γή.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΝΕΚΡΟΣ

-----------------------------— ■ J
ι 3 ------ J-------J-------- —1------J—J—

ο * 1 J J

Ι “7

r Q -ÿû) MS và pe

Μ / -
J J L J.H J. J j Γ

-----------------------
#—n------- 5--------- -4----------------- 1— J -p----f-φ γ γ —

I 1
/ jm.

( Γ Γ—-

O 4 « ....

, Λ Pyi a. jw 9*1 e

3--------f------ ·-----

4 * ·--- 1---

• 1nxx pe το
S__ _L__ J_

1 J * —— 1 « +- d J *

8 9

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



10 11

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



SISI

-U<tod6 1ΊΟΗ

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



-------------------------- ;---------_ ------------- 1 1 ι— »· __ ί
ΓΛΚ Aî-- 1-- J— « LI J ---J----- 1---f J v d * 1___k___ i----λ------r---- *-- »—---

J 1 
•vo. e-orx γτυ <Λ και ω μα neat , ο

όταν ον pet
7 # ___ ________ ____<_______________________ii Λ _ 11 J O c L —Λ1· 1 4 fl___ 1 ___ 1______

τό
«4

• Λ
6υη γτυ d ι ntai ω μα necu

^4· , * 
0τότ> ου ρα

___ - ι 1/ 4F Λ ; *h’y ° < 1 · - J ΓV J w w 4 —

1 
VO οχή, Jt

Λ
'ζαι ω ι

1 
χα 4£ΟΛ

. 9βτορ ου ρα
ί 1

1*41 ° Γ ι > · 1? # ♦ 4

νο 
Utt

I βυττ * teat a>
PP

μα '
t 

και evôv ? συ Pa-------—I-- —I---k
1 ίη = o -J---• —6-ί---

Ι#>—
-θ---  

ι
νο ‘0 που cίου Jiev 1

-------------------
κ

\=ϊ 4$-7*-

10?

PP

■J
‘0

• 4
πού cΙου

—eM----
fi4

±
I

k

Γ= 
—nF-

—Θ---
• 

t 
30.

Ο

pP c'o
—J—

που c

J---------

Jbu

P

*»0.
1514

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



1η TOT ΑΠΡΙΛΗ 1955

Πρώτη τ ’Απρίλη, αντρεία μας μέρα, 
κορφή της λεβεντιάς, 
άνοιξη νέας ζωής, μητέρα 
κι’ αυγή μιας λευτεριάς,

’Έχουν οί μέρες οί εθνικές μας 
μια ξέχωρη αρετή,
μάχεις εσύ μες τις καρδιές μας 
γωνιά ξεχωριστή.

Ξύπνημα γιά όλους τό Εικοοιένα 
και τό Σαράντα φως.
Κι έχεις εσύ στεφανωμένα 
τά δυο σάν ουρανός.
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1η TOT ΑΠΡΙΛΗ 1955

18
19

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΤΟ ΤΡΑΓΟΤΔΙ TOT ΜΟΤΣΚΟΤ

Μούσκο, εσύ της αγροτιάς τό χρέος 
σέ μιά λιτή πατρίδα ελληνική 
ξεπλέρωσες και πέρασες ωραίος 
Θεός αρχαίος στην άφθαρτη ζωή.

Γι αυτό τριαντάφυλλα κρατά τό χέρι 
καί μέ τόν ϋμνο τ άάλητή σε υμνώ. 
Στόν ουρανό τής Κύπρου αιώνιο άστέρι 
σέ βλέπω, ευλογημένο απ’ τόν Χριστό.

Καλότυχη ή γενιά πού ώς θυσιάζει 
παιδί στά Γέμελα τής λευτεριάς, 
τόν ουρανό στούς ώμους της βαστάζει, 
κρατά τό σέβας καθεμιάς καρδιάς.
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ΤΟ ΤΡΑΓΟΤΔΙ TOT ΜΟΤΣΚΟΤ
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Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ

Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ •J··^ tr
Δεν ειν* γλυκύτερο άλλο πράμμα 
άπ τή μεγάλη λευτεριά.
Πατρίδα καϊ θρησκεία τδ ϋάμμα, 
πού ξεπηδά άπ τη λευτεριά.

Κι όταν αυτή δουλεύης τίμια 
είσαι πια πλούσιος κι ευτυχής, 
δεν εχεις στην ψυχή σου άσκήμια, 
άά ζής στήν αρετή ευτυχής.

Γι αυτή άν πε^άνης τελευταία 
γίνεσαι ό ίδιος λευτεριά: 
δεν εΐν’ στον κόσμο πράξη ωραία 
απ’ τόν χαμό γιά λευτεριά.

24
25

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ — ΣΤΤΛΙΑΝΙΔΗΣ

Οί μέρες οί γενναίες μας δεν περάσαν: 
κρατάμε τά όπλα είρηνικοϋ καιρόν.
Τοϋ αγώνα οί άρετές οτδ νον στοιβάσαν 
εύΰϋνες, χρέη βαρεία τοϋ τόπον αντοϋ.

ζίέ δά προόώσω τόν Παλληκαρίόη 
τόν κρεμασμένο γιά τή λευτεριά, 
τόν καταξεοκισμένο Στυλιανίόη 
μέ την τρανή τον τήν παλληκαριά.

Γι αυτό σκληρά τή γή μον ΰά δουλέψω 
καί άκονίσω ώς πρέπει τό μυαλό.
Μ’ αυτά μονάχα ευχαριστία δά πέμψω 
στόν ίσκιο τών νεκρών μας τόν ιερό.
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ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ — ΣΤΤΛΙΑΝΙΔΗΣ
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ΣΤΟΤΣ ΝΕΚΡΟΎΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

(ΓΙΑΛΛΟΤΡΟ, ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ, ΙΩΝΑ...)

Τόν έφηβο τον Γυμνασίου, 
αρκαδικό βλαοτό, τιμώ. 
’Αντίγραφο τ’ άρχαίου τοΰ βίου 
στ αντρείο του τόλμημα κοιτώ.

Δαπάνησε τ άρχαϊο του κάλλος 
και της καρδιάς την άρετη 
στη γή νά γίνη πιο μεγάλος 
κι’ άπ’ τών μεγάλων τή ζωή.

Γιατ ενοιωΰε τό μέγα πά^ος 
π’ άνϋεϊ στό φώς τής λευτεριάς. 
Τής γής σου ό έρωτας τό βάΰος 
τ άντρίκιο δείχνει τής καρδιάς.
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ΣΤΟΤΣ ΝΕΚΡΟΤΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
(ΓΙΑΛΛΟΤΡΟ, ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ, ΙΩΝΑ...)
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΤΞΕΝΤΙΟΤ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΤΞΕΝΤΙΟΤ

Τοϋ Μαχαιρά βογγάνε τά λαγγάόια: 
ό ‘Έλληνας τάν η επι τάς».
‘Η Λευτεριά 'χει τοϋ Θεοϋ σημάδια 
και δε μπορείς ποτέ νά τά πατάς.

Με λεν' Γρηγόρη, κι' είμ' άπό τη Λύοη, 
της τίμιας αγροτιάς λιτό παιδί.
Στά Έλλαδικά βουνά 'χω πολεμήσει 
πολεμιστής γιά ελληνική τιμή.

Μέ τδ ντουφέκι τώρα άά πε^άνω 
γιά μιά τρανή αρετή τή λευτεριά, 
ψηλά στον ουρανό τής Κύπρου απάνω 
να γράψω γιά όλους μιά κληρονομιά:

Ο Κύπριος ‘Έλληνας ωραίος πεθαίνει 
γιά τ' ώριο, αιώνιο φως τής λευτεριάς.
Η ασπίδα του είναι πάντα τιμημένη 

σάν ‘Έλληνας «ή τάν ή έπι τάς».

40 41

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α.

Τών ένδοξων νεκρών ή μνήμη 
χαρίζει νόημα στή ζωή.
Τιμώντας τους καλεϊς τήν φήμη 
να σου αιών ίση τή φυλή.

Οί μαχητές τής Ε.Ο.Κ.Α. αρχαίοι 
πολεμιστές τής λευτεριάς 
&ά ξεπροβάλλουν πάντα νέοι 
στις αντρειοσύνες τής καρδιάς.

Ψηλά τά μέτωπα: ή πατρίδα 
στά κόκκαλα τών ηρώων άνΰεί.
Ά π τό στεφάνι της ή ελπίδα 
γιά νέες τιμές ιΤ άναοτη^ή.

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α.
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ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ

Είναι τ’ αντάρτικο άντρειοσύνη 
μά εχει στερήσεις καί καϋμό. 
Κι όμως ό αντάρτης άπομείνη 
λάμψη αρχοντιάς μες το μυαλό.

Κάποτε ή μνήμη ϋά ξεχάση 
βάσανα, μάχες καί καϋμούς.
Κι’ όμως ϋά λάμπη μες τήν πλάση 
ό ήρωας Θεός μέ τους Θεούς.

’Έπεσε ό Δράκος μά δέν πέφτει, 
μήτε άποσβεϊ ή παλληκαριά.
’Ήλιος ξαοτράφτει άπό καθρέφτη 
καί μελετά τή λευτεριά.

ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ
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ΤΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ ΜΝΗΜΑΤΑ

Χαμός δεν είναι νά πεΰαίνης 
στής νιότης τ άν^ος γιά τιμή: 
τό μέγα πάϋος άνασταίνεις 
που λέγεται παντού αρετή.

Κι’ ή λευτεριά 'ναι ή πιο μεγάλη 
κι ειν αρετή τών αρετών, 
και στον ηρώα στέκει τό κεφάλι 
σάν ήλιος τών Ιδανικών.

Γι αυτό λαμπάδα τιμημένη 
φωτοΰν με φώς θαμπωτικό 
τών φυλακών οί κρεμασμένοι, 
νεκροί ο αγώνα ελληνικό.
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ΤΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ ΜΝΗΜΑΤΑ

Κι ev» Œpe τητων α, pa βτσυJex . 5bn.
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ΤΑΦΟΣ ΚΤΓΙΡΙΟΤ ΜΑΧΗΤΗ

Χριστός Άνέοτη! Σώΰηκεν ή γή μας 
και σήκωσε κεφάλι εαρινό.
Στήν καθεμιά ϋυσία κρατά ή ζωή μας 
κομμάτι φώς άπό λαμπρό ουρανό.

Χριστός ’Ανέοτη! Σώθηκε ή πατρίδα 
στον τάφο αυτό του Κύπριου μαχητή. 
Γι’ αυτό δεν στήνω φοινικιάς άψίδα 
μά μνήμη στήν καρδιά μου λατρευτή.

Χριστός Άνέοτη! Στό νησί ή Ελλάδα 
παντοτινό στους αιώνες φώς κρατεί 
καί τό γεμίζει μέ τρανή λαμπράδα, 
ή Κύπρος είναι πάντα ελληνική.

ΤΑΦΟΣ ΚΤΠΡΙΟΤ ΜΑΧΗΤΗ
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ΜΟΔΕΣΤΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

Τοϋ πρωτομάρτυρα του άγώνα 
τοΰ Μόδεοτου τοϋ Λιοπετριοϋ 
μιά μνήμη ώς φως μες τόν αιώνα 
^ά πλέξω μ’ άν&η τ’ Άπριλιοϋ.

"Ο θάνατός του πρώτη νίκη, 
σημαία τ’ άγώνα μας τρανή.
Σ’ αυτόν ή πρώτη δόξα ανήκει 
ή ελληνική καί γαλανή.

Αυτός που πέφτει για μιά ιδέα 
γιά πάντα ϋάναι μαχητής, 
ûà ζή μες τ’ άγια καί τά ώραία 
κοντά μας, φως τής αρετής.
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ΜΟΔΕΣΊΌΣ Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑΣ
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ΚΤΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

ΚΤΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

Οι πρώτοι που στη μάχη σβύοαν 
τό δρόμο δείχνουν της τιμής.
Μά κι οί στερνοί τη νίκη στήσαν 
οά μήνυμα χαράς στή γης.

Κι εσύ στήν τελευταία τή μάχη, 
μες τ όραμα τής λευτεριάς, 
χαμός ημίθεου οουχει λάχει 
κι’ ά&ανασίας βωμός μεμιάς.

Ευτυχισμένε Μάτοη, ή μνήμη 
$ά σε κρατά γενναίο στό νοϋ. 
Σάν τοΰ ήλιου ϋάσαι φως και φήμη 
τοΰ πιο ά^ηναίου λαμπρού ουρανού.
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ΣΊΌΤΣ ΝΕΚΡΟΤΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Τιμή στους μαθητές που όρμήσαν 
στής λευτεριάς τη μάχη άγνοί 
και πέφτοντας βωμούς έστησαν 
καί ξεσκλαβώσανε τη γη.

Στόν τάφο τους μιά αιώνια "Ελλάδα 
θά λάμπη μ’ ένα φως θεϊκό.
"Η αρκαδική τους ομορφάδα 
τό νέο στολίζει πια ουρανό.

Ψηλά τό μέτωπο, ώ σχολείο: 
ό σπόρος σου έχει τιμηθη.
Τις άρετές άπ τό βιβλίο 
φυτέψανε σ’ αύτη τη γη.
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ΣΤΟΤΣ ΝΕΚΡΟΎΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
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ΣΤΟΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ

Δέν πάει χαμένος ό χαμός οον, 
ώ δάσκαλε πολεμιστή.
Ή λευτεριά ’ταν τ όνειρό σου 
στήν Κύπρο μας νά φυτευττμ

Καί στό βιβλίο σου δίπλα στέκει 
ή πιο μεγάλη διδαχή, 
γιατί τιμάς μέ τό ντουφέκι 
αυτό πού πίστευε ή ψυχή.

Καί λεύτερο πιά τό σχολείο, 
ώ δάσκαλε, σ’ ευγνωμονεί.
Τιμά ή ψυχή μας τόν αντρείο 
γιά τή ιλυοία του τήν τρανή.

ΣΤΟΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ
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ΣΤΟΤΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ TOT ΛΙΟΠΕΤΡ1ΟΤ

Στοϋ Λιοπετριοΰ τόν αχυρώνα 
τέσσερεις ήταν οί νεκροί: 
Πέσανε σ’ άνισον αγώνα 
γιά ωραία νίκη "Ελληνική.

Δάκρυ γιά τόν αντρείο δέ χύνεις 
δταν πεΰαίνη γι’ αρετή.
Πάνω στή γή μνημείο τοΰ στήνεις 
κι’ άλλο μνημείο μες τήν ψυχή.

Κι όποιος περνά, μιά αιώνια "Ελλάδα 
’κεί στό Λιοπέτρι προσκυνά.
Τέσσερεις ήταν: ομορφράδα, 
νιότη, αρετή, παλληκαριά.
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ΣΤΟΤΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ TOT ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΤ
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ΧΡΗΣΤΟΤ ΚΟΛΙΟΤ

*yto ττνα pc ττυ xaA Kjol ρια.

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ TOY MIX. Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ή παιδική ποίηση τού Μιχ. Δ. Στασινόπουλου αποτελεί σταθμό στήλ' 
παιδική μας λογοτεχνία. Ό ποιητής ανήκει στούς κορυφαίους τού είδους, 
γιατί έχυσε σέ στίχους διαλεκτούς κι αρμονικούς τήν ευαισθησία, τή λεπτό
τητα, τόν αυθορμητισμό, τό χιούμορ του- καί πάνω άπ’ δλα τή θερμή άγάπη 
του για τό παιδί καί τή σταθερή πίστη του σ’ ένα καλύτερο κόσμο.

Προσωπικά νιώθω ξεχωριστή συγκίνηση διαβάζοντας τά παιδικά ποιή
ματα τού Στασινόπουλου. Γιατί ό ποιητής έχει τή δύναμη, μέ τήν ποιότητα 
τού στίχου του καί τή γνησιότητα τών αισθημάτων του, νά μεταδίδει τούς 
παλμούς τής ψυχής του καί τά ειλικρινή καί πλούσια αίσθήματά του γιά τό 
παιδί. Τό παιδί πού τό άντικρύζει μέ ανθρωπιά καί α’ισιοδοξία.

Διακριτικά τής ποίησής του ή γνησιότητα, ό λυρισμός, ή λιτότητα, ή 
στοχαστικότητα, ή πλαστικότητα τού στίχου, τό στέρεο γλωσσικό αίσθημα. 
Γνωρίσματα πού κάνουν τά ποιήματά του, δπως τά συναντούμε στή μοναδική 
συλλογή του «'Α ρ μ ο ν ί α», άληθινό έργο τέχνης, πού γοητεύει καί μικρούς 
καί μεγάλους. 'Όπως κάθε αληθινή μορφή τής Τέχνης.

Ή προσφορά τού έξοχου νομομαθή καί σοφού ακαδημαϊκού δασκάλου 
καί στοχαστή στήν παιδική λογοτεχνία άρχίζει άπό πολύ νωρίς. Πρωτο- 
εμφανίζεται άπό τις στήλες τού γνωστού περιοδικού «Διάπλασις τών Παίδων» 
στά 1920 καί χαρίζει στά παιδιά ποιήματα ποιότητας, πού άποτέλεσαν τόν 
πυρήνα τής «Ά ρ μ ο ν ί α ς».

«Ή «'Αρμονία», γράφει ό Θ. Ξύδης, «κινείται στή γοητευτική άτμόσφαι- 
ρα τής παιδικής ζωής, μέ αδρά ευγενικούς τόνους». Είναι ένα έργο πού κα
λύπτει ένα σωρό θέματα πού συγκινούν τήν παιδική ψυχή. Ή απλότητα 
τών θεμάτων, ή λιτότα κι ή έκφραστικότητα τών μέσων, ή ευγένεια κι ή χάρη 
βοηθούν ώστε ό ποιητής νά πλησιάζει τό παιδί καί νά κουβεντιάζει ιδιαίτερα 
μέ τό καθένα. Χωρίς τυμπανοκρουσίες καί κενές μεγαλοστομίες ή «Αρμο
νία», ασκεί σίγουρο παιδευτικό έργο. ’Ανοίγει μπροστά στό παιδί τό μυ
στικό δραμα τής γνήσιας Τέχνης καί σταλάζει στήν τρυφερή ψυχή του αισθη
τικές συγκινήσεις καί μαζί τό οδηγεί σ’ «όμορφους...» κόσμους.

Τά θέματα τής συλλογής τά χωρίζω στις πιο κάτω ενότητες:
Θρησκευτικά, Φυσιολατρικά, Τής καθημερινής ζωής, Ζώα καί Πουλιά,
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Μύθοι τοϋ Αισώπου καί Διασκευές άπό ξένα ποιήματα.
Τά θρησκευτικά ποιήματα τής «’Αρμονίας» αποπνέουν γνήσια πίστη 

κι αγάπη. Μέ τήν απλότητα τής έκφρασης καί τό λιτό περιεχόμενό τους 
συγκινοΰν τό μικρό αναγνώστη. Ξεχωρίζουν ή «Πρωινή Προσευχή», ή 
«Βραδυνή Προσευχή» (ποιο παιδάκι δέν τις γνωρίζει!) καί ή «’Αγάπη στά 
πλάσματα τού Θεού»;

Τό βράδυ βράδυ, μοναχή, 
περνοΰο' άπό τήν εξοχή. 
Μονάχα του αηδονιού ή λαλιά 
σφύριζε μες στή σιγαλιά.

Ευλαβικά τά βήματά μου 
κι άγάπη γέμισε ή καρδιά μου 
στά δέντρα, στά πουλιά, στήν πλάση 
και στό Θεό, πού τάχει πλάσει.

Η Φύση μέ τις μυριες χάρες κι ομορφιές της αποτελεί ουσιαστική πηγή 
έμπνευσης γιά τόν ποιητή. Τόν συγκινούν έντονα, δυνατές παιδικές μνήμες 
κι εντυπώσεις πού τις άποτυπώνει σέ στίχους μέ μαστοριά καί μέ «γνήσια 
λυρικούς καί τρουφερους τονους». Ποιητικές ζωγραφιές πολύ παραστατικές 
ξεδιπλώνει μπροστά μας ό γνήσιος λυρισμός κι ό κάποιος μελαγχολικός τόνος 
τού Στασινόπουλου.

Σε ποιο παιδί δε θα μιλήσει με τη, χάρη του καί τό παιγνίδισμά του τό 
«πλανεμένο» φεγγαράκι, πού είναι ένα πραγματικό κομψοτέχνημα;

Φεγγαράκι πλανεμένο 
άμαδο, ξεγελασμένο, 
τρέχει πίσω άπό τό τραίνο!

Μέ τί φόβο, με τί βιάση, 
τρέχει, τρέχει νά προφτάοει 
και τό τραίνο νά περάσει.

Τρέχει, τρέχει και τό τραίνο 
βιαστικό καί θυμωμένο 
γιατί είν' άργοπορημένο.

Φεγγαράκι πλανεμένο, 
αμα&ο, ξεγελασμένο, 
παραβγαίνει μέ τό τραίνο!

Κι όλο τρέχει, σάν παιδάκι, 
τό κουτό τό φεγγαράκι.

Ό «Χειμώνας» μέ τό νοσταλγικό ρομαντικό του χρώμα στάζει αργά - αργά 
τις βροχαστάλες γύρω μας καί μέσα μας προκαλώντας μιά γλυκιά μελαγχολική 
διάθεση :

«’Έρημοι οί δρόμοι, έχουν μουσκέψει / άπ’ τήν βροχούλα τήν άργή, / 
hi είναι τά σπίτια σά σέ σκέψη / πεσμένα και σέ συλλογή...».

Πολλά ποιήματα είναι εμπνευσμένα άπό τήν καθημερινή ζωή: απλές 
άνθοώπινες πράξεις καί βιώματα ντύνονται τό στίχο καί μεταβάλλονται σέ 
τέχνη γεμάτη απλότητα, καλοσύνη κι άνθρωπιά. Μάς προκαλούν ιδιαίτερη 
συγκίνηση αυτά τά ποιήματα, γιατί διακρίνονται άπό μιά νότα αισιοδοξίας 
γιά τόν άνθρωπο καί τόν κόσμο πού μάς παριβάλλει. Ποιά ν’ αναφέρω 
δυσκολεύομαι. Ξεχωρίζω: «Τά αινίγματα τής μαμάς», «Μαργαρίτα», «Ό 
ψαράς», «Τό ευτυχισμένο σπιτάκι», «Ή βαφτιστικιά», «Βράδυ στή γειτονιά», 
«Άδελφωσύνη», «Καλή καρδιά».

”Ας χαρούμε δυο στροφές άπ’ τό τελευταίο, πού τό πλημμυρίζει ή στο
χαστική, παιδαγωγική διάθεσΐ] :

Νάχεις τόν ήλιο στήν καρδιά σου, 
κι ας βρέχει άπ’ έξω κι ας χιονίζει. 
Στή λύπη και στή μοναξιά σου 
ό ήλιος αυτός δά σέ φωτίζει.

'Έχε τόν ήλιο στήν καρδιά σου 
κι ένα τραγούδι πάντα σφύρα, 
ελπίδα και παρηγοριά σου, 
καλό ή κακό σου στείλει ή Μοίρα.

Χαριτωμένα είναι και τά π πού στεγάζω κάτω άπό τόν τίτλο «Ζώα καί 
Πουλιά». Αυτά τά θέματα προσελκύουν τό παιδί γιατί τού μιλάνε άμεσα 
καί τού προκαλούν τό ζωηρό ενδιαφέρον μερικά άπ’ τά ποιήματα πού έχουν 
τή μορφή μύθου έχουν καί διδακτικό χαρακτήρα. Φυσικά κι άβίαστα οδη
γούν σέ σκέψεις καί συμπεράσματα. ’Αναφέρω τό «Ποντικάκι καί Χελώνα» 
καί «Καναρίνι καί Κότα».

’Αντιγράφω τό πρώτο :
Ποντίκι, πού περίπατο είχε πάει, 
στό δρόμο του χελώνα συναντάει.
—Κυρά, τής λέει, τό παλιόσπιτό σου, 
πού μέσα του φυλακισμένη μοιάζεις, 
συχνά ΰέ νά σέ κάνει νά τά βάζεις 
μέ τό σκληρό, τό μαύρο ριζικό σου, 
πού στόβαλε στήν πλάτη.
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Κοίταξε τό δικό μου τό παλάτι: 
στον βασιλιά τό σπίτι, ξέρεις, μένω!
—Τίοντίκι μου μικρό και φαντασμένο, 
μ’ αρέσει τό παλιόσπιτό μου, 
γιατί, μικρό κι αν είναι, είναι δικό μου.

Ζώα και πουλιά είναι καί οι ήρωες τών μύθων του Αισώπου, πού δια
σκευάζει μέ ευχέρεια και δεξιοτεχνία ό ποιητής. Νά ένα δείγμα:

Ο ΛΤΚΟΣ ΚΑΙ Τ’ ΑΡΝΙ

Στον κάμπο τό μικρό τ αρνάκι βγαίνει, 
κι ώϊμένα, μέ τό λύκο συντυχαίνει.
Κι ό λύκος πού τ9 όρέχτη στη στιγμή, 
νά τονβρει άμάχη άέλει κι αφορμή.
—Ξέρεις, τον λέει, πώς πέρσι, τέτοια μέρα, 
βρισιά μεγάλη μονπες και φοβέρα;
—Πέρσι; τον λέει τ ανήλικο τ αρνί, 
μά πέρσι δεν είχα γεννηθεί.
-—Καί, μά στό ξένο βόσκεις τό λιβάδι, 
κι άπ τήν πηγή μου πίνεις πρωί βράδυ.
—Μά δε βοσκάω, δέν πίνω ούτε νερό, 
μονάχα γάλα πίνω, είμαι μικρό.
—Τότε λοιπόν σέ τρώα), δίχως κρίσεις, 
νά μάθεις νά μου δίνεις απαντήσεις.

Σημειώνω τέλος τά δυο ωραία ποιηματάκια πού βασίζονται σ’ αγγλικά 
πρότυπα. Τό «Μικρό μου κοριτσάκι» τελειώνει μέ μιά σοφή γνώμη:

«—Μικρό μου κοριτσάκι, σον τόπα χωρατά, 
προίκα είν’ ή φρονιμάδα και ή καλή καρδιά».

’Αρκετά άπό τά π. τής «'Α ρ μ ο ν ί α ς» έχουν' μελοποιηθεί και τρα
γουδιούνται ακόμα στά σχολεία μας. Πλουτίζουν κι ομορφαίνουν άπό χρόνια 
τά ’Αναγνωστικά τού Δημοτικού μέ τή δροσιά, τή χάρη, τήν ευγένεια καί 
τήν άγάπη τους γιά τόν άνθρωπο καί ιδιαίτερα τό παιδί.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΟΣ

MIX. I. ΜΑΡΑΘΕΤΤΗ

Η ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ*

Στή διαστημική εποχή μας ή Γή έχει γίνει μέ τά σύγχρονα μέσα έπι- 
κοινωνίας καί συγκοινωνίας σχεδόν μιά γειτονιά. Ό φραγμός τών παλιών 
συνόρων έχει σπάσει μαζί μέ τό φράγμα τού ήχου καί μέ τήν εξασθένιση 
τού φανατισμού, τών προκαταλήψεων καί τής μισαλλοδοξίας. 'Ολόκληρος 
ό πλανήτης μας άποτελεΐ σήμερα τό «κοινωνικό περιβάλλον» 
μέσα στό όποιο άνδρώνεται ή σύγχρονη νεολαία κι άπό τό όποιο δέχεται τόσο· 
θετικές όσο καί άρνητικές επιδράσεις.

’Αναπόσπαστο μέρος τού κοινωνικού αυτού περιβάλλοντος καί άξιόλογο 
μέσο γιά τήν άγωγή τού παιδιού είναι καί ή σύγχρονη παιδικέ] λογοτεχνία, 
πού πρέπει, γιά τούς λόγους τούτους, νά εξετάζεται μέσα στά οικουμενικά 
πλαίσια τού καιρού μας. Πρέπει νά προσφέρεται στό παιδί σάν παιδευτικό 
μέσο πού ικανοποιεί τις νέες τάσεις τής άγωγής γιά συνεργασία όλων τών 
νέων νά εδραιώσουν τήν ειρήνη, νά άπαλλάξουν τόν κόσμο άπό τά σύγχρονα 
μειονεκτήματά του καί νά δημιουργήσουν μιάν καλύτερη τάξη πραγμάτων.

Γιά νά πάρει όμως ή παιδικέ] λογοτεχνία τόν οικουμενικό αυτό χαρακτή
ρα χρειάζεται ή επικοινωνία κι ή συνεργασία τών συγγραφέων πού τή δη
μιουργούν. Γι’ αυτό καί Διεθνέ] Συνέδρια όπως τό σημερινό, τό δεύτερο 
πού οργανώνει ή "Ενωση Συγγραφέων τής Σοβιετικής "Ενωσης μέσα στά 
πλαίσια τού Διεθνούς ’Έτους Παιδιού, προσφέρουν πολύτιμες ευκαιρίες γιά 
τήν επίτευξη τού σκοπού τούτου.

Γιά τέ] μεγάλη συμβολή της προς τήν κατεύθυνση αυτί] επιθυμώ νά 
συγχαρώ τήν "Ενωση Συγγραφέων τής Σοβιετικής "Ενωσης καί νά τήν ευ
χαριστήσω θερμά γιά τήν τιμή νά μέ καλέσει νά λάβω μέρος σ’ αυτό. ’Ιδιαί
τερα έπιθυμώ νά ευχαριστήσω τό Γραμματέα τής "Ενωσης Συγγραφέων τής 
Σοβιετικής "Ενωσης κ. Σ. Μιχαλκόφ, πού μέ τήν επίσκεψή του στήν Κύπρο 
τόν περασμένο Μάρτη συνέβαλε δημιουργικά στήν άνάπτυξη δεσμών φιλίας 
καί συνεργασίας μεταξύ τών Συνδέσμων Παιδικού - Νεανικού Βιβλίου τής 
Σοβιετικής "Ενωσης καί τής Κύπρου.

★ ★ ★

* ’Ανακοίνωση στό Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Συγγραφέων γιά Παιδια και Νέους 
πού οργανώθηκε από τήν 'Ένωση Συγγραφέων τής Σοβιετικής 'Ένωσης στή Μόσχα, 
16 -18 ’Οκτωβρίου 1979.
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Ό συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας στέκει ανάμεσα στό παιδί καί στόν 
πολιτισμό τής εποχής του. ’Επειδή μέ τό έργο του επηρεάζει τή διαμόρφωση 
τών στάσεων τών αναγνωστών του καί συμβάλλει στήν ανάπτυξη τού έσω- 
τερικού τους κόσμου, είναι συγχρόνως λογοτέχνης καί παιδαγωγός.

Α) Σάν λογοτέχνης είναι ευαίσθητος δέκτης στις προσδοκίες, στα όνειρα 
καί στις αξιώσεις για τή ζωή τής παιδικής καί τής νεανικής ηλικίας. Τό 
παιδί έχει δικαιώματα στή ζωή καί τά θέλει. Κι αυτών τών δικαιωμάτων, 
πού τό ίδιο τό παιδί δέν μπορεί νά τά διατυπώσει, πρέπει νά γίνεται έκφρα- 
στής ό συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας.

Τό παιδί θέλει νά ζήσει σ’ έναν κόσμο αγάπης, ασφάλειας καί ειρήνης, 
για νά αναπτυχθεί ομαλά.

Θέλει νά ζήσει σ’ ένα φυσικό περιβάλλον πού δέν τό έχει καταστρέψει 
ή μόλυνση ή ή απερισκεψία τών ανθρώπων, γιά νά χαρεί τήν ομορφιά τών 
δασών, τή μαγεία τής θάλασσας, τή γαλήνη τών λιμνών.

Θέλει νά γνωρίσει τήν πολιτιστική κληρονομιά, τόσο τής δικής του ξεχω
ριστής πατρίδας όσο καί ολόκληρης τής ανθρωπότητας, γιά νά συνειδητοποιή
σει τή,ν πολιτιστική του ταυτότητα καί τή θέση του στήν ιστορική εξέλιξη.

Θέλει ευκαιρίες για μόρφωση καί πνευματική καλλιέργεια για νά διευ
ρύνει τόν εαυτό του καί νά μάθει νά μοιράζεται μέ τούς άλλους ανθρώπους 
τις φυσικές πηγές καί όσα αγαθά ή Γή μάς προσφέρει.

Τό παιδί θέλει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις πού θά τό βοηθήσουν νά 
χαίρεται τή ζωή καί συγχρόνως νά γίνεται ό δημιουργικός οικοδόμος της.

Β) Σάν παιδαγιογός ό συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας γίνεται ό φορέας 
τών πολιτιστικών αξιών τής εποχής του καί, χωρίς διδακτισμό ή δεοντολογικές 
προτάσεις, έχει χρέος νά βοηθήσει τό παιδί νά γνωρίσει, όσο τό δυνατό πιο 
αντικειμενικά, τή σύγχρονη πραγματικότητα καί νά νοιώσει τήν προσωπική 
του ευθύνη στόν κόσμο.

(α) Ή σύγχρονη πραγματικότητα έχει δυο όψεις. Μιά θετική καί μιά 
αρνητική.

Στή θετική της όψη ή σύγχρονη πραγματικότητα περιλαμβάνει 
δλα όσα έχει κάμει ή γενιά πού έζησε τή φρίκη τού δεύτερου παγκό
σμιου πολέμου γιά νά κάμει τόν κόσμο καλύτερο, εύδαιμονέστερο κι 
ευτυχέστερο. Είναι έργο αυτής τής γενιάς:
- -ΤΙ κίνηση γιά τά ανθρώπινα δικαιώματα μέ σκοπό τή διασφάλιση 

τής αξίας τού προσώπου καί τή διάνοιξη τού δρόμου γιά τήν έδραί- 
ωση τής αυτονομίας καί τής προσωπικής του ελευθερίας.

—Ή κίνηση γιά τή διεθνή κατανόηση πού καταδικάζει τόν πόλεμο 

σαν μέσο για τη ρύθμιση τών διάφορων μεταξύ τών λαών καί 
τονίζει τήν αξία τής ειρηνικής συμβίωσης.

—Ή μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη τής εποχής μας, πού συνέβαλε 
στήν άνοδο τού βιοτικού όσο καί τού πνευματικού επιπέδου ενός με
γάλου τμήματος τής ανθρωπότητας.

’Από τήν άλλη όψη ή σύγχρονη πραγματικότητα παρουσιάζει τις 
ακόλουθες θλιβερές καταστάσεις:

—Τήν ανισορροπία στην κατανομή τών αγαθών τού πλανήτη μας έτσι 
ώστε ενώ σέ ορισμένες περιοχές τά υλικά αγαθά κι οι ευκαιρίες 
γιά μόρφωση άφθονούν, σέ άλλες περιοχές εκατομμύρια παιδιά 
πεθαίνουν άπό τήν πείνα καί δέν έχουν τή δυνατότητα νά φοιτή
σουν σέ σχολεία.

—Τις κακές επιπτώσεις τής τεχνολογικής ανάπτυξης, μέ αποτέλεσμα 
τή μόλυνση τού περιβάλλοντος καί τόν κίνδυνο καταστροφής τήζ 
ανθρωπότητας άπό έναν πιθανόν πυρηνικό πόλεμο.

—Τή άρνηση τών ανθρώπων νά έφαρμόσουν μέ συνέπεια τις διακηρύ
ξεις τους γιά τά δικαιώματα τού ανθρώπου καί γιά τήν καταδίκη 
τών πολέμων καί τής βίας.

Γι’ αυτό κι εξακολουθούμε σήμερα νά είμαστε μάρτυρες κατα
πιέσεων καί επιδρομών. Μέ πολλή θλίψη αναφέρω πώς κι ή δική 
μου πατρίδα είναι άπό τό 1974 θύμα μιας τέτοιας επιδρομής. 40% 
τοΰ πληθυσμού της έχουν έκδιωχθεϊ βίαια άπό τά σπίτια τους κι ό 
επιδρομέας άρνεΐται νά συμμορφωθεί πρός τις άποφάσεις τής Γε
νικής Συνέλευσης καί τού Συμβουλίου ’Ασφαλείας τών Ενωμένων 
’Εθνών.

(β) Παράλληλα μέ τή μετάδοση στό παιδί τής σύγχρονης αυτής πραγμα
τικότητας, ό συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας έχει χρέος, σάν παι
δαγωγός νά άναπτύξει στό παιδί καί τό αίσθημα τής προσωπικής του 
ευθύνης.
—Τής ευθύνης γιά νά διατηρήσει καί νά βελτιώσει δ,τι καλό έχει 

παραλάβει καί γιά νά διορθώσει δ,τι κακό έχει κληρονομήσει άπό 
τή γενιά τών πατέρων του.

Γιά νά άνταποκριθεϊ ή νέα γενιά στήν ετ’ιθύνη της αυτή πρέπει 
νά άκολουθήσει τό δρόμο τής (Αλληλοκατανόησης καί τής συνεργα
σίας σέ οικουμενική κλίμακα. Πρέπει νά κάνει βίωμά της τήν προ
τροπή «μηδείς τό εαυτού ζητείτω, άλλά τό τού ετέρου έκαστος» 
(Α' Κορ. ι', 24).

Ό νέος πρέπει νά διευρύνει τόν εαυτό του, πρέπει νά μάθει νά 
ξεπερνά τόν άτομοκεντρισμό του γιά νά φθάσει στόν άνθρωποκεν- 
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τρισμό και στή διεθνή κατανόηση. Πρέπει νά συνειδητοποιήσει πώς 
ή Γή ανήκει σ' όλους τούς κατοίκους της, παρά τις διαφορές τους 
στό χρώμα, στή γλώσσα, στή θρησκεία και στήν κουλτούρα. Κι 
είναι μέ τή συνεργασία όλων πού θά διορθωθούν τά σημερινά κακά 
και θά χτιστεί ό καινούργιος κόσμος, ένας κόσμος ειρήνης, στον όποιο 
όλοι οι άνθρωποι θά είναι συνυπεύθυνοι και όλοι θά μπορούν νά 
χαίρονται τά αγαθά τού πλανήτη μας.

Γιά νά άνταποκριθει ή παιδική λογοτεχνία στή σύγχρονη αυτή οικου
μενική της διάσταση δέ σημαίνει ότι θά παύσει νά άσχολεϊται μέ τοπικά καί 
εθνικά θέματα. Ή παρουσίαση δμως τών θεμάτων τούτων πρέπει νά γί
νεται μέ τέτοιο τρόπο ώστε τό λογοτεχνικό έργο ώς σύνολο:

— νά προσλαμβάνει πανανθρώπινο χαρακτήρα,
— νά άνταποκρίνεται στις υποχρεώσεις τού συγγραφέα σάν λογοτέχνη 

και σάν παιδαγωγού, δπως αυτές έχουν διαγράφει πιο πάνω, καί
— νά μπορεί νά διαβάζεται άνετα καί ευχάριστα από τά παιδιά σέ κάθε 

χώρα.

Αυτός ό πανανθρώπινος χαρακτήρας αποτελεί, άλλωστε, καί τό πιο ση
μαντικό γνώρισμα τής λογοτεχνίας πού νικά τό χρόνο και παραμένει πάντα 
σύγχρονη καί μεγάλη.

Τέτοια λογοτεχνία χρειαζόμαστε νά δώσουμε σήμερα στή νέα γενιά τού 
πλανήτη μας.

MIX. I. ΜΑΡΑΘΕΤΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠ11Σ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ — 
ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΙ — ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΑΥΑΙ- 

ΔΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

At μέχρι σήμερον γνωσταί καί αξιόπιστοι πηγαί άναρφέρουν τό έτος 
1859 ώς έτος ίδρύσεως τού πρώτου Παρθεναγωγείου εις Λευκωσίαν.

Είναι άξιοθαύμαστον τό δτι οΐ γονείς τής εποχής εκείνης παρά τάς δύσκο
λους συνθήκας διαβιώσεώς των καί υπό ξένον δυνάστην, έθεώρησαν καθή
κον των καί έπιτακτικήν ανάγκην, νά προσφέρου εις τάς θυγατέρας των 
μόρφωσιν άξιολογωτέραν τής μέχρι τότε παρεχομένης άπό τά αλληλοδιδακτικά 
λεγάμενα σχολεία ή προσφερομένην άπό Ιδιαιτέραν διδασκαλίαν, ή τόν οικο
γενειακόν κύκλον. Έζήτησαν δέ τούτο δι’ επιστολής των άπό τήν ϊθύνουσαν 
τά τής παιδείας άρχήν.

Διαφωτιστικάς πληροφορίας περί τής ίδρύσεως τοΰ Παρθεναγωγείου 
εις Λευκωσίαν μάς δίδει ό Λοΐζος Φιλίππου εις τό έργον του: Τ ά Ελλη
νικά Γράμματα έν Κ ύ π ρ ω κατά τήν περίοδον 
τής Τουρκοκρατίας (1571 - 1878) έκδοθεΐσαν έν Λευκωσία τό 
19301. ’Αλλά σαφή καί λεπτομερή άναφοράν περί τής ίδρύσεως τού Παρ

1. Λοΐζου Φιλίππου: Τά Ελληνικά Γράμματα έν Κύπρφ, σελ. 216, § 16. Τό 
Παρθεναγωγείον. «Έπί Κυρίλλου (1849 - 1854) ύπέβαλον αϊτησιν οί κάτοικοι τής Λευ
κωσίας έξαιτούμενοι διορισμόν τής Σαπφοΰς Λεοντιάδος ώς διδασκαλίσσης. Τό πρώτον 
Παρθεναγωγείον Ιδρύθη έν Λευκωσίρ τό 1859 διά τής πρωτοβουλίας, ως άνωτερω πα- 
ρετηρήσαμεν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (1854 - 1865). Προιτη διδασκάλισσα διωρι- 
σθη ή Ερατώ I. Καρύκη. Έν τοϊς πρακτικοϊς τών σχολείων Λευκωσίας, (σελ. 17) σώ
ζεται συμβολαιογραφικόν έγγραφον ήμερ. 27 Νοεμβρίου 1859 γενόμενον έν τώ συμβο
λαιογραφείο) τοΰ Άργυροΰ Πίπα (οδός Αίολου) ένώπιον τών καθηγητών ’Αναστασίου 
καί Γεωργίου Κωνσταντινίδου ένεργούντων κατ’ έντολήν τής έπιτροπής τών σχολείων 
Λευκωσίας δι’ ού προσελαμβάνετο ή ’Ερατώ I. Καρυκη πρώτη διδασκαλισσα του έν τή 
πρωτευούση τής Κύπρου Λευκωσίςι σχολείου τών κορασίων. Έκ τοΰ έγγράφου τούτου 
πληροφορούμενα, δτι αυτή διωρίσθη μέ μισθόν 10.000 γροσίων έκτός τών οδοιπορικών 
της καί άνέλαβε τήν ύποχρέωσιν νά διδάξω «κατά τά έν Έλλάδι τελειότερα δημοτικά 
σχολεία».

Ταύτην διεδέχθησαν αΐ άδελφαί Καρολίνα καί Μαρία Σμόλτς καταγόμενοι έξ 
’Αθηνών. Ό πατήρ των ήτο στρατιωτικός. Άμφότεραι ήσαν τελειόφοιτοι του
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θεναγωγείου Λευκωσίας μας παρέχει και ό «Κώδιξ τής αλληλογραφίας καί 
άλλων διαφόρων έγγραφων, οίον συμβολαίων κλπ., τών Ελληνικών Σχολείων 
τής πόλεως Λευκωσίας».

Ό κώδιξ αυτός, ώς αναφέρει ό δημοσιεύσας αυτόν Χαράλαμπος Παπα- 
δόπουλος εις τόν τόμον ΙΗ' τών «Κυπριακών Σπουδών» σελ. ρε', 
έτος 1955 «του παρεδόθη υπό τής χήρας τοΰ αειμνήστου Άχιλλέως Λια- 
σίδου προς φύλαξιν καί κατάλληλον έν καιρφ χρήσιν αΰτοΰ».

Επι τή βασει τοΰ κωδικός αΰτοΰ παραθετει δ Χαράλαμπος Παπαδόπου- 
λος κατάλογον των Διευθυντριών τοΰ Παρθεναγωγείου κατά χρονολογικήν 
σειράν, άναφέρων καί αυτός ώς έτος Ιδρΰσεως τό 18592.

’Αρσάκειου.
Μετά ταυτας η Αννα ζουκουρη (1869’- 71 ) διδάξασα επί διετίαν μετά πολλοΰ 

ζήλου. ΙΙτο τελειόφοιτος τοΰ Αρσάκειου. Είς τά αρχεία τής ’Αρχιεπισκοπής σώ
ζονται δύο ανέκδοτα έγγραφα τό έν τοΰ Γ. Ν. Οικονόμου ήμ. 21.9.1869 καί τό έτερον 
τοΰ X. Ν. Φιλαδελφέως, προέδρου τής φιλεκπαιδευτικής εταιρείας ήμ. 9.9.1869 δι’ 
ων συνιστώσι τήν Ανναν Ζουκουρη ώς κατάλληλον νά υπηρέτηση ώς διευθύντρια 
τοΰ Παρθεναγωγείου Λευκωσίας.

Ταύτην διεδέχθη ή εκ Λευκωσίας Άγάθη Φυσεντζίδου, τελειόφοιτος τοΰ παρθε
ναγωγείου Φανερωμένης διδάξασα έπ! έν έτος. Κατόπιν έδίδαξε ή Εύπραξία Θ. Θεο- 
χαρίδου έξ Εύρύχους σπουδάσασα είς Σμύρνην. Είχε διδασκάλισσαν αυτής τήν λό
γιαν Σαπφω Λεοντιάδα έκ Κύπρου. Ήτο καλή διδασκάλισσα καί είσήγαγεν έν 
Κύπρφ τήν νέαν μέθοδον τής διδασκαλίας.

Μετά ταύτην ή Τριανταφυλλιά τό έπίθετον τής οποίας δυστυχώς δέν διεσώθη. 
Ητο τελειόφοιτος τοΰ Παρθεναγωγείου Σμύρνης καί ήτο καλή διδασκάλισσα. Κατ’ 

Αύγουστον τοΰ 1878 άνετέθη ή διεύθυνσις τοΰ Παρθεναγωγείου εις τόν Λιβέριον Δ. 
Καρονην διδάκτορα τής Φιλολογίας εχοντα βοηθόν τήν σύζυγόν του Ευφημίαν, ήτις 
είχε σπουδάσει είς τό Παρθεναγωγείον τής 'Αγίας Φωτεινής έν Σμύρνη. ’Εκτός τής 
συζύγου του είχε βοηθόν καί τήν έκ Λευκωσίας Θεοδώραν Φυσεντζίδου σπουδάσασαν 
έν Κύπρω ώς καί τήν άδελφήν της Πολύμνιαν.

Ώς σχολικόν οίκημα έχρησίμευε τό κατεδαφισθέν Παρθεναγωγείον Φανερω
μένης».

2. X. Παπαδούπλου: ’Ανέκδοτα έγγραφα περί τών σχολείων τής Λευκωσίας 
κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ ΙΘ' αίώνος.

«Κ υ π ρ ι α κ α ι Σ π ου δ α ι» τομος ΙΘ', σελ. ρσ', έτος 1955. «Ένδιαφέρουσαι 
είναι αι προς τους εις Αθήνας αδελφούς Γ. και Α. Κωνσταντινίδας τούς έλκοντας 
έκ Κύπρου τήν καταγωγήν, έπιστολαί, πρός έξεύρεσιν καί άποστολήν καταλλήλου διευ
θύντριας τοΰ νεοσύστατου, έν Λευκωσίφ ανώτερου Παρθεναγωγείου, ώς καί αϊ απαν
τήσεις αυτών. ’Επί τή βάσει τούτων καταρτίζομεν πλήρη κατάλογον τών διευθυντριών 
τοΰ άνωτέρου παρθεναγωγείου τής Λευκωσίας. Είναι δέ αύται ή ’Ερατώ Καρύκη 
εξ ’Αθηνών (1859 - 1862), ή Καρολίνα Σμόλτς εξ ’Αθηνών (1862 - 1869), ή ’’Αννα 
Παπα Τσικούρη έκ Σκύρου (1869 - 1872), ή Εύπραξία Θεοχάρους Παυλίδου έξ Εύ- 
ρύχου σπουδάσασα έν Σμύρνη υπό τήν κηδεμονίαν τής Σαπφοΰς Λεοντιάδος (1872 - 
1876) καί ή Τριανταφυλλιά Οικονόμου έξ ’Αθηνών (1876 -;). Ταύτην διεδέξατο ή

Εαν συγκρίνομεν τόν κατάλογον, τόν όποιον συμφώνως τοΰ άναφερ- 
θέντος κωδικός, παραθέτει είς τό δημοσίευμά του ό X. Παπαδόπουλος πρός 
οσα ό Λ. Φίλιππου αναφέρει, θά εΰρωμεν διαφοράς τινας, όσον αφορά είς 
τά ακριβή επίθετα καί τά έ'τη υπηρεσίας τών Διευθυντριών τοΰ Παρθενα
γωγείου. Οΰτω ό Λ. Φιλίππου αναφέρει ώς ’Άνναν Ξουκοΰρη ή Ζουκουρη 
τήν ’Άνναν Παπα Τσικούρη καί ώς έ'τη υπηρεσίας της (1869 - 1871) ενώ 
είς τόν κώδικα σημειώνεται άπό (1869 - 1872).

’Επί πλέον ό Λ. Φιλίππου αναφέρει τήν Άγάθην Φυσεντζίδου ώς δια- 
δεχθεΐσαν τήν ’Άνναν Παπα Τσικούρη, ενώ συμφώνως τοΰ «Κώδικος» ταύ
την διεδέχθη ή Εύπραξία Θ. Παυλίδου έχουσα ώς βοηθόν, τήν Άγάθην 
Φυσεντζίδου απόφοιτον τοΰ έν Λευκωσία Παρθεναγωγείου.

Επίσης τήν Τριανταφυλλιάν Οικονόμου αναφέρει απλώς ώς Τριαντα
φυλλιάν ό1 Λ. Φιλίππου, λέγων ότι τό έπίθετόν της δέν διεσώθη.

Διά τήν Τριανταφυλλιάν παρατηροΰμεν, δτι καί είς τόν «κώδικα» υπάρ
χει ερωτηματικόν όσον αφορά εις τά έ'τη υπηρεσίας της (1876·- ;).

Μεγάλη ασυμφωνία σχετικώς μέ δσα ό Λ. Φιλίππου καί ό «Κώδιξ» ανα
φέρουν, παρατηρείται δσον αφορά καί εις τήν διαδοχήν τής Τριανταφυλλιάς 
(1876 - ;). Είς τόν «Κώδικα» άναφέρεται ώς διάδοχός της ή Ελένη Κυ
ριάκού Άργυρίδου (1880; - 1885).

Ό Λ. Φιλίππου καλύπτει ένα μέρος τοΰ διά ερωτηματικού παρατηρουμέ- 
νου κενού τού «Κώδικος» δηλ. άπό τοΰ (1878 - 1880) άναφέρων ως Διευθυν
τήν τοΰ σχολείου διά τό διάστημα αυτό, τόν Λιβέριον Δ. Καρονην διδάκτορα 
τής Φιλολογίας μέ βοηθόν τήν σύζυγόν του Ευφημίαν, ώς επίσης καί τήν έκ 
Λευκωσίας Θεοδώραν Φυσεντζίδου.

Διατί ό «Κώδιξ» παραλείπει νά άναφέρη τόν Λ. Δ. Καρονην καί σημειώ
νει διά ερωτηματικού τήν λήξιν τής υπηρεσίας τής Ί ριανταφυλλιάς καί τήν 
έναρξιν τής υπηρεσίας τής 'Ελένης Κ. Άργυρίδου, παραμένει πρόβλημα καί 
ούτε είναι δυνατόν εις ήμάς προσωπικώς, νά δώσωμεν οίανδήποτε πιθανήν 
ερμηνείαν, άφοΰ δέν κατωρθώσαμεν, νά έξεύρωμεν άλλας πηγας η προφο
ρικός μαρτυρίας. Αναφέρει δμως ό X. Παπαδοπούλας, οτι δια αρκετόν 
χρονικόν διάστημα ούδέν έγγραφον κατεχωρήθη εις τόν Κώδικα3.

Ελένη Κυριάκού Άργυρίδου έκ Λευκωσίας σπουδάσασα έν Σμύρνη καί Κωνσταντι- 
νουπόλει, ένθα διωρίσθη ή κηδεμών αυτής Σαπφω Λεοντιάς, (1880;- 1885) καί 
ταύτην ή Θεανώ Β. Παρούτη (μετά ταΰτα Α. Λιασίδου) έκ Λευκωσίας, σπουδάσασα 
έν τφ Άρσακείφ ’Αθηνών (1885 - 1901), ταύτην δέ ή Ελένη Χρήστου (1901 - 1936) 
έκ Κυθρέας».

3. X. Παπαδοπούλου: ’Ανέκδοτα έγγραφα περί τών σχολείων Λευκωσίας κατά 
τό δεύτερον ήμισυ τοΰ ΙΘ' αίώνος «Κυπριακαι Σπουδαί», τομ. ΙΗ , σελ. ρε , 
έτος 1955, 4η παράγραφος: Τό πρώτον ΰπ’ αριθμόν 9 έγγραφον φέρει ήμερομηνίαν
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'Ως βλέπομεν λοιπόν ή μεγάλη τιμή τής πρώτης Κύπριας διδα- 
ξάσης καί Διευθύντριας τοΰ Παρθεναγωγείου Λευκωσίας ανήκει εις τήν 
Εύπραξίαν Θεοχάρους Παυλίδου καί τήν οικογένειαν της εξ Εύρύχους.

Καί γεννάται τώρα εις ήμάς τό ερώτημα: Άραγε δέν υπήρχε ε’ις τήν 
Λευκωσίαν τής εποχής εκείνης κόρη 'ικανή νά τύχη τοιαύτης μορφώσεως, 
ώστε νά άναλάβη τήν Διεύθυνσιν του εις τήν πόλιν της Παρθεναγωγείου; 
ή οι γονείς τών κορασίδων τής Λευκωσίας τής εποχής έκείνης ήσαν ανήμποροι 
νά έπωμισθούν τα οικονομικά βάρη τών σπουδών τών θυγατέρων των; ή μή
πως ήσαν συντηρητικοί καί άτολμοι; ή ακόμη μήπως παρεγνωρίζετο ύπ’ 
αυτών ή αξία τής τοιαύτης μορφώσεως καί ή προσφορά τής εργασίας τής 
διδασκαλίσσης έθεωρείτο ταπεινή;

Εις Εύρύχου δμως υπήρχε ή οικογένεια τής Εύπραξίας. Δυναμική, 
γενναία καί αποφασιστική εμφανίζεται ή Εύπραξία καί ή ο’ικογένειά της έξ 
Εύρτίχου. Κόρη καί ο’ικογένειά προσφέρονται διά τό γενικόν καλόν. Ό 
πατήρ Θεοχάρης Παυλίδης αναλαμβάνει τά έξοδα, ’Οθωμανικός λίρας τριά
κοντα έτησίως4 καί έπιτρέπει καί παροτρύνει τήν θυγατέραν του νά μεταβή

13 Σεπτεμβρίου 1859, τό δέ τελευταίον 20/1 Νοεμβρίου 1892. Δυστυχώς μεταξύ τής 
χρονολογίας 15 Σεπτεμβρίου 1877 και τής 13/25 Αύγουστου 1885 ούδέν έγγραφον 
εύρίσκεται κατακεχωρισμένον

4. X. Παπαδοπούλου: ’Ανέκδοτα έγγραφα περί τών σχολείων Λευκωσίας «Κ υ - 
πριακαί Σ π ο υ δ α ί», τόμ. ΙΘ', σελ. 229, έτος 1966:
Άριθ. 61

«Συμβόλαιον μετά τοΰ Κυρίου Θεοχάρη Παυλίδου, περί αποστολής τής θυγατρός 
του Εύπραξίας εις Σμύρνην».

Διά τοΰ παρόντος συμφωνητικού εγγράφου δηλοποιώ ό Θεοχάρης Παυλίδης άπό 
Εύρύχουν, δτι συνεφώνησα μετά τών κυρίων Επιτρόπων τών Εκπαιδευτικών Κατα
στημάτων Λευκωσίας διά νά συστήσωσι τήν θυγατέρα μου Εύπραξίαν εις τήν διευ
θύντριαν τοΰ έν Σμύρνη Παρθεναγωγείου, κυρίαν Σαπφώ Λεοντιάδα, ώς άπεσταλ- 
μένην εκ τής ρηθείοης επιτροπής διά νά σπουδάση καί τελειοποίησή εις τό διδασκα
λικόν επάγγελμα, ώστε νά δυναται νά χρησιμεύση ώς διδάσκαλος εις τό εδώ Παρ- 
θεναγωγεΐον τής Λευκωσίας, μέ ίδια μου έξοδα μέχρι τής τελειοποιήσεως καί γυ- 
μνάσεως αύτής έντελώς. Τά δέ έξοδα διά τήν τροφήν αύτής, θέρμανσιν, τό φώς, 
τήν πλύσιν τών φορεμάτων της καί λοιπά καθώς καί τήν κατοικίαν της έν ίδιαιτέρω 
δωματίφ εις τήν οικίαν τής ρηθείσης διευθυντρίας Κυρίας Σαπφοΰς, έκτός μόνον 
τών φορεμάτων, βιβλίων καί, δπερ μή γένοιτο, ιατρικών επισκέψεων συμφωνηθέντα 
μετά τής ρηθείσης Κυρίας Διευθυντρίας εις ’Οθωμανικός λίρας τριάκοντα κατ’ έτος 
υπόσχομαι νά πληρώνω προπληρωτέα καθ’ έξαμηνίαν εις τήν έπιτροπήν, νά έμβάζω 
δέ καί τά ανωτέρω ρηθέντα Ιδιαίτερα έξοδα διά τά βιβλία, φορέματα καί λοιπά 
κατά τήν άπύδειξιν τής θυγατρός μου, εάν δέ ήθελα παραμελήσει τοΰ νά έμβάσω 
είτε τήν συμφωνηθεϊσαν προπληρωμήν της, είτε τά τών φορεμάτων, βιβλίων καί 
λοιπών, καί άναγκασθή ή Επιτροπή έξ ιδίων της νά πληρώση, υποχρεούμαι νά τά 
πληρώσω εις αύτήν αμέσως όμοΰ μέ δλους τούς τόκους καί τάς αποζημιώσεις. 'Τπο- 

εις Σμύρνην δι’ άνωτέραν μόρφωσιν καί άνάληψιν ευθυνών.
Άλλα ποιος γνωρίζει σήμερον, όχι τήν προσφοράν καί τό έργον, αλλά 

απλώς καί μόνον τό όνομα τής Εύπραξίας Θ. Παυλίδου; Άραγε έτιμήθη 
ζώσα; Άνεγνωρίσθη, δπως γίνεται διό τούς εθνικούς εύεργέτας καί ήρωας, 
ή έθνική. καί ηρωική προσφορά τής μεγαλόφρονος Εύπραξίας έν έτει 1869;

Ό αείμνηστος 'Υπουργός Παιδείας Κ. Σπυριδάκις άνέφερε εις ομιλίαν 
του κατά τήν «Εορτήν τής Μητέρας εις τήν Παιδαγωγικήν ’Ακαδημίαν» τό 
εξής: «Φόρος τιμής καί εύγνωμοσύνης οφείλεται ε’ις αύτός τάς πνευμα
τικός Μητέρας, ώς καί εις πάντας έκείνους οί όποιοι αφιέρωσαν παρ’ ήμϊν 
τήν ζωήν των εις τό ύψηλόν υπούργημα τής διαπαιδαγωγήσεως τής νεο
λαίας άπό τών πρώτων βημάτων αύτής μέχρι τού άνωτέρου παρ’ ήμϊν έκπαι- 
δευτικοϋ ιδρύματος τού Διδασκαλείου, καί οΐτινες έφυγον έκ τού κόσμου τού
του καταλιπόντες δμως μνήμην αγαθήν καί άνεξίτηλον ώς διδάσκαλοι τής 
νεολαίας αλλά καί τής δλης κοινωνίας. ’Αλλά διατί ώς έπί τό πλεϊστον άνα- 
μένομεν δπως οι εύεργέται ούτοι φύγωσιν άπό τήν ζωήν καί έπειτα τούς 
τιμήσωμεν ;5

Πολύ προσφυώς δέ καί ή κ. "Ελλη Σαβεριάδου ομιλούσα έπί τή ιδία εύ- 
καιρία κατά τήν ιδίαν ήμέραν, αναφέρει: «"Οπως οι άνδρες τιμούν τούς 
ήρωες τής πατρίδος καί τοΰ πνεύματος, έτσι καί έμεϊς οι γυναίκες, πρέπει 
νά τιμούμε τις διαπρεπείς όμόφυλές μας. Νά φροντίσουμε νά στηθούν αν
δριάντες γιά τις άξιες γυναίκες μας, νά ονομάζονται οδοί μέ τό όνομά τους...

Έχομεν υποχρέωση καί καθήκον ιερό νά τιμήσουμε τις γυναίκες αύτές. 
Κι’ έτσι νά παραδειγματίσουμε τήν νέα γενεά τών κοριτσιών μας, γιά νά 
μάθη νά εύγνωμονή καί νά τιμά έκεϊνες πού έργάστηκαν σκληρά γιά τόν έκπο- 
λιτισμό καί τήν μόρφωσή τους. Πρέπει νά ζωντανέψουμε στήν συνείδηση 
τής κοινωνίας τό χρέος της απέναντι στις γυναίκες πού αγωνίστηκαν γιά 
τό μεγαλείο της, πού έλυωσαν σάν λαμπάδες, γιά νά φωτίσουν τούς άλλους,

χρεοΰμαι προσέτι δι’ αμοιβήν τής συστάσεως τής ’Επιτροπής, μετά τήν τελείωσιν 
τών μαθημάτων τής θυγατρός μου καί τήν γύμνασίν της εις τό διδάσκειν καί διευθύ- 
νειν, νά τήν υποχρεώσω νά διδάσκη ε’ις τό έδώ Παρθεναγωγείον μίαν διετίαν καί 
μέ έτήσιον μισθόν, έάν λάβη δίπλωμα πρώτου βαθμού, γρόσια έπτά χιλιάδας Άριθ. 
7.000, έάν δέ δευτέρου, έξη χιλιάδας Άριθ. 6.000. Ταΰτα συμφωνήσας οίκειοθε- 
λώς καί άπαραβιάστως τή συγκαταθέσει καί τής ρηθείσης θυγατρός μου, δέδωκα τό 
παρόν έγγραφον εις χείρας τής Επιτροπής τών σχολείων Λευκωσίας πρός άπο- 
φυγήν πάσης άντιλογίας καί ύποφαίνομαι.

Έν Λευκωσίρ, τή 8 Νοεμβρίου 1869 Θεοχάρης Παυλίδης, υπόσχομαι.
5. «Έπετηρίς Παιδαγ. ’Ακαδημίας Κύπρου», (1969 - 1970), σελ. 150.

92
93

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



τις πνευματικές μας Μητέρες πού θυσιάστηκαν «ύπέρ βωμών» και «εστιών»®.
Θά ήτο μεγίστη παράλειψις εάν δέν άνεδημοσιεύαμεν αποσπάσματα άπό 

τόν έναρκτήριον λόγον τής Εύπραξίας έκφωνηθέντα τόν Σεπτέμβριον του 
1873. Εις τό μεγαλΰτερον μέρος του είναι ένας υπέροχος και ενθουσιώδης 
ύμνος διά τήν «Παιδείαν» τήν όποιαν θεωρεί ώς ένα τών ύψίστων αγαθών 
διά τόν άνθρωπον.

Τίτλος του: «Ή παιδεία έν μεν ταΐς εύτυχίαις κόσμος έστίν, έν δέ ταΐς 
δυστυχίαις καταφυγή»

Ναι Σεβαστοί μοι και αξιότιμοι ακροαται, η παιδεία και ιδίως ή 'Ελληνική 
ουσα το λαμπροτερον υψηλοτερον και τελειοτερον δημιούργημα τής διανοίας 
τοΰ ανθρώπου, είναι τω Οντι ο ωραϊστικωτερος αυτού εύτυχούντος στολισμός, 
είναι το ευγενεστερον, αληθεστερον και πολυτιμοτερον τών πολυτελεστέρων 
κοσμημάτων του, και το μάλιστα άναλλοίωτον άμα και άναφαίρετον κτήμα 
και κόσμημα καί μονον αξιον τή λογική αυτού φύσει. Ούδέν τοσούτον ασφα
λές, ουδεν τοσούτον υψηλόν οσον η παιδεία! Ούδείς έξωτερικός και πρόσθε
τος κόσμος έκλαμπρύνει καί κατακαλλύνει τήν όψιν "Ελληνος ή Έλληνίδος 
ιοσούτον προσφυιος, όσον ό ροδόπλεκτος καί τηλεφαής τής 'Ελληνικής Παι
δείας πέπλος! Μετά πάσης λοιπόν πεποιθήσεως επαναλαμβάνω, ότι έν ταΐς 
ευτυχιαις η παιδεία εστι κοσμος· διότι αληθώς έστιν ή πηγή, άφ’ ής άπορ- 
ρέουσι πάσαι αι χριστιανικαί καί ελληνοπρεπείς άρεταί. ’Άνθρωπος, ώ 
σεβαστοί μου και αξιότιμοι ακροαται, ευπαιδευτος ευτυχών παρίσταται έν 
τή κοινωνία κοινός θησαυρός καί ανεξάντλητος πηγή τού καλού, ότέ μέν 
χορηγών αυτή τά αγαθά του παραγγέλματα καί τάς σοφάς αυτού παραι
νέσεις καί συμβουλάς, ότέ δέ μεταχειριζόμενος τήν ευτυχίαν του, τόν πλούτον 
του πρός βοήθειαν καί προαγωγήν ταύτης. Τίς δέ κόομος ε’ις τόν εύτυ- 
χούντα ευπρεπέστερος ή τό έχειν καί πράττειν τήν άρετήν καί καλώς χρήσθαι 
τοΰ εαυτού πλουτου προς οφελος και ευδαιμονίαν τής ιδίας πατρίδος, τών 
συμπολιτών και εν γενει τών ομοιων του; δηλ. τό καλώς χρήσθαι τά υλικά 
άγαθά. Τούτο δέ μόνη ή παιδεία χορηγεί εις τόν άνθρωπον.

Μόνη αύτη καλώς καί έντελώς διδόμενη εις αυτόν άποκαθιστά αυτόν 
πλήρη άρετών προσωπικών καί κοινωνικών. ’Ενώ έξ έναντίας ό άπαί- 
δευτος καί μή εύτυχησας ϊνα έξ απαλών ονύχων άνατραφή έν παιδεία καί 
νουθεσία Κυρίου, ουδέποτε άνεφάνη πρός τούς όμοιους του συμπαθής, δί
καιος, ειλικρινής, ευπροσήγορος και έν γένει έκτελεστής τών τού σωτηριώ- 
δους Χριστιανισμού άγαθών παραγγελιών. Διότι άνθρωπος μή αισθανό
μενος ένεκα τής άπαιδευσίας τήν ευγένειαν τής άνθρωπίνης ψυχής, μή γνω-

6. «Έπετηρίς Παιδαγ. ’Ακαδημίας Κύπρου», σελ. (1969-1970), σελ.. 154. 

ρίζων τόν σκοπόν, δι’ δν έπλάσθη, μή γνωρίζων τήν άποστολήν του, ουδέποτε 
ό τοιούτος δύναται νά έμφανισθή ένάρετος καί πλήρης τών ιερών καρπών 
τής άγάπης πρός τούς όμοιους του. Ουδέποτε δύναται νά ή αληθώς ευσεβής 
μή γνωρίζων τόν Θεόν, δτι έστίν ή άέναος πηγή πάντων τών έπί τής γής 
άγαθών έξ έναντίας περιπλαινάται διά παντός εις γνοφώδη καί τρικυμιώδη πε- 
λάγη άπειρων προλήψεων καί δεισιδαιμονιών, καί εις τάς άκανθώδεις άτρα- 
πούς τοΰ ψεύδους καί τής άπάτης, έν αϊς ουδέποτε τά εύανθή τής άρετής άνθη 
άνεβλάστησαν. Κόσμος λοιπόν έν ταΐς εύτυχίαις έστίν ή παιδεία, ό μόνος 
άληθής καί υψηλός. Ό άγαπών άνήρ ή άγαπώσα γυνή τούς έξωτερικούς 
κόσμους άντ’ αυτών ας έπιδιώξη τήν παιδείαν και μετά τήν ευτυχή αυτής 
άπόκτησιν κατανόηση εαυτόν κεκοσμημένον διά λαμπράς καί άκτινοβόλου 
έσθήτος.

Καί ημείς δθεν αί γυναίκες αί τό φιλάρεσκον καί φιλότιμον ιδίωμα 
ένστίκτως έχουσαι καί έπί τούτω προσπαθούσαι δπως περιβάλλωμεν τό ήμέ- 
τερον σώμα διά λαμπρών καί τρυφερών έσθήτων έξωτερικοΰ κόσμου χάριν, 
ας έπιδιώξωμεν τήν παιδείαν περιπαθώς καί ας όμολογήσωμεν άρρηκτον 
μετά τών έκ τής παιδείας προερχομένων άρετών συνθήκην, καί τότε έσμέν 
άληθώς καλαί καί άρεσταί μέν τω Θεώ, άρεσταί δέ καί τοΐς άνθρώποις· τότε 
έσμέν κεκοσμημέναι άκηράτω τής άρετής καί άληθείας κόσμω έάν καί 
κατά τά υλικά άγαθά εύτυχούμεν.

’Αλλά, Κύριοί μου, καί έν ταΐς δυστυχίαις ή παιδεία έστί καταφυγή, 
λέγει τό σοφόν γνωμικόν. Τιμιώτατος τω δντι γίγνεται αύτη πόρος ε’ις τόν 
δυστυχή μέν γνωρίζοντα δμως ϊνα μετ’ ευκαρπίας μεταδίδη αυτήν εις τούς 
άλλους δεομένους αυτής. ’Έστιν ούτως ή παιδεία ού μόνον άναλλοίωτον καί 
κοσμητικώτατον τω πλουσίω κτήμα άλλά καί τά μάλα έπωφελής, καί άσυλον 
καταφυγής τω πενομένω. Ό θερμός τής παιδείας λάτρης καί πένης ών δια
φεύγει τήν πενίαν έντίμως καί καθίσταται βαθμηδόν ευτυχής μεταχειρζόμε- 
νος ώς μέσον τήν παιδείαν του καί ώφελών συγχρόνως καί τούς πλησιάζοντας 
αύτώ. Διό καί ό μέγας τών ’Αθηνών άνήρ, δ έξοχώτατος Περικλής έπαινών 
τών συμπολιτών του τήν πρός τήν παιδείαν εύγενεστάτην τάσιν των έλεγε: 
«φιλοσοφοΰμεν άνευ μαλακίας Καί ου τω πένεσθαι τινί αισχρόν άλλά τό μή 
διαφεύγειν τήν πενίαν έργω αϊσχιον».

ΟΙ δυστυχείς λοιπόν πάντες ας καταφεύγωσιν εις τήν παιδείαν, τούς 
άθανάτους έκείνους ημών προγόνους, καί ας μιμώνται τούς τής Ευρώπης 
λαούς οϊτινες ένόσω ήσαν καταβεβυθισμένοι εις τό ζοφώδες έκεΐνο τής άμα- 
θείας καί άπαιδευσίας σκότος, έστεροΰντο όχι μόνον πάσης τής ήθικής καί δια
νοητικής καί τής υλικής έτι υπεροχής, δι’ ήν νυν άπαράμιλλα γεγόνασιν καί δι 
ήν τό πάλαι έκαυχάτο τό ήμέτερον έθνος ώς ύψωθέν εις τό άκρότατον τού πολι-
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τισμου σημεϊον, διά τήν επιδίωξιν μάλιστα τής παιδείας άλλά και πένητες ήσαν, 
καί ποταποί καί αφανείς καί έλεεινοΐ εν γένει κατά πάντα καί άθλιοι. Δυνά
μει όμως τής παιδείας μάλιστα τής 'Ελληνικής, ήν παρά τών ήμετέρων προ
γόνων προς αυτούς καταφυγόντων εν ήμέραις πονηραίς ελαβον, έξήχθησαν 
πασών εκείνων τών δυσημεριών καί αθλιοτήτων καί τοιούτοι καί τοσοΰτοι 
κατέστησαν.

Καί σύ λοιπόν, ώ προσφιλής μοι καί γλυκεία Πατρίς, συ ώ μεγαλώνυμε 
Κύπρος, τότε μόνον θά έξέλθης τής δυστυχίας σου ταύτης καί τής οικτροτά- 
της σου θέσεως, δταν ώς πρώτιστον μέλημά σου λάβης τήν τών τέκνων σου 
έκπαίδευσιν. Μηδέποτε τολμήσης ϊνα διακόψης τόν φωτισμόν τοΰ νοός καί 
τήν κόσμησιν τής καρδίας των διά τών πολυτίμων αγαθών τής παιδείας αίτιω- 
μένης τήν δυστυχίαν σου ταΰτην, άλλα μάλιστα νυν δτε κατήντησας εις τοιαύ- 
την θλιβερόν καί σπαραξικάρδιον κατάστασιν, νυν λέγω, πρέπει μετά δεκα
πλάσιος ζέσεως καί προθυμίας νά έπιζητής τήν παιδείαν διότι αύτη είναι 
τό μόνον μέσον, δπερ σοί υπόσχεται παραμυθίαν τών δεινών σου καί εξα
γωγήν τών τέκνων σου εκ τής τληπαθούς καί οδυνηρός καταστάσεως. Ή 
παιδεία εν ταΐς δυστυχίαις έστί καταφυγή7.

7. X. Παπαδοποι'άου: ’Ανέκδοτα έγγραφα περί τών σχολείων Λευκωσίας «Κυ- 
πριακαί Σπου δα» τόμ. Κ', σελ. 195, έτος 1957.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ
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ΑΝΔΡΕΑ Δ. ΧΡΙΣΊΌΔΟΤΛΙΔΗ

ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Τό «ξύλο», σάν δρος περιληπτικός πού σημαίνει κάθε είδους σωματική 
τιμωρία, ήταν η μοναδική μέθοδος επιβολής πειθαρχίας και επαναφοράς τών 
παρανομουντων η τών παρεκτρεπομένων στήν τάξη. Φαίνεται ακόμη πώς 
ήταν καί η συνηθέστερη καί έθεωρεΐτο ή αποτελεσματικότερη «μέθοδος» 
διδασκαλίας καί διαπαιδαγώγησης τών νέων! Κι αυτό, όχι μόνο στήν Κύπρο 
και στον Ελληνισμό γενικότερα, άλλά καί σ’ δλο τόν κόσμο — καί γιά αιώνες 
πολλούς. 'II σταδιακή εξαφάνιση του άπό τά σχολεία καί άπό αρκετά σπίτια 
άρχισε νά πραγματοποιείται στήν Κύπρο ύστερα άπό τό τέλος τού δευτέρου 
παγκοσμίου πολέμου. Στά σχολεία μας καταργήθηκε επίσημα άπό τις άρχές 
τής δεκαετίας τού 1960. Κατά τό πρώτο, δμο:>ς, μισό τού αιώνα μας τό 
«ξύλο» ήταν ή μέθοδος στήν οποία πίστευαν καί γονείς καί δάσκαλοι — 
στό σημείο αυτό υπήρχε άπόλυτη καί πλήρης συνεργασία σχολείου καί σπι
τιού, γιά τήν έλλειψη τής οποίας ή σημερινή γενιά τών δασκάλων τόσο πολύ 
εκφράζει τήν θλίψη της!

Τά στοιχεία πού παραθέτουμε πιό κάτω τά συγκεντρώσαμε ύστερα άπό 
ερευνά μας μεταξύ δασκάλων τής γενιάς τού 1920 - 30 καί γηραιών προσώ
πων πού άνάφεραν προσωπικές τους εμπειρίες γιά τήν περίοδο 1900 - 1920. 
Ή ερευνά πραγματοποιήθηκε τό 1960.

«ΚΡΕΑΣ ΔΙΚΟΣ-ΣΟΤ, ΚΟΚΚΑΛΑ ΔΙΚΑ MOT...»

Σέ μερικές περιοχές τής Κύπρου, κυρίως στήν Πιτσιλιά καί τή Μαρα- 
θάσα, δταν ό γονιός, συνηθέστερα ό πατέρας, πήγαινε στό σχολείο ή στό σπίτι 
τού δασκάλου γιά νά γράψει τό παιδί του (τόν γιό του, συνήθως), ύστερα 
απο τις προκαταρκτικές διατυπώσεις, γινόταν ή «παράδοση» τού μαθητή στόν 
δάσκαλο πού κατά κανόνα συνοδευόταν άπό τή στερεότυπη φράση: «Δάσκαλε, 
κρέας δικόσ-σου, κόκκαλα δικά μου!...» Αυτό ίσοδυναμούσε μέ πλήρη εξου
σιοδότηση τού δασκάλου άπό τόν γονιό νά χρησιμοποιήσει κάθε μέσο διδα
σκαλίας (πού ήταν ταυτόσημο μέ κάθε μέσο τιμωρίας!) γιά νά διδάξει ή νά 
σωφρονίσει τό παιδί, σχεδόν μέχρι θανάτου... φτάνει νά τού παραδώσει τά 
«κόκκαλα», προφανώς γιά... ταφή!

Οί δάσκαλοι, κατά κανόνα, άποδεικνύονταν άντάξιοι τών... προσδοκιών 
τών γονιών!

Η ΒΕΡΓΑ ΚΑΙ Ο «ΚΑΒΑΛΛΟΣ»

Ή βέργα ήταν ένα άπό τά τρία άπαραίτητα «διδακτικά» μέσα — τά 
άλλα δύο ήταν ή «φυλλάδα» (άλλιώς «βιβλίο») καί ή πλάκα (άβάκιο). Λέμε 
«ή βέργα», όχι γιατί έπρόκειτο περί μιάς, άλλά γιατί μιά βρισκόταν πάντα 
πάνω στήν έδρα. Κάτω άπό τήν έδρα, προσεκτικά φυλαγμένες, ήταν πολλές 
εφεδρικές, όλες έτοιμες γιά χρήση μέ τή σειρά τους, μόλις οί γλουτοί ή τά 
κόκκαλα κάποιου σκληραγωγημενου μαθητή άποδεικύονταν άνθεκτικότερα 
άπό δσο γενικά άναμενόταν ! Η, δταν ή «κακεντρέχεια», δπως τήν άποκα- 
λούσε ό δάσκαλος, κάποιου τολμηρού μαθητή πρακαλούσε τό κακόβουλο σπά
σιμό της. ΤΗταν δλες τους βέργες «εκλεκτής ποιότητας», χονδρές δσο ό 
άντίχειρας, μήκους 3-4 ποδών, άπό ροδιά ή στερατζιά, κάποτε καί μέ 
άγκάθια !

Ή τιμωρία μέ τή βέργα γινόταν συνήθως στούς γλουτούς ή τό εσωτερικό 
τής παλάμης — άλλά καί τά λοιπά μέρη τού σώματος δέν άποτελούσαν εξαί
ρεση.

"Οταν έπρόκειτο γιά πολύ σοβαρό πταίσμα, δ πταίστης υποχρεωνόταν νά 
«καβαλλικεύσει» στή ράχη ενός άπό τούς πιο ρωμαλέους συμμαθητές του ό 
όποιος έσκυβε λίγο προς τά εμπρός καί έσυγκρατούσε τόν πταίστη καλά 
προσκολλημένο στό σώμα του κρατώντας του σφικτά τις κνήμες, ενώ ό 
δάσκαλος κτυπούσε μέ τή βέργα στούς γλουτούς καί τά πέλματα. Αυτού 
τού είδους ή τιμωρία ήταν γνωστή μέ τό κοινό όνομα «κάβαλλος» καί σέ με
ρικές περιοχές έθεωρεΐτο ή σκληρότερη άπό τις σωματικές τιμωρίες τής 
καθημερινής χρήσης.

Σ’ άλλες περιοχές ή άπό άλλους δασκάλους, χρησιμοποιούνταν άλλες πολύ 
σκληρότερες τιμωρίες δπως οί πιό κάτω:

ΓΟΝΑΤΙΣΜΑ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ "Η ΑΙΧΜΗΡΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ή έφευρετικότητα τών δασκάλων στόν τομέα αυτό δέν έχει δρια! ΤΗταν 
ανάλογη μέ τή σοβαρότητα τού παραπτώματος άλλά καί τής βαναυσότητας 
(μερικοί τήν ονόμαζαν «αυστηρότητα») πού χαρακτήριζε τόν δάσκαλο: Γο- 
νάτισμα γιά ώρες πολλές, κάποτε μέχρι λιποθυμίας, πάνω σέ «ροβι», φαβεττα, 
λουβάνα, «τσακκιλούδιν», παλλούρες, άγκάθια, ήταν μερικές άπό τις πιό συνη
θισμένες! Κάποτε έφαρμοζόταν καί τό γονάτισμα πάνω στήν κόγχη τού 
θρανίου.

...ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ «ΑΘΩΕΣ» ΤΙΜΩΡΙΕΣ

Ή ορθοστασία, ή στάση στό ένα πόδι μέ τό πρόσωπο γυρισμένο πρός 
τόν τοίχο ή απέναντι άπό τόν ήλιο, κάποτε μέ τά χέρια σέ άναταση η με σή
κωμα βαριού άντικειμένου, συνήθως ογκόλιθου, ή τό σήκωμα τού μαυρο
πίνακα κατά τή διάρκεια τού μαθήματος, ή «νηστεία» (δηλ. ή κράτηση τού 
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μαθητή στό σχολείο χωρίς τροφή κατά τή μεσημεριανή διακοπή), ή «φυλακή» 
κάτω άπό τήν έδρα ή πίσω άπό τόν πίνακα, ή αποπομπή άπό τήν τάξη κατά 
τή διάρκεια τοΰ μαδήματος καί, βεβαίως, τό «άθώο» μπάτσισμα καί τό 
τράβηγμα τοΰ αυτιού, κάποτε μέχρι αίματώσεως ή καί... άποκολλήσεως, ήταν 
τόσο συχνές ώστε νά μή δίνεται καί μεγάλη σημασία άπό τούς πληροφο
ριοδότες τής έρευνας.

ΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ...

Τό άποκορύφωμα τών τιμωριών πού άπέβλεπαν στήν πρόκληση σωμα
τικού πόνου άποτελεΐ ή περίπτωση κατά τήν όποια ό δάσκαλος έσχισε μέ τό 
μαχαίρι τά πέλματα ενός μαθητή πού έκλεψε άπό ξένο περιβόλι καί μέσα στις 
σχισμές έρριξε μπόλικο αλάτι — καί τούτο γιά νά τόν πονούν τά πέλματα καί 
νά τοΰ θυμίζουν πώς δέν πρέπει νά χρησιμοποιεί τά πόδια του γιά νά μπαίνει 
σέ ξένη περιουσία!

"Ολα τά πιο πάνω είδη τιμωριών άπέβλεπαν στήν πρόκληση σωματικού 
πόνου στον τιμωρούμενο. Κι αυτό βασιζόταν στή λογικοφανή αντίληψη πώς 
έφόσο ό άνθρωπος προσπαθεί ν’ άποφύγει τόν πόνο, θ’ άποφεύγει νά συμπε
ριφέρεται μέ τρόπο άπρεπή, ή νά άπειθαρχεΐ, ή νά προκαλεΐ κακό ή ζημιές 
σέ όποιονδήποτε, άπό φόβο προς τόν πόνο πού θ’ άκολουθήσει μέ τήν επιβολή 
τιμωρίας. Καί, δσο πιο σκληρή καί οδυνηρή τόσο πιο άποτελεσματική, έλε
γαν οί σοφοί τής έποχής έκείνης!...

ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΨΤΧΙΚΟΤ ΠΟΝΟΤ

’Εκτός άπό τις τιμωρίες πού άπέβλεπαν στήν πρόκληση σωματικού πόνου, 
ήταν καί μερικές ευφάνταστες τιμωρίες πού άπέβλεπαν στήν πρόκληση ψυ
χικού πόνου (προσβολής ή ταπείνωσης κι έξευτελισμοΰ) όπως οι άκόλουθες.·

Τ ό «φ> τ ύ σ ι μ ο» — ό φταίστης υποχρεωνόταν νά σταθεί έξω άπό 
τήν πόρτα τής αίθουσας καί δλα τά παιδιά διατάζονταν νά περάσουν άπό 
μπροστά του καί νά τού φτύσουν.

Τ ό «μ ο ύ ζ ω μ α» — ό φταίστης μουζωνόταν, είτε άπό τό δάσκαλο είτε 
άπό ένα άπό τά μεγάλα παιδιά πού ενεργούσε ύστερα άπό εντολές τοΰ δα
σκάλου είτε μέ «μούζα» (αιθάλη) είτε μέ μελάνι καί υποχρεωνόταν νά κάνει 
τό γύρο τού χωριού γιά νά τόν δούν καί νά τόν «καμαρώσουν» οι χωριανοί 
του γιά τις «προκοπάδες» του! Συνήθως κατά τήν πορεία του τόν άκολου- 
θοΰσε είτε ό δάσκαλος είτε ό «πρωτόσκολος» (άνώτερος μαθητής).

Ή «κ ο κ κ ά λ α » — σιαγόνα νεκρού βοδιού ή γαδουριοΰ πού τήν κρέ- 
μαζε ό δάσκαλος γύρω άπό τό λαιμό τού φταίστη κατά τά διαλείμματα, γιά 
νά προκαλεΐ τόν έμπαιγμό καί τό σκώμμα, όχι μόνο τών μαθητών αλλά καί 
δσων χωριανών περνούσαν άπό δίπλα.

Μερικοί άπό τούς πληροφοριοδότες χαρακτήρισαν τά είδη αυτά τών τι

μωριών περισσότερο «σκληρά» καί οδυνηρά άπό τά άλλα πού προκαλοΰσαν 
σωματικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος, ή διαπόμπευση καί καταρράκωση τής 
αξιοπρέπειας είναι, κατά τή γνώμη τους, πολύ πιο άποκρουστικά αισθήματα 
άπ’ εκείνα πού προκαλούν οί σωματικές τιμωρίες.

ΟΤΑΝ ΘΤΜΟΤΜΑΙ!...

Γιά τήν άποτελεσματικότητα τών τιμωριών ούτών δέν θά θέλαμε νά δια
τυπώσουμε γνά>μη εδώ, είναι δμως ενδιαφέρουσα ή παρακάτω παρατήρηση - 
σχόλιο ενός άπό τούς πληροφοριοδότες:

«Κάποτε πού άθθιμούμαι τόδ δάσκαλόμ-μου συντρομάσσουμαι ! Αν κου- 
βεγκιάζω, χάννω τά λόγια μον άν περπατώ, κουτσουβλώ· άν καπνίζω, πε- 
τάσσω τόν τσιάρον άν τρώω, στέκει μου τό φαΐν· άν τζοιμοΰμαι, άντι- 
νάσσομαυ άν θκιαβάζω, κουτσουβλά ή γλώσσα μου!...»

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΤΛΙΔΗΣ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΠΕΡΣΙΑΝΗ

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

«Κι ή φώκη, καθώς είχεν έλθει εξω είς τά ρηχά, ηΰρε τό μικρόν πνιγμέ- 
νον σώμα τής πτωχής Άκριβούλας καί ήρχισε νά τό περιτριγυρίζη καί νά τό 
μοιρολογά, πριν άρχίση τό εσπερινόν δεϊπνον της.

Τό μοιρολόι τής ηιώκης, τό όποιον μετέφρασεν εις ανθρώπινα λόγια είς 
νέρων ψαράς, εντριβής εις τήν άηιωνον γλώσσαν τών φωκών, έλεγε περίπου 
τά εξής:

Αντη ήταν η ' Ακριδούλα 
ή εγγόνα της γριά - Λούκαινας. 
Φύκια είναι τά στεφάνια της, 
κοχύλια τά προικιά της... 
κι ή γριά ακόμη μοιρολογά 
τά γεννοβόλια της τά παλιά. 
Σάν νάχαν ποτέ τελειωμό 
τά πάΰια κι οι κανμοί τον κόσμον».

Στούς οχτώ αυτούς στίχους τοΰ μοιρολογιού τής φώκιας γιά τήν έννιά- 
χρονη Άκριβούλα πού πνίγηκε στή θάλασσα εκφράζεται επιγραμματικά ή στά
ση τοΰ Παπαδιαμάντη στό θέμα παιδί. ’Αγαπούσε τά παιδιά, ποθούσε νά τά 
βλέπει ευτυχισμένα, πονοΰσε γιά τή δυστυχία ή τό χαμό τους, ήταν δμως βαθιά 
πεπεισμένος πώς τά βάσανα κι οι. καϋμοί τού κόσμου δέν είχαν τελειωμό καί 
πώς ό ιθάνατος αθώων παιδιών ήταν μέρος τής αμετακίνητης, τής θεϊκής τά- 
ξης τοΰ κόσμου. Ή πίστη αυτή τόν κάνει κατά κανόνα συγκρατημένο μπρο
στά στή δυστυχία ή τό θάνατο τών παιδιών, δέν τόν αφήνει νά ξεσπά σέ δια
μαρτυρίες ή σέ συναισθηματισμούς. Ό αναγνώστης έν τούτοις καταλαβαίνει, 
άπό μερικές λέξεις πού παρεμβάλλονται, πώς αιμάσσει ή καρδιά τοΰ συγγρα
φέα άπό τήν πείνα, τή στέρηση καί προπαντός άπό τήν ορφάνια καί τό θά
νατο άνήλικων παιδιών. Σέ μερικά διηγήματά του δέν συγκρατεϊται· παρου
σιάζεται νά κλαίει ό ίδιος. Αυτό δμως άποτελεϊ εξαίρεση. Ό κανόνας είναι 
ή συγκρατημένη, ή ήρεμη άφήγηση.

Ή στάση αυτή είναι άποτέλεσμα άπό τή μιά τού χαραχτήρα τού συγγρα
φέα καί άπό τήν άλλη τής λογοτεχνικής σχολής στήν οποία άνήκε. Άπό χαρα
κτήρα ό Παπαδιαμάντης ήταν άνθρωπος συγκρατημένος, ταπεινός καί θρή

σκος. Πίστευε πολύ στή θεία πρόνοια καί στή λογική τάξη πραγμάτων. 
Γιαυτό καί ποτέ δέν διανοήθηκε νά διαμαρτυρηθεϊ ή νά θεωρήσει παράλογα 
οδυνηρά φαινόμενα τής ζωής δπως, γιά παράδειγμα, τό θάνατο άθώων υπάρ
ξεων.

Ή συγκρατημένη, άντικειμενική άφήγηση ήταν επίσης σύμφωνη μέ τή 
ρεαλιστική τεχνοτροπία τού έργου του. Τά διηγήματα τού Παπαδιαμάντη 
είναι ρεαλιστικοί πίνακες τής νησιώτικης ζωής ‘τής εποχής του. Σ’ αυτά 
προσπάθησε νά άναπαραστήσει τή ζωή στό νησί του, δπως τή θυμόταν άπό τά 
παιδικά του χρόνια. Είναι άλήθεια βέβαια πώς οι άνθρωποι τού νησιού καί 
ή ζωή τους είναι κάπως έξωραϊσμένοι γιατί πέρασαν μέσα άπό τά παιδικά του 
μάτια, στηρίχτηκαν δηλαδή σέ εμπειρίες καί βιώματα τής παιδικής του ήλι- 
κίας. "Ομως αυτό δέν άλλάζει τό ρεαλιστικό χαραχτήρα τοΰ έργου.

Ή ζωή πού άναπαριστάνει στό έργο του είναι πολύ δύσκολη. Οι άν
θρωποι είναι φτωχοί, πολλοί παραδέρνουν στή θάλασσα γιά νά κερδίσουν τό 
ψωμί τους, άλλοι ξενιτεύονται, άφήνουν άρραβωνιαστικές, γυναίκες καί παι- 
οιά καί γυρίζουν, ύστερα άπό χρόνια, αν γυρίσουν, γιά νά μαζέψουν τά υπο
λείμματα τής οίκογένειάς τους. Πολλές γυναίκες πεθαίνουν στή γέννα τους 
καί τά παιδιά πού πεθαίνουν γιά τόν ένα ή τόν άλλο λόγο είναι σχεδόν τόσα 
ί'σα έπιζοΰν: «Δύο κοράσια καί τρία άγόρια, όλα είς μικράν ηλικίαν, τής είχε 
θερίσει ό Χάρος ό άχόρταστος» (Τό μοιρολόγι τής φώκιας). Πολλά άπ’ αυτά 
πού έπιζοΰν μένουν ορφανά άπό πολύ μικρή ήλικία, μερικά πριν άκόμα γεννη- 
ίίούν. Ή περίπτωση τής κόρης πού «άνετράφη, έμεγάλωσεν έκ κοιλίας μη
τρός ορφανή» (Ή θητεία τής πενθεράς) ήταν πολύ συνηθισμένη.

’Εκτός άπό τή ςιτώχεια καί τό θάνατο ή ζωή δυσοκλευόταν καί άπό τις 
κοινωνικές συνήθειες καί άντιλήψεις τής έποχής έκείνης. Τά θηλυκά παιδιά 
θεωρούνταν άνεπιθύμητα γιατί δέν μπορούσαν νά δουλέψουν καί νά βοηθή
σουν τήν οίκογένειά τους. ’Αντίθετα τήν έπιβάρυναν μέ τήν υποχρέωση νά τά 
προικίσει. «Πάσα πτωχή οικογένεια, πάσα μήτηρ χήρα, ταλαιπωρουμένη, ξε- 
νοδουλεύουσα... ουλλέγουσα φύλλα, παράγουσα όλίγην μέταξαν ή τρέφουσα 
δυο ή τρεις αίγας ή άμνάδας... φορολογουμένη άσπλάγχνως, τρώγουσα κρίθι
νου άρτον, ποτισμένον μέ ιδρώτα αλμυρόν, ώφειλεν έξ άπαντος ν’ άποκαταστή- 
ση δλα τά θήλεα ταύτα καί νά δώση πέντε, έξ ή επτά προίκας...»

Οι νησιώτες κάνουν πολλά παιδιά μέ τήν έλπίδα δτι θά γεννηθούν καί άρ- 
σενικά πού θά έπιβιώσουν. Γεννιούνται τόσο κοντά τό ένα στό άλλο ώστε καί 
αυτοί οι δικοί τους δυσκολεύονται νά τά άναγνωρίσουν. «Τέσσαρες υιοί καί 
τρία κοράσια έπέζων. *Ησαν τόσον γείτονα τήν ήλικίαν, τόσον ίσα είς τό 
ανάστημα, ώστε μόνοι οι γονείς, ή μάμμη καί οι πλησιέστεροι συγγενείς καί 
φίλοι τής οικίας μάτην έκοπίαζον διά νά μάθουν άκριβώς νά διακρίνουν τόν 
Μαθιόν άπό τόν Κωστήν, τόν Κωστήν άπό τόν Χαραλάμπην, τό Ρηνιώ άπό τό 
Δεσποινιώ, τό Δεσποινιώ άπό τό Κατερινιώ». (Ή θητεία τής πενθεράς).
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Γιά τούς νησιώτες τά παιδιά, ιδιαίτερα τά άρσενικά, είναι μιά άπό τίς λιγοστές 
χαρές τής ζωής. ’Ιδιαίτερη χαρά είναι γιά τούς παππούδες: «Άπό τάς δύο 
μεγάλας θυγατέρας του, ύπάνδρους ήδη άπό εικοσαετίας, εΐχεν ήδη ό κύρ Φλώ
ρος ολόκληρον δωδεκάδα έγγόνων» (Θάνατος κόρης).

Ό Παπαδιαμάντης δέν άσχολεΐται ιδιαίτερα μέ τά παιδιά, δέν τά προβάλ
λει περισσότερο άπ’ δ,τι είναι ή πραγματική τους θέση στήν κοινωνία. Τά 
παρουσιάζει απλώς σάν οργανικό καί αναπόσπαστο μέρος στον πίνακα τής 
ζωής πού συνθέτει μέ τά διηγήματά του. Τά παιδιά ζούν καί κινούνται στον 
ίδιο χώρο μέ τούς μεγάλους καί χαίρονται, λυπούνται, υποφέρουν καί πεθαί
νουν μαζί τους. Οί μεγάλοι τά άγαπούν καί πολύ συχνά είναι έτοιμοι νά ύπο- 
στοΰν ταπεινώσεις και έξευτελισμούς, άκόμα καί νά θυσιαστούν γιά νά τά με
γαλώσουν. ’Έμπρακτα καί χωρίς λόγια καί κορώνες γιά τά δικαιώματα τών 
παιδιών τά άγαπούν καί τά φροντίζουν: «Καί τί δέν ήθελεν ύποστή, προ ποιας 
Ουσίας ήδύνατο νά οπισθοδρομήση διά τήν αγάπην τών δύο τούτων παιδιών, 
ιά όποια ήσαν δίς παιδία δι’ αυτήν, καθόσον ήσαν τέκνα τού τέκνου της! Έν 
ιούτοις δέν ήθελε νά δεικνύη αύτοίς μεγάλην άδυναμίαν καί ήμερο μάτι δέν 
ιούς έ'διδε... Πλήν τού υποκορισμού τούτου, ούδεμίαν άλλην επιδεικτικήν τρυ
φερότητα άπένειμεν εις τά δύο πτωχά πλάσματα, άλλά μάλλον πρακτικήν αγά
πην καί προστασίαν» (Ή Σταχομαζώχτρα).

Αυτήν άκριβώς τή θέση δίνει στά παιδιά ό Ηαπαδιαμάντης στό έργο του. 
Τά παρουσιάζει νά υπάρχουν μαζί μέ τούς άλλους, νά λειτουργούν μέσα στήν 
ομαδική ζωή, νά διαδραματίζουν τό φυσικό τους ρόλο. "Οπως παίρνει σά 
δέμα του μιά γριά ή μιά κόρη, ένα άντρα ή ένα νέο παλληκάρι, έτσι μπορεί νά 
πάρει καί ένα παιδί. ’Αλλά πάντοτε στή σχέση του μέ τούς μεγάλους, σάν 
αναπόσπαστο μέρος όχι μόνο τής μεγάλης παραδοσιακής οικογένειας πού τού 
έπέτρεπε νά επικοινωνεί άνετα καί φυσικά μέ μικρούς καί μεγάλους άλλά καί 
σάν στοιχείο τής όλης κοινωνικής ζωής.

Τά παιδιά παρουσιάζονται σ’ δλες τίς εκφάνσεις τής ζωής· δταν γεννιούν
ται, όταν είναι άρρωστα κοί υποφέρουν, δταν χαίρονται καί γιορτάζουν μέ τούς 
μεγάλους, δταν παίζουν στή θάλασσα καί «δίνουν βούτι ήτοι (νά) πηδούν μέ 
τήν κεφαλήν κάτο)» ή δταν «δίνουν παλούκια» ήτοι (νά) πηδούν όρθιοι», δταν 
πετροβολούν τούς μεγάλους, δταν φοβούνται τά στοιχειά καί τά στοιχειωμένα 
σπίτια, δταν βασανίζουν τούς μεγάλους, δταν άρνούνται νά παν «εις τύ σκο
λειό» καί ή γριά γιαγιά τους άναγκάζεται «νά τούς τάξη κοφέτα, λουκούμια 
καί χίλιων λογιών 'καλούδια’, γιά νά τά 'ταιριάση’ καί νά τά καταφέρη νά 
πάγουν». "Ολα αυτά είναι γιά τόν Παπαδιαμάντη τόσο φυσικά δσο καί τά 
λουλούδια πού φυτρώνουν στά χωράφια καί στούς κήπους, όπως τά φυσικά 
φαινόμενα.

Στό έργο παρελαύνουν δλα τά παιδιά, «τά δασκαλούδια καθώς καί τά ξυ
πόλυτα τού δρόμου, τ' άγυιόπαιδα» (Τό πνίξιμο τοΰ παιδιού). Ό Παπαδια- 

μάντης τά ψυχογραφεί μέ πολλή επιτυχία στις διάφορες στιγμές τής ζωής 
τους, τά παρουσιάζει νά χαίρονται, νά φοβούνται, νά άγριεύουν, νά πονηρεύ
ονται, νά άγωνίζονται νά επιβιώσουν: «Ό Γέρος, δστις ήτο επταετής μόλις, 
έτοιμος νά κλαύση, διότι δέν εύρισκε ψιχίον τι προς κορεσμόν τής πεινης του, 
ήνοιξε τό μόνον παράθυρον, έχον τριών σπιθαμών μήκος... Ό Γέρος άνεβίβασε 
σταμνίον τι επί τού λίθινου ερείσματος τού παραθύρου, άνέβη επί τού σκα
μνιού, έστηρίχθη διά τής άριστεράς επί τού παραθυρoq^ύλλoυ, άνοικτοΰ, έστυ- 
λώθη μετά τόλμης προς τήν οροφήν, άνέτεινε τήν δεξιάν, καί άπέσπασεν έν 
κρύσταλλον εκ τών κοσμούντων τούς «σταλαμούς» τής στέγης. ’Ήρχισε νά 
τό έκμυζά βραδέως καί ήδονικώς, καί έδιδε καί εις τήν Πατρώναν νά φάγη. 
Έπείνων τά κακομοίρα.» (Ή Σταχομαζώχτρα).

Παρ’ δλη τήν άντικειμενική καί ρεαλιστική περιγραφή του είναι δυνατό 
νά λεχθεί πώς ό συγγραφέας δείχνει κάποια μεγαλύτερη ευαισθησία καί μιά 
συναισθηματική συμμετοχή δταν παρουσιάζει μικρά παιδιά: «Ή μικρά Σο- 
φούλα, ήτις ήτο μόλις διετής, ...έξέπεμπε χαρμοσύνους κραυγάς, έψέλλιζεν ώς 
νεοσσός χελιδόνος καί έτρεχε καί αυτή κατόπιν τών άλλων παιδιών.» (Παιδική 
Πασχαλιά). Στή συγκρατημένη, αντικειμενική άφήγηση μπορεί κανείς, δταν 
προσέξει, νά νοιώσει ένα σηήξιμο στήν καρδιά τού συγγραφέα, ένα κόμπο στό 
λαιμό του, δταν άφηγεϊται τή δυστυχία μικρών παιδιών: «Ό Εύαγγελινός, 
νήπιον τριετίζον έν καιρώ τής συμφοράς, ούτε ήξευρε τίποτε, ούτε ένεθυμείτο. 
’Έκλαιε μόνον δταν ή μάμμη τόν έβίαζε νά φορέση τόν κατάμαυρον σάκκον 
του.» Άκριβώς δέ επειδή ή άφήγηση τών στιγμών αυτών γίνεται χωρίς 
προσπάθεια συναισθηματισμών καί μελοδραματισμών, γεννά περισσότερη συγ
κίνηση.

"Ενας συνηθισμένος τρόπος πού χρησιμοποιεί δ συγγραφέας γιά αύξηση 
τής συγκίνησης είναι ή παρουσίαση τής παιδικής άη)έλειας καί τής αθώας παι
δικής άγνοιας σέ μιά τραγική στιγμή. Στή «Σταχομαζώχτρα» ή τετράχρονη 
Πατρώνα κρυώνει καί σκαλίζει τή στάχτη τοΰ σβησμένου τζακιού «νομίζουσα 
έν τή παιδική άφελεία της... δτι ή εστία είχε πάντοτε τήν ιδιότητα νά θερμαί- 
νη, καί ας μή καίη.»

’Άλλος τρόπος είναι ή παρουσίαση μικρών ορφανών παιδιών νά θυμούν
ται μέσα στή δυστυχία τους περασμένες μέρες ευτυχίας μαζί μέ τούς γονείς 
τους. Στό διήγημα «Παιδική Πασχαλιά» ή οχτάχρονη Μόρηοω θυμάται τό 
Πάσχα τού προηγούμενου χρόνου δταν ζούσε ή μητέρα της. Ό μικρός άδερ- 
φός της Εύαγγελινός — τριών χρόνων — ήθελε έκτος άπό τή λαμπάδα του 
«νά πάρη τήν τής αδελφής του λέγων δτι έκείνη είναι μεγαλειτέρα. Ή μήτηρ 
τοΰ τήν έδωκε, άλλ’ ο μικρός τήν έσπασε εκεί πού έπαιζε μ’ αυτήν, έσπασε καί 
τήν Ιδικήν του, καί ύστερον έβαλε τά κλάματα.» Ό πατέρας του τοΰ άγόρασε 
άλλη καί ή μικρή Μόρφω θυμάται τό μικρό της αδερφό νά κρατά τήν αναμμένη 
Λαμπάδα μέ χαρά καί νά ψελλίζει μαζί μέ τούς άλλους: «Κύιε έησον! Κύιε 
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εησον.» Αυτή τή χρονιά ή μητέρα της είναι νεκρή, δ πατέρας της λείπει μέ 
τό καράβι του και τό δωδεκάχρονο αδερφό της Γιωργήν και αυτή μαζί μέ τό 
μικρό αδερφό της ζοΰν μέ τή γριά κι άρρωστη γιαγιά τους.

Σέ μερικά διηγήματα ό Παπαδιαμάντης χάνει τήν αυτοσυγκράτηση και 
τήν ήρεμία τής άς^ήγησης και γίνεται πιο εκδηλωτικός, παρουσιάζεται νά 
κλαίει. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα σέ δυο διηγήματα, «τά Τραγούδια του Θεού» 
καί «Μάνα καί κόρη» πού έχουν ώς θέμα τό θάνατο μικρών παιδιών. Ό συγ
γραφέας δέν διαμαρτύρεται ούτε φωνάζει γιά τό θάνατο αθώων παιδιών, αλλά 
κλαίει σιωπηλά. Είναι ή αντίδραση τού ανθρώπου πού πιστεύει στό Θεό καί 
στή ύεϊκή τάξη πραγμάτων. Ξέρει πώς ό θάνατος, δπως καί ή ζωή, είναι 
αναπόσπαστο μέρος αυτής τής τάξης πραγμάτων. Μιά διαμαρτυρία είναι 
όχι μόνο βλασφημία αλλά καί ανοησία. Αυτό δμως δέν τόν εμποδίζει νά πονά 
καί νά κλαίει γιά τόν πρόωρο χαμό τών παιδιών.

Στό διηγημα «Τραγούδια τού Θεού» τά παιδιά παρουσιάζονται νά εκτι
μούν καί νά αγαπούν περισσότερο άπό τούς μεγάλους τά εκκλησιαστικά τροπά
ρια πού ψάλλει ό συγγραφέας στις γιορταστικές συγκεντρώσεις. ’Ανάμεσα 
στα παιδία είναι και ή Κουλά, ένα ένδεκάχρονο κοριτσάκι άρρωστο μέ τυφο
ειδή πυρετό. Ο τύφος επηρέασε καί τήν ακοή της.

« Η Κούλα έβαινε χειρότερα. Ειτα τήν τρίτην ήμέραν εφάνη νά είχε 
βελτιωθή κάπως καί ήσθάνετο. Ή μητέρα της μού είπε νά πλησιάσω καί νά 
τής ομιλήσω.

—Περαστικά, Κούλα. Δέν έχεις τίποτα, κορίτσι μου.
—Ά! μπάρμπ’ ’Αλέξανδρε, έψέλλισεν άσθενώς. Πότε θά μού πής πάλι 

τά θεία.... τραούγια;
— Οπότε θέλεις, Κούλα μου. "Αμα γίνη αγρυπνία εις τόν 'Άγιον Έλισ- 

σαΐον νά έλθης νά σού τά πώ.
—Νά μού τά πής. Μά θά τ’ ακούσω;
—Άμα προσέχης, θά τ’ άκούσης.»
Σέ τρεις μερες τό κοριτσάκι πέθανε καί ό συγγραφέας μαζί μέ άλλους 

ιήν πρόπεμψαν στόν τάφο. ’Ενώ δμως «οι επαγγελματικοί ιερείς κι οι ψάλται 
έψαλλον τα κατα συνθήκην, απο την « Αμωμον οδόν» έως τόν «Τελευταϊον 
Ασπασμόν,» ό παπα-Νικόλας, ό Ναξιώτης, «έφαίνετο δτι έπιανε χωριστήν 

ακολουθίαν, εμουρμουριζε μέσα του καί τά δμματά του έφαίνοντο δακρυσμένα.
—Τί μουρμουρίζεις, παπά, τού είπα άπό τό όπισθεν τού στασιδιού, δπου 

εϊχεν άκουμβήσει.
—Λέγω τήν άκολουθίαν τών νηπίων μέσα μου, ειπεν ό παπά-Νικόλας. 

Εις αυτό το ακακον αρμόζει ή κηδεία τών νηπίων.
Τωόντι καί εγώ μέ δλον τόν πόνον και τά δάκρυά μου, εϊχα άναλογισθή 

εκείνην την στιγμήν την ακολουθίαν τών νηπίων, και άκουσίως έλεγα μέσα μου 
τά τραγούδια τού Θεού «τών τού κοσμου ηδονών άναρπασθέν άγευστον», καί

«ώς καθαρόν, Δέσποτα, στρουθίον πρός καλιάς έπουρανιους έσωσας»... ’Αλλά 
τά ήκουε τάχα ή αγνή ψυχή, αν δ άγγελός της τής έπετρεπε νά περιίπταται 
εκεί γύρω;»

Στό διήγημα «Μάνα καί κρης» τό θέμα είναι ή κηδεία ενός βρέφους καί 
ο θρήνος τών γονιών του. Στό διήγημα αυτό δ συγγραφέας γίνεται άκόμα 
πιο εκδηλωτικός, σχεδόν ςίαίνεται νά άναζητά ευρήματα που να προκαλέσουν 
τό σπαραγμό τών άναγνωστών γιά τό θάνατο τού βρέφους. Τέτοιο εύρημα 
είναι ή παρουσίαση τού πατέρα νά κρατά τόν ξύλινο σταυρό : «Το νεκρόν βρέ
φος εξέςοερεν εντός η>ερέτρου δμοίου μέ λίκνον αυτή ή γριά-Σουλτάνα, η μαμμη 
του. Σπαρακτικώτερον άκόμη μού εφάνη δτι τόν ξύλινον τής εκκλησίας Σταυ
ρόν έδέησε νά τόν λάβη καί νά τόν κρατά δ μάστρο Κ...., δ πατήρ τού έκφερο- 
μένου νεκρού βρέφους.» ’Αλλά καί ή δλη άφήγηση τής κηδείας έχει κάτι το 
σπαραξικάρδιο: «(Ή μάνα) έκλαιε τό μικρόν, τρυφερόν πλάσμα, τό όποιον 
ήλθε νά παραλάβη είς ιερεύς μ’ ένα πενιχρόν σταυρόν καί θυμιατόν δια να τό 
προπέμψη· τήν δράκα εκείνην τού χώματος, έπιστρέφουσαν εις τό χώμα, τήν 
έλαφράν εκείνην πνοήν έπανακάμπτουσαν εις τήν ζωήν τήν άείζωον, εκεί δπου 
δλα τά νήπια, δπως λέγει δ Συναξαριστής, άπαιτούσιν αυτοδικαίως άπό τόν 
Δημιουργόν νά τούς πλήρωσή τά δφειλόμενα. «Δικαιοκρίτα, δός ήμϊν τα 
ουράνια άγαθά άντί τών επιγείων, ών ήμάς έστέρησας.»

Ή τραγικότητα τού θανάτου άθώων παιδιών εκφράζεται μέ λιγότερη έν
ταση άλλά μέ μεγαλύτερη τέχνη καί βάθος στό «Μοιρολόγι τής Φώκιας», μέ 
τή χρησιμοποίηση τού υπερφυσικού στοιχείου τού θρήνου μιάς φώκιας. Ό 
ύάνατος μιάς μικρής κόρης είναι τόσο τραγικός ώστε άκόμα καί μιά φώκια 
νοιώθει τήν άνάγκη νά τή μοιρολογήσει.

Τό θέμα τού παιδιού τό χρησιμοποιεί δ Παπαδιαμάντης κι δταν θέλει νά 
δώσει ένα κοινωνικό μάθημα ή νά κάνει μιά κοινωνική διαμαρτυρία. Στό 
διήγημα «Τό πνίξιμο τού παιδιού» άφηγεΐται πώς ή άνοησία ενός πατέρα έγινε 
άφορμή νά πνιγεί τό παιδί του στή θάλασσα. Τσακώθηκε μέ τόν κλητήρα 
τής Δημαρχίας καί παιδονόμο τού σχολείου γέρο-Τσιτσούκα πού έδερε τό γιό 
του γιατί κολυμβούσε σέ ώρες άπαγορευμένες χωρίς τήν επίβλεψή του. Τό 
αποτέλεσμα ήταν πώς τήν κρίσιμη ώρα, δταν παιδί πνιγόταν κι οι γυναίκες 
ωώναζαν «Γλυτώστε το ! Γλυτώστε το,» δ παιδονόμος δέν ήταν εκεί γιά νά προ
λάβει τό κακό. Ό συγγραφέας τελειώνει τό διήγημά του μέ τή διαφωτιστική 
φράση: «Ό γέρο-Τσιτσούκας εϊχεν άπογοητευθή.»

Ή κοινωνική διαμαρτυρία γίνεται μέ τδ άριστουργηματικό διήγημά του 
«Φόνισσα.» Τό θέμα τής «Φόνισσας» είναι βέβαια ή ψυχογραφία τής θειά 
Χαδούλας τής Φραγκογιαννούς, πού εξουθενωμένη άπό τή μεγάλη δυστυχία 
τών γυναικών νομίζει πώς ή μόνη λύση είναι νά πνίξει δλα τά θηλυκά παιδιά 
γιά νά τά γλυτώσει άπό τά βάσανα καί τις ταλαιπωρίες. Ό στόχος δμως τού 
συγγραςιέα εϊναι νά κάνει μιά κοινωνική διαμαρτυρία γιά τήν άδικία σέ βάρος 
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ιών γυναικών καί τών θηλυκών παιδιών.
Άπό όσα ειπώθηκαν μέχρι τώρα, είναι φανερό πώς τά διηγήματα του 

ΙΙαπαδιαμάντη είναι γεμάτα άπό παιδιά, γιατί καί στήν κοινωνία πού περι
γράφει τά παιδιά άφθονούσαν. Τά παιδιά είναι ένα ζωντανό στοιχείο τής 
κοινωνίας αυτής, πού κινείται καί δρά μαζί μέ τούς μεγάλους. Ή 
ζωή τους είναι πολύ διαφορετική από τή ζωή τών σημερινών παιδιών, 
πού μοιάζουν μέ ψεύτικα λουλούδια σέ βάζο χωρίς νερό. Κανένας 
δέν αναρωτιόταν τότε γιά τή θέση τού παιδιού μέσα στήν κοινωνία ούτε γιά τά 
δικαιώματά του. Τό παιδί ήταν μέρος τού κοινωνικού συνόλου, τά δέ δικαιώ- 
ματά του ήταν ή έμπρακτη έκφραση τής πραγματικής αγάπης καί έγνοιας τών 
ενήλικων, συγγενών και μη, γι’ αύτα. Τά παιδιά ήταν ή χαρά τού σπιτιού. 
Συμμετείχαν γνήσια καί είλικρινά στή ζωή, ήταν ταυτισμένα μέ τό περιβάλ
λον, φυσικό καί κοινωνικό.

Η ελευθερία, η άνεση κι ή ασφάλεια πού ένοιωθαν τά παιδιά εκείνα απο
τελούν αντίθεση προς την ανασφάλεια, τήν αστάθεια, τήν αποξένωση καί τήν 
αποπροσωποιηση πού επέβαλε στά παιδιά ή ζωή τών σημερινών μεγαλουπό- 
λεων. Η δυστυχία τών παιδιών τών διηγημάτων τού ΙΙαπαδιαμάντη προερ
χόταν κυρίως άπό τη φτώχεια καί τήν όρς)άνια. Ή δυστυχία τών σημερινών 
παιδιών είναι τό άποτέλεσμα τής άνασφάλειας, τών κανόνων, τών περιορισμών 
και τής άποξένωσης πού τά μετατρέπουν σέ παθητικούς θεατές τής ζωής. Τά 
φτωχότερα παιδιά τής εποχής εκείνης δέν είχαν λιγότερες ευκαιρίες άπό τά 
πλουσιότερα γιά νά άναπτύσσονται πνευματικά καί ψυχικά καί νά χαίρονται. 
Οι χάρες τής εποχής εκείνης ήταν οι άπλές. Ήταν οι χαρές τής φύσης,, τού 
ελεύθερου παιγνιδιού στούς άγρούς, στή θάλασσα καί στό χωριό, οι χαρές 
πού φέρνουν οι μεγάλες γιορτές μέ τά έθιμα καί τά δώρα τους καί προπαντός 
οι οικογενειακές χαρές.

Αυτή τη γνήσια χαρά καί τήν ομορφιά τής ζωής τών παιδιών τής εποχής 
εκείνης ζωγράφισε μέ πολλή επιτυχία στό έργο του ό Παπαδιαμάντης. ’Αγα
πούσε ειλικρινα τά παιδιά, ένοιωθε συγκίνηση μεγάλη γιά τήν άθώα παιδική 
ψυχή. Άπό δλο του τό έργο άναδίνεται ή ομορφιά καί ή ευωδία τής άθώας 
ψυχής τών παιδιών, η ίδια εκείνη ευωδία πού ένοιωθε ή θειά Σοφούλα, ή νονά 
,ών σαραντα βαφτιστικών, όταν άνοιγε κάθε Λαμπρή τό πηγάδι μέσα στό 
οποίο πνίγηκε η τελευαία βαπτιστική. Καί τήν Κυριακήν τού Πάσχα, άμα 
έπέστρεφε τό πρωί άπό τής λειτουργίας τής Άναστάσεως, ήνοιγε, τότε μόνον, 
cô άχρηστον μεϊναν φρέαρ και ερριπτεν εις τό ύδωρ τήν κοκκώνα καί τά κόκ
κινα αυγα τής μικράς Σοφουλας της. Έβεβαίου δέ ή άγαθή γυνή, δτι άνε- 
ςηγητος ευωδία ανηρχετο τότε απο τού υδατος, ώς θυμίαμα άθώας ψυχής, 
άναβαϊνον προς τόν θεάνθρωπον Πλάστην.»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΕΡΣΙΑΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΤΛΟΤ ΑΧΙΛΛΕΟΤΔΗ

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

Στις 20 Νοεμβρίου 1959 ή Γενική Συνέλευση τού ’Οργανισμού Ηνωμέ
νων ’Εθνών υιοθέτησε ομόφωνα τή Διακήρυξη τών Δικαιωμάτων τού Παιδιού. 
Γιά τήν 20ή επέτειο τής Διακήρυξης αυτής κηρύχθηκε τό 1979 σάν Διεθνές 
'Ετος Παιδιού μέ σκοπό τήν υλοποίηση τών προνοιών σχετικά μέ την υλική 
εύημερία καθώς καί τήν πνευματική, ψυχολογική καί κοινωνική άνάπτυξη τού 
παιδιού.

Διάςεορες χώρες έχουν έκδόσει φέτος γραμματόσημα ειδικά γιά τήν επέ
τειο αυτή. ’Ανάμεσα σ’ αυτές καί ή Κύπρος, ή οποία έχει ιδιαίτερους λόγους 
νά τονίσει τά Δικαιώματα τού Παιδιού πού έχουν τόσο καταπατηθεί τά τελευ
ταία χρόνια. ’Έχει έκδοθεί ενα γραμματόσημο άξίας 75 μίλς, μέ Πρώτη 
Ημέρα Κυκλοφορίας τήν 1η ’Οκτωβρίου 1979. Τό γραμματόσημο αυτό, πού 
είναι σχέδιο τού ’Άντη Ίωαννίδη, περιλαμβάνει ένα παιδί καί τό έμβλημα τού 
/Διεθνούς ’Έτους Παιδιού. Τό έμβλημα αυτό, δπως είναι γνωστό, συμβολίζει 
ενήλικα πού σκύβει καί άγκαλιάζει προστατευτικά ένα παιδί, (βλ. άρ. 1).

Μέ τήν ευκαιρία αυτή θά προσπαθήσουμε νά δώσουμε μιά γρήγορη εικό
να τών γραμματοσήμων τής Κύπρου πού βγήκαν κατά καιρούς καί έχουν 
όποιαδήποτε σχέση μέ τό παιδί. Τά γραμματόσημα αυτά θά μπορούσαν ν' 
άποτελέσουν μιά ξεχωριστή θεματική συλλογή.

Τό 1963 συναντούμε γιά πρώτη φορά γραμματόσημα πού μπορούν νά 
καταταγούν στό θέμα αυτό: Στή σειρά τών Προσκόπων καθώς και στήν περί
φημη Μινιατούρα τών Προσκόπων υπάρχουν 3 παιδιά πρόσκοποι: 'Ένα λυκό
πουλο στό γραμματόσημο τών 3 μίλς, ένας ναυτοπρόσκοπος σ’ αυτό τών 20 
μίλς καί πρόσκοπος μέ άγρινό σ’ αυτό τών 150 μίλς. Τά ίδια υπάρχουν καί 
στή μινιατούρα (βλ. άρ. 2-5).

Επίσης στή σειρά τού ίδιου χρόνου πού έκδόθηκε μέ τήν ευκαιρία τής 
εκατονταετηρίδας τού Ερυθρού Σταυρού υπάρχουν δυο σχετικά γραμματό
σημα: Τό ένα δείχνει νοσοκόμα νά δίνει φάρμακο σέ παιδί (βλ. άρ. 6) καί 
τό άλλο νοσοκόμα μέ παιδιά στό Παιδικό ’Αναρρωτήριο τού ’Ερυθρού Σταυ
ρού στήν Κερήνεια (βλ. άρ. 7).

Στό γραμματόσημο τών 75 μίλς τής σειράς Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων τού 
1965 υπάρχει ό ζωγραφικός πίνακας τού Διαμαντή, δ όποιος περιλαμβάνει μη-
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τέρα μέ τό βρέφος της στήν αγκαλιά και τ’ άλλο της παιδί μπροστά της 
( βλ. άρ. 8).

Στό γραμματόσημο τών 25 μίλς τής οριστικής σειράς τού 1966 υπάρχει 
το μαρμάρινο άγαλμα τού κοιμώμενου ’Έρωτα, γιου τής θεάς ’Αφροδίτης 
I βλ. άρ. 9).

Τό γραμματόσημο τών 35 μιλς τής UNICEF του 1968 χωρίζεται σέ 2 
μέρη (βλ. άρ. 10). Στό άριστερό μισό υπάρχει τό έμβλημα τής UNICEF 
τό όποιο περιλαμβάνει γυναίκα πού σηκώνει ψηλά τό μικρό της. Στό άλλο 
μισό υπάρχει παιδί πού πίνει τό γάλα του.

Στό ειδικό γραμματόσημο τών 10 μιλς τού 1974 γιά το Ταμείο Προσφύ
γων, πού χρησιμοποιείται σάν επιπρόσθετο ταχυδρομικό τέλος, υπάρχει ή δι
ωγμένη μάνα πού δακρύζει κρατώντας στήν άγκαλιά τό ξεριζωμένο παιδάκι 
της (βλ. άρ. 11).

Στό γραμματόσημο τών 150 μιλς τής σειράς Ευρώπη 1975, τό μεσαίο τού 
τριπτύχου, υπάρχει ό πίνακας «Ή Παναγία τού Λιοπετρίου» μέ τό μικρό της 
στήν άγκαλιά, τού Κυπρίου ζωγράφου Γ. Γεωργίου (βλ. άρ. 12).

Στό γραμματόσημο τών 40 μίλς τής σειράς Γεγονότα τού 1976 υπάρ
χουν παιδιά στή βιβλιοθήκη (βλ. άρ. 13).

’Επίσης στό επόμενο γραμματόσημο τού Ταμείου Προσφύγων άξίας 
10 μιλς πού έκδόθηκε τό 1977 υπάρχει ή ξυλογραφία τού χαράκτη Τάσσου 
μέ τόν τίτλο «Κύπρος 74». ’Απεικονίζει ένα προσφυγόπουλο πού κάθεται 
μέσα στά συρματοπλέγματα (βλ. άρ. 14).

Στή σειρά Χριστουγέννων 1977 υπάρχουν 3 γραμματόσημα μέ παιδικές 
ζωγραφιές (βλ. άρ. 15-17).

Έκτος άπ’ τά πιό πάνω θά μπορούσαν νά περιληφθούν στή θεματική 
αυτή συλλογή καί όλα τά Χριστουγεννιάτικα γραμματόσημα πού περιλαμβά
νουν τόν νεογέννητο Χριστούλη. Σάν τέτοια έχουμε:

Χριστούγεννα 1969: α) Τό γραμματόσημο τών 20 μιλς μέ τή γέν
νηση, άπό τοιχογραφία τού 12ου αι. τής Παναγίας τού ’Άρακα (βλ. άρ. 18). 
β) Τό γραμματόσημο τών 45 μιλς μέ τή Γέννηση άπό τοιχογραφία τού 14ου αι. 
τής εκκλησίας τού 'Αγίου Νικολάου Στέγης (βλ. άρ. 19). γ) Τό άναμνη- 
στικό φύλλο τών 250 μιλς μέ τήν Παναγία καί τό μικρό Χριστό μεταξύ τών 
’Αρχαγγέλων άπό τό ψηφιδωτό τής Άγγελόκτιστης τού Κιτίου (βλ. άρ. 20).

Χριστούγεννα 1970: Τό μεσαίο τού τριπτύχου άξίας 25 μίλς, καθώς 
καί τό γραμματόσημο τών 75 μίλς, περιλαμβάνουν τήν Παναγιά μέ τό Χρι- 
στούλη (βλ. άρ. 21 - 22).

Χριστούγεννα 1971: Ό νεογέννητος Χριστοι'ιλης στό γραμματόσημο 
τών 10 μίλς, τό μεσαίο τού τριπτύχου (βλ. άρ. 23).

Χριστούγεννα 1972: Τό γραμματόσημο τών 10 μίλς δείχνει τό Χρι- 
στούλη νά κάνει τό μπάνιο του (βλ. άρ. 24). Εκείνο τών 20 μίλς τήν 

Προσκύνηση τών Μάγων (βλ. άρ. 25) καί εκείνο τών 100 μίλς τό Χριστούλη 
στή φάτνη ( βλ. άρ. 26). 'Ολόκληρη ή τοιχογραφία μέ τά πιό πάνω ('Αγια- 
σμάτη) υπάρχει στό άναμνηστικό φύλλο τών 250 μίλς (βλ. άρ. 27).

Χριστούγεννα 1973: Στό γραμματόσημο τών 20 μίλς ή Παναγιά μέ 
τό Χριστούλη στήν άγκαλιά (βλ. άρ. 28).

Χριστούγεννα 1974: Καί στά 3 γραμματόσημα (10, 50 και 100 μίλς) 
υπάρχει ή Παναγιά μέ τό Χριστούλη (βλ. άρ. 29-31).

Χριστούγεννα 1976: Στό γραμματόσημο τών 150 μίλς υπάρχει ή ει
κόνα τής Γέννησης τού Χριστού άπό τό μοναστήρι τού 'Αγίου Νεοφύτου (βλ. 
άρ. 32).

Τέλος στήν έκδοση Χριστουγέννων 1979 (Νοέμβριος 1979) ό Χριστού- 
λης υπάρχει στά γραμματόσημα τών 35 καί 1 50 μίλς.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Α/Α

1

’Έτος

1979

Σειρά

Διεθνές ’Έτος Παιδιού

’Ονομαστική αξία 
Μίλς

75
2 1963 Προσκόπων 3
3 1963 Προσκόπων 20

4 1963 Προσκόπων 150

5 1963 Μινιατούρα Προσκόπων 250

6 1963 Έκατονταετηρίς Ερυθρού Σταυρού 10

7 1963 Έκατονταετηρίς ’Ερυθρού Σταυρού 100

8 1965 Κοινωνικές ’Ασφαλίσεις 75

9 1966 Όριστική σειρά (Κοιμώμενος ’Έρωτας) 25

10 1968 UNICEF 35

11 7974 Ταμείο Προσφύγων 10

12 1975 Ευρώπη 75 (μεσαίο τριπτύχου) 150

13 1976 Γεγονότα 40

14 1977 Ταμείο Προσφύγων 10

15 1977 Παιδικά Σχέδια (Χριστούγεννα) 10

16 1977 Παιδικά Σχέδια (Χριστούγεννα) 40

17 1977 Παιδικά Σχέδια (Χριστούγεννα) 150

18 1969 Χριστούγεννα 20

19 1969 Χριστούγεννα 45

20 1969 Χριστούγεννα, ’Αναμνηστικό φύλλο 250

21 1970 Χριστούγεννα (μεσαίο τριπτύχου) 25

22 1970 Χριστούγεννα 75

23 1971 Χριστούγεννα (μεσαίο τριπτύχου) 10

24 1972 Χριστούγεννα 10
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25 1972 Χριστούγεννα 20
26 1972 Χριστούγεννα 100
27 1972 Χριστούγεννα, ’Αναμνηστικό φύλλο 250
28 1973 Χριστούγεννα 20
29 1974 Χριστούγεννα 10
30 1974 Χριστούγεννα 50
31 1974 Χριστούγεννα 100
32 1976 Χριστούγεννα 150
33 1979 Χριστούγεννα 35
34 1979 Χριστούγεννα 150

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΟΥΔΗΣ

2 3 4
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6

12

8

7

18 19

11

13
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14

16
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17
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21 22
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23

ΚΥΠΡΟΣ œ 10 m ;

24 26

28

27

29

ΑΜΑ

30

31
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33

34

ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Οι αληθινοί ποιητές, γενικότερα οι καλλιτέχνες — όλοι οι καλλιτέχνες 
είναι ποιητές — κρατούν μέσα τους, καί μέ τό ωρίμασμά τους, κάτι από την 
ψυχή τού παιδιού. Τούτο είναι μιά πρωταρχική ήδη σχέση μέ τό παιδί. 
Μένουν νέοι. Συλλαμβάνουν μέ τή φαντασία τους, όπως καί τό παιδί, κό
σμους άγνωστους, νέους καί ζητούν νά τούς ζωτανέψουν στούς στίχους τους, 
όπως τό παιδί στά παιχνίδια του, ίσως. Χρειάζεται ένα μέρος παιδικής 
ι|>υχής γιά νά υπάρχει πλαστικότητα, ευστροφία, ακόμη αφέλεια. Γιά νά 
υπάρχει τό όνειρο, τά μεγάλα σχέδια, τά ταξίδια στά φτερά τής φαντασίας. 
Νά υπάρχει ακόμη ή αισιοδοξία, ή πίστη στήν αλλαγή σ’ ένα καλύτερο κό
σμο, ή αυταπάτη — έ'στω — πώς ό κόσμος είναι καλός. Νά υπάρχει ή 
γνησιότητα καί ή ειλικρίνεια, όχι ή προσποίηση κι’ ή έπαρση κι’ ή επίδειξη.

Αυτά όλα πρέπει νά είναι έτσι. Κάθε ποιητής πρέπει νά έχει μιά 
ευαισθησία προς τό παιδί ξεκινώντας απ’ αυτά τά δικά του παιδικά κατά
λοιπα. ’Από τήν άλλη πάλι, πέρα άπ’ αυτή τή θετική πλευρά υπάρχει καί 
ή ίδια ή δική του παιδική ήλικία ποΐ) τόν επηρεάζει. Ή ήλικία αυτή είναι 
γιά όλους ή πιο σημαντική, πολύ περισσότερο γιά τόν ποιητή πού βασικά 
άσχολεϊται μέ τόν εσωτερικό κόσμο τού ανθρώπου, τά βιώματα, τό περιεχό
μενο τής συνείδησης' άπ’ αυτά άφορμάται καί δραστηριοποιείται ή φαν
τασία.

Κέντρο τού έργου τού ποιητή, όποιος καί νάναι, είναι ή ζωή του. 
Τούτο τό βεβαιώνουν καί τά έργα καί ot δηλώσεις πολλών ποιητών. Ό 
γνωστός συγγραφέας Stefan Zweig γράφει: «όποια καί νάναι ή μορφή πού 
ένας συγγραφέας διαλέγει., πάντα θά κάμει τόν εαυτό του κέντρο τών έργων 
του. Θά τό κάμει μή συνειδητά, μά πάντα καί πάνω άπ’ όλα τόν εαυτό του 
θά ζωγραφίσει στις περιγραφές του». Ό Tennecy Williams επίσης: «έργο 
τού ποιητή είναι ή ζωή του καί ή ζωή τού ποιητή είναι τό έργο του». Ό 
ίδιος ό Παλαμάς σ’ ένα άπό τά πολλά τέτοια χωρία του γράφει στά «Χρόνια 
μου καί τά Χαρτιά μου»: «Τά τραγούδια μου τά γεννούν τά περιστατικά 
τής ζωής. Άπό τό ξεφύλλισμά τους, θά μπορούσε κανείς κριτικά βλέποντας 
νά πάρει σημειώματα γιά τή σύνταξη τής βιογραφίας ενός άνθρώπου». 
Επομένως, όπως δηλώνει ό Baudouin στό έργο του «Ψυχανάλυση τού καλλι
τέχνη», «τό έργο ενός καλλιτέχνη πρέπει νά κοιταχτεί σάν ένας ζωντανός
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οργανισμός πού κάθε του τμήμα αποτελεί μιά λειτουργία του συνόλου».
Η παιδική ηλικία προπαντός, πού δέν μπορεί ένας ούτε νά τή διαμορ

φώσει ούτε νά τής ξεφύγει, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ό ίδιος ό Παλα- 
μάς είχε περίεργα περιστατικά σαν παιδί, σχεδόν αποκλειστικά δυσάρεστα. 
Δυο παιδάκια είχαν ήδη πεθάνει τής μάνας του και οι γυναίκες πρόβλεπαν 
πώς θά πέθαινε και τούτο — ό ποιητής — άν ήταν αγόρι. 'Όταν γεννήθηκε 
καλά, συνέχισε ή πρόληψη τού θανάτου, επειδή, λέγαν, έμοιαζε πολύ τού πα
τέρα του κι’ επειδή, γεννήθηκε στις 13 τού μηνάς. Τό μόνο πού θά τον 
έσωζε ήταν νά ξεγελάσουν τό χάρο νά τον περάσει γιά κορίτσι.

Τούβαλαν λοιπον ένα σκουλαρίκι στ’ αυτί, τού άφησαν μακριά μαλλιά 
και τού φόρεσαν φουστανάκια. Αυτό τό σκουλαρίκι ήταν κατά ένα τρόπο 
«ό αρραβώνας τής ζωής». Ο ποιητής αργότερα τό ονομάζει δακτυλίδι. Τόσο 
δέθηκε με τή ζωη του αυτό, ώστε αργότερα, όταν παίζοντας τό έχασε, τόν 
έπιασε μεγάλος φόβος ένας φόβος, ένα βίωμα πού τό θυμόταν ό Παλαμάς 
και όταν ακόμη γέρασε. Τό σκουλαρίκι τό τραγούδησε σαν δακτυλίδι στήν 
« Ασάλευτη Ζωη». Σ’ εκείνο τό ποίημα περιγράφει πώς ή μάνα του τόν 
άρραβώνιασε μέ τή ζο^, πώς χάθηκε ό αρραβώνας και τελειώνει:

’ Ω, κι άπό τότε μ’ έδεσε άπ’ τά πρώτα χρόνια 
Ώς τοϋ καιρού τ’ άργοχιονίοματα τά πρώτα 
Στό μαύρο δάσος τών μαλλιών, ώ καί άπό τότε 
Μ’ εδεσε κάτι φοβερό καί βουβό κάτι 
Με κάποιον ’ίσκιο άγνο')ριστο παραδαρμένο 
Που λες πώς δέν υπάρχει καί που λες πώς όλο 
Νά υπάρξει πολεμάει καί δέν τό κατορθώνει.

Αυτό τό περιστατικό, οι προλήψιες πού τις έτρεφε και τό περιβάλλον 
του, τού δημιούργησαν μια δειλία πού αυξανόταν από τήν άσκήμια, τό μικρό
σωμο, πού τόσο έντονα τδνοιωθε σαν παιδί. Γράφει ό ίδιος στα «Χρόνια 
μου και τά χαρτιά μου». «Μπορώ νά πώ και τής δικής μου άτολμίας πρώτη 
αφορμή, σαν νά ήταν ή συνείδηση μιας κάποιας — κι’ δσο ακαθόριστη — 
ασκημιας». Ηταν, όπως περιγράφει κι ό ίδιος τόν εαυτό του, ένα άγοράκι 
μελαψό, πολύ τριχωτό, μαραζωμένο, κοντό και κακοφτιαγμένο. Εϊναι χαρα
κτηριστικοί μερικοί στίχοι άπό τό ποίημα «Σχολείο» στα «Τραγούδια τής Πα
τρίδας μου».

Κι εγώ χλωμός μ ολόμαυρα μάτια, μαλλιά καί φρύδια 
Μέ μαύρη όρφάνιας φορεσιά καί μέ ταπεινοσύνη 
’Ήμουν σκοταδερός πανσές...

Τό ίδιο καί τό «Τραγούδι τών Βουνών» άπό «Τά μάτια τής ψυχής μου».

Γιατί ή ψυχή μου εκλείοθη σέ κορμί
Μισό, σκυφτό, σ’ ένα άρρωστο κουφάρι
Κι’ έχασε τήν άκράτητην ορμή...
Καί σάν άητός πού τού έκοψαν κακοί
Οι άνθρωποι τά δυο πλατειά φτερά του

’Ακόμη, στό «Καλάμι» άπό τούς «Δειλούς καί Σκληρούς Στίχους»

Μέ μιά σταλιά κορμί, εΐμ’ εγώ παραριχτό καλάμι

καί στό Δωδεκάλογο τού Γύφτου :

’Εγώ είμαι άπ’ τή μεγάλη φυλή τού νάνου, εγώ, 
Πού πιάνει ούτ’ όσο τόπο τό ψίχουλο ριχτό 
’Εγώ είμαι άπ’ τή μεγάλη γενιά του άοτενικού 
Πού μέ πατάει τό πόδι κι ενός περιστεριού.

Καί σέ πολλά άλλα ποιήματά του υπάρχουν στίχοι πού εκφράζουν τέτοια 
μειονεξία καί παράπονα.

Ή άσκήμια του συνεχίστηκε. Ό Βέης τόν περιγράφει σάν ώριμο άντρα: 
«ένας κύριος μικροκαμωμένος, κακοφτιασμένος, άδύνατος, όξυγένης, πολύ με- 
γαλοφρύδης, μά προικισμένος μέ δυο βαθιά γεμάτα δύναμη μάτια». (Ν. Εστία, 
Χριστούγεννα 1943).

Υπάρχουν πληροφορίες πώς παιδί άργησε νά μιλήσει. Γράφει: «Μού 
λένε πώς άργησα νά μιλήσω. ’ Αναρθρα και με νοήματα συγκοινωνούσα για 
καιρό μέ τούς δικούς μου». Ήταν άκόμη άριστεροχειρας κι’ αυτό τον 
δυσκόλευε ποικιλότροπα. Απ’ ολα αυτα και διάφορά αλλα — ένας τρελός 
ξάδελφος, μιά τρελλή θειά — ύπόφερε ό ποιητής σάν παιδί, δπως φαίνεται 
καί στό ποίημα «Τρελός» άπό τήν ’Ασάλευτη Ζωή».

"Ενας τρελός μού τά κυνήγησε τά χρόνια 
Τά παιδικά, τά όλόγλυκα, τά ολανθισμένα

Πού μού τά πήρε ξεσπώντας βρυκολακιαομένη
Γιά πάντα τής χαράς καί τής δροσιάς τό στέμμα.

’Αλλά ήταν καί ή όρφάνια· εφτά χρόνων έχασε μέσα σε 40 μερες τη 
μητέρα καί τόν πατέρα του. Τούτο τόν εντυπώσιασε καί τόν σημάδεψε 
γιά δλη του τή ζωή. Γράφει στό αύτοβιογραφικό έργο του: «Εφτά χρονών 
παιδάκι, συντριμένη ή βάρκα μου. Ό θανατος μάς αρπαξε πατέρα και 
μητέρα κι’ έκλεισε τό σπίτι... Τίποτε δε γνωρισ απο κείνους, τίποτε δεν 

120 121

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



κέρδισα, μήτε τά φιλιά τους θυμάμαι, μήτε τό φίλτρο τους ένιωσα. ...Αίσθά- 
νομαι πώς λείπει από τήν ψυχή μου κάποιο ποσό τρυφεράδας πού μας μένει 
πάντα λείψανο άπό τήν αγάπη κι’ από τό φιλ'ι τής μητέρας». Μέ πόνο γράφει 
ποιήματα γιά τά ορφανά παιδιά δπως τό «Έκ βαρέων» στήν Πολιτεία και 
Μαναξιά «Τό μέτωπό μου δέν τό μύρωσε φιλί καμμιάς μητέρας...». Καί 
σέ άλλα γραφτά του εκφράζεται μέ πολύ πόνο γιά τήν όρφάνια- «ποία 
δυστυχία είναι μεγαλυτέρα ταύτης;» ’Ονειρεύεται «τήν παιδιάστικη ε’ιρήνη» 
πού πουθενά δέ γνώρισε.

’Αλλά καί στο σπίτι τού θειου του, πού τόν πήγαν μετά, ζούσε συνεχώς 
μέσα σέ πένθος, γιατί πέθανε καί κείνους τό παιδί τους. Στο ποίημα 
«ό νεκρός» τής «’Ασάλευτης Ζωής» δίνει μιά φρικτή εικόνα:

Μέοα εδώ την ψυχή κάποιου νεκρού άναπνέω

Καί ό πλούτος ό κατάμαυρος τών φορεμάτων 
Μπόρεσε κι’ άλλαξε, έγινε άπό σπίτι μνήμα.

Γι’ αυτή τήν όρφάνια του γράφει κι’ ό Κατσίμπαλθς τό 1931. «Ή 
όρφάνια θά τού γίνει καημός, πόνος άβάσταχτος, σταλάζοντάς του στην 
ψυχή μιά πίκρα άγιάτρευτη. Γιατί φαίνεται νά ήταν πολύ άξενο καί τυ
ραννικό τό περιβάλλον πού άνατράφηκε...». Σέ κάποια άπό τά δεκατετρά- 
στιχά του δέεται γιά τό ορφανό.

Ουράνια χάρη, βόηΰα τ ορφανό 
καί στο κατατρεμένο σκέπη γίνε...

Φαίνεται ότι — έκτος απο τ’ άναπόφευκτα — κι’ άλλα περιστατικά, 
δυσάρεστα, τής παιδικής του ήλικίας τόν παρακολουθούν σ’ δλη τή ζωή 
του καί τόν βαραίνουν καί τόν εμποδίζουν νά χαρεϊ όλότελα τή ζωή. δπως 
μιά προσβολή τού δασκάλου (τού είπε μπροστά στούς άλλους δτι στο σπίτι 
του είναι δαίμονας), τό φτύσιμο στο στόμα του άπό ένα παιδί καί ό φόβος 
τής τρέλας.

Ιδιαίτερη είναι ή στάση του προς τή μητέρα. Φαίνεται πώς ή μάνα 
του τόν είχε παραχαϊδεμένο. Θυμάται, θυμάται ή φαντάζεται τις μητρικές 
περιποιήσεις. ’Αναφέρει στά Χρόνια καί τά Χαρτιά του. «Καί μ’ άνά- 
θρεψαν μέ τού πουλιού τό γάλα. Μέ ζούσανε μοναχικά. Σπάνια μ’ έβλεπεν 
ό δρόμος καί τότε άσυντρόφιαστο μακριά άπό κάθε πλεύρισμα συνομηλίκου» 
Αυτή ή στέρηση τής μητέρας του είχε σοβαρές συνέπειες σ’ δλη τή ζωή 
τού ποιητή. Σέ πολλά ποιήματά του υπάρχουν σημάδια άπ’ αυτή τή στέ- 
ρυση. "Υστερα γίνεται γενίκευση - ταύτιση τής μητέρας μέ άλλες γυναίκες. 
Αυτό είχε άκόμη σχέση καί μέ τόν ερωτισμό του καί μέχρι πού γέρασε «άκόμα 
καρτερώ Θεοφάνεια! μιά γυναίκα...».

Γενικά είχε μιά άχαρη παιδική ηλικία· «άθώο παιδί δεν στάθηκα ποτέ». 
Τά παθήματα καί τά παράπονά του είναι πολλά· ούτε σάν τ’ άλλα παιδιά 
έ'παιζε, ούτε ένοιωθε παιδί· «άπό τότε πού θυμάμαι τόν εαυτό μου ή παι
διάστικη άφέλεια καί ξεγνοιασιά ξένες χαρές γιά μένα». Από την άλλη 
— κι’ έξαιτίας ίσως αυτής τής παιδικής ζωής — έμεινε σέ πολλά του παιδί 
σ’ δλη του τή ζωή. Αυτά τά περιστατικά καί ή ευαισθησία τού ποιητή τον 
κάμνει σ’ όλο τό έργο του νάχει ποιήματα γιά τό παιδί η στίχους σε άλλα 
ποιήματα μέ πολλών ειδών συναισθήματα. Μιλά γιά δ,τι έχασε η δεν εχει.

Μού γίνεται τραγούδι δ,τι ποθούσα 
νά ήμουν η νάειχα δίχως νάμαι η νάχω.

’Εκφράζεται μέ άγάπη, μέ λεπτότητα, μέ συμπάθεια για το παιδί που 
τό θέλει νάχει τις χαρές του, τή στοργή τών γονιών του, το παιχνίδι του, 
τούς δικούς του κόσμους, τήν προσοχή τού περιβάλλοντος του.

Στή συλλογή «Τά τραγούδια τής πατρίδας μου» στο ποίημα «Πολεμικοί 
χοροί» σέ καιρούς άναγεννητικούς γιά τήν Ελλάδα μιλά χορος γερόντων, 
νέων, μητέρων, παρθένων καί χορός παιδιών. Τα παιδια απευθύνονται στους 
στρατιώτες κι’ εκφράζουν τήν επιθυμία νά (μεγαλώσουν «δεν παιςουμε πλειο» και 
νά πάρουν όπλα νά πολεμήσουν, όπως τους Σπαρτιάτες τους παλιούς και οτι 
αυτοί θά γίνουν καλύτεροι άπό τούς γονείς τους.

Θά γίνουν τά παιδιά σας 
πολύ καλύτερό σας.

Στήν «’Ασάλευτη Ζωή» άρκετά ποιήματα άναφέρονται στο παιδί. Στό 
«Τραγούδι ενός πατέρα» άναφέρεται στή χαρά τής γέννησης τού παιδιού 
«πρωτογέννητο καμάρι» καί στόν ταυτόχρονο χαμό τής μάνας του. Στό ποίη
μα «Τρελός» πού άναφέρεται σέ κάποιο τής οίκογένειάς του θυμάται πώς τού 
πίκρανε τά παιδικά του χρόνια

"Ενας τρελός μοϋ τά κυνήγησε τά χρόνια 
τά παιδικά τά όλόγλυκα, τά όλαν&ισμένα.

’Αλλού γυρίζει στά παιδικά χρόνια, πού δμως χάλασαν πιά καί άλλού 
ή γιαγιά μιλά στό παιδάκι γιά τις παλιές δόξες.

Στή συλλογή «Βωμοί» στό ποίημα Όι πατέρες’ άπευθύνετύαι στά παιδιά 
συμβουλευτικά, άφού στά παιδιά βλέπουμε τούς πατέρες καί στούς νέους τούς 
παλιούς. Τά παιδιά πρέπει νάναι ξέγνοιαστα, χαρούμενα, νάχουν άγάπη, 
προστασία, συντροφιά. Τά παιδιά είναι άθώα, αγνά, άλλά άδύναμα.

Σέ πολλά άλλα ποιήματα υπάρχει παροδική καί μερική άναφορά στό 
παιδί χωρίς νάναι αυτό τό κύριο θέμα· πάντα μέ προστατευτικό τόνο ή 
μέ νοσταλγία ή μ’ ελπίδα γιά τό μέλλον καί μέ διάθεση βελτίωσης.
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Πιό διεξοδικά άναφέρεται στό παιδί σέ δυο μεγάλα έργα του, τό 
Δωδεκάλογο καί τόν Τάφο. Στον 8ο λόγο (στό Δωδεκάλογο) πού επιγρά
φεται 'Τό Βιολί’ ό Γύφτος, πού βρίσκεται σέ δύσκολη ακόμα -θέση, πριν γνω
ρίσει την ανάσταση τών αξιών πού ό ίδιος καταδίκασε καί άπόρριψε κι’ 
ενώ όλοι τόν διώχνουν καί δέν τόν κατανοούν, αυτός επικοινωνεί μέ τά παιδιά 
και βρίσκει σ’ αυτά στήριγμα. Τό «μαγικό» βιολί πού μέ τή μουσική του 
έτοιμάζει τήν άλλαγή, ερεθίζει καί προκαλεϊ εκείνους πού τό άκούουν, γιατί 
τούς ταράζει τόν ύπνο τους. Μόνο τά παιδιά ένδιαφέρονται καί προσέχουν 
καί καταλαβαίνουν. Τά παιδιά θέλουν τήν άλλαγή καί τή βελτίωση καί δέν 
ζηλεύουν καί δέν φθονούν.

Καί τά παιδάκια μοναχά, 
ώ τά παιδάκια, την ατάραχη 
γιομίζουν ερημιά μου αυτά 
καί τήνε κάνουν κόσμο αφέντη

Αύτα άκούνε τό βιολί του μέ περιέργεια καί μέ συμπάθεια καί νοιώθει 
ό Γύφτος σά νά τόν ενώνουν τά παιδιά μέ τό μέλλον τής φυλής. Τά μεγά
λα τους τά μάτια κάνουν νά νομίζει πώς ή μουσική στάλαζε «άπ’ τού προσώ
που τους τά φέγγη». Χαιρετίζει τά παιδάκια σάν λουλούδια πού κλείουν «τό 
άσκόρπιστο τό μύρο» τά μάτια τους πού δλο ρωτούν τά όνειρά τους πού ζητούν 
νά κλείσουν στό χέρι τους «τ’ ολόγιομο φεγγάρι», πού τούς είναι θησαυρός 
τά μικροπράγματα.

Χαίρετε, κλειστά λουλούδια 
της πρωτόβγαλτης αυγής 
"Ω! το άσκόρπιστο τό μύρο 
μέσα τό φυλάτε εσείς!
Μάτια εσείς πού όλο ρωτάτε, 
ώ αφανέρωτα φτερά, 
όνειρόΰρεφτα κορμάκια, 
μεταξόμαλλα παιδιά!

Τά παιδάκια, καμάρι τής μάνας τους βρίσκονται «πιό σιμά στή γή», πού 
κλεί τά μεγάλα μυστικά, αυτά επικοινωνούν πιό εύκολα μέ τά δυσκολοσύλλη- 
πτα καί τ’ άφανέρωτο.

γιατί κάποτε καί πότε 
πιο άοφαλτα κι άπ τον τρανό 
σείς τάκοϋτε τό πανώριο 
καί τό παναρμονικό.

’Εκεί πού πιό συστηματικά ό ποιητής άσχολεΐται μέ τό παιδί κι’ άφήνει 

πλούσια νά φανεί ή μεγάλη άγάπη του γιά τό πιδί κι’ ό πόνος γιά τό χαμό 
του είναι «ό Τάφος». ’Έχασε ό ποιητής τό γιό του "Αλκή, σέ ηλικία ........  
χρόνων κι’ αυτό τού στοίχισε πολύ. ’Άν γιά κάθε πατέρα τέτοιος χαμός 
είναι βαρύς, πολύ περισσότερο είναι γιά τόν ποιητή καί μάλιστα ένα ποιητή 
πού πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια.

’Αρχίζει τό ποίημα φτιαγμένο «μέ τού πνεύματος τά μάγια» παντοτεινό 
μνημείο γιά τό παιδάκι, μέ δοσμένο σ’ αυτό δλο τό είναι τού πατέρα.

Μ" όλα μου τά δάκρυα 
Καί μέ τό αίμα μου όλο 
Τοϋ έχτισα τά ϋέμελα 
Τοϋ σκέπασα τό ϋόλο.

Μ’ ένα άσυγκράτητο λυρισμό άναφέρεται στις χάρες τού παιδιού, τις 
χαρές πού δίνει καί στήν επιθυμία τού πατέρα νάχε πάντα τό παιδικό χάδι:

Αχ καί νάταν νάνοιω&α 
Στό μάγουλό μου επάνω 
Ταπαλό σου μάγουλο 
"Οσο πού νά πεΰάνω!

καί νά πρόσφερε στό παιδάκι μιά καλή διαμονή, ένα άμάραντο λουλούδι. 
Τό παιδί έφυγε «ήσυχα καί σιγαλά», σάν όνειρό τής μέρας μέσ’ άπό τήν

άγκαλιά τών γονιών του. "Ήταν τό φώς, γέμιζε τό σπίτι ήταν δλο χάρες, 
ημέρωνε τή φύση.

"Ησυχα καί σιγαλά 
Μάς γέμιζες τό σπίτι 
Γλύκα τοϋ κεκριμπαριοϋ 
Καί χάρη τοϋ μαγνήτη.

Τά χέρια εκφραστικά καί δημιουργικά μέλη τού άνθρωπου, πιο σημαν
τικά άκόμη γιά τό παιδί συνδεμένα μέ τόσα βιώματα, χάδια, λουλούδια, 
κινήσεις κάμνουν άπαρηγόρητο τόν ποιητή τώρα πού τά βλέπει νέκρα, κρύα, 
άκίνητα καί διερωτάται γιατί νά τού προξενούν τόσο κλάμα.

Χέρια πού στά γέρικα
Κεφάλια τά χιονάτα 
Τάλαφρό σας τάγγισμα 
Δίνει ξανά τά νιάτα!

Τό κλάμα τού ποιητή, ή άπελισμένη φωνή του άπευθύνεται σ’ όλες τις 
χάρες τού παιδιού καί τις χαρές πού μοίραζε και ρωτά επανειλημμένα ποιος
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καί τί τώρα θά τ’ αντικαταστήσει.

Ποιος ΰά πει τό κάρφωμα
Τό μέγα της ματιάς σου 
Μέσ' άπό τ ακοίμητα 
Τά μάτια τά δικά οου;

Τά μαλλιά, μέρος της ομορφιάς, πού έδιναιν «μιάς αγιοσύνης μύρο» γί
νονται μέ τό -θάνατο «ακάνθινο μαρτυρικό στεφάνι».

Ό ποιητής άπό αγάπη γιά τό γιό του καί πιστεύοντας σέ κάποιες πα
ραδόσεις -θέλει νά τόν παραδώσει στο Χάρο περιποιημένο όχι «άφτιαστο κι’ 
αστόλιστο».

Μήπως καί τοΰ Χάροντα 
κα^ώς ûà σε κοιτάξη, 
Τοΰ φανής άχάϊδευτο 
καί σε παραπετάξη!

Ζητά όλων τών ειδών τα άνθη γιά νά νεκροστολίση επάξια τό παι
δάκι. Συνδεει αυτα τα άνθη με με μυστικές δυνάμεις καί ικανότητες πού 
θά τό συνοδεύουν στον τάφο.

Υστερα παρακαλεϊ, εξορκιζει τό παιδάκι νά μή πάρει τίποτε άπό τό 
Χάρο για νά μη ξεχασει τόν πάνω κόσμο, νά μή τό πιει «τό νερό τής λη- 
σμονιάς», αλλα να βάλει σημάδια νά μή χάσει τό δρόμο καί νά ξεγελάσει 
το Χάρο και να γυρίσει κρυφά, «σάν άεροφύσημα», γιά μιά στιγμή πίσω, 
να τους γλυκοφιλησει. Ή καρδιά τού ποιητή θλιμμένη θ’ άρκεΐται μέ τήν 
εικόνα τοΰ παιδιού καί μέ τή «θύμηση τή νικήτρια» καί τήν άγάπη τήν κατα- 
λυτρα «τής άφθαρτης φθοράς». Ό σπαραγμός του στρέφεται καί στον 
έαυτό του, στή φωνή του πού δέ σωπαίνει, άλλά

Λεει γι’ αυτούς που φεύγοντας
Κάνουν τά σπίτια τάδεια 
Άπό πρόσχαρες φωλιές 
Στοιχειωμένα ρημάδια.

Καλεϊ τις μάνες νά κρύψουν τά παιδιά τους μή τούς τά πάρει ό Χάρος, 
γιατί ή Χαρόντισσα, ή μάνα του, πεθυμά τις χάρες τών νέων παιδιών. 
« Ετρωσε ή Χαρόντισσα πρωτάκουστο τραπέζι» καί «θέλει μήλο μάγουλο, 
θελει χειλάκι ρόδι... καί νά χορτάση θέλει μέ τής γής τάφρόγαλα καί τό 
καθάριο μέλι».

Θυμάται ένα σωρό περιστατικά άπό τή ζωή του μέ τό παιδί, όταν τό 
μάλωνε, όταν επαιζε, όταν κοιμόταν, όταν διάβαζε, βλέπει τά παιγνίδια του 
και πίνει φαρμακι, μέχρι πού έχει παραισθήσεις. Καλεϊ τούς πάντες, καί 

τούς άρχαίους, νά τόν βοηθήσουν νά κάμει πλάκα επάξια γιά τόν τάφο. 
’Αναλογίζεται τό μέγεθος τής συμφοράς του καί τών άλλων πού δέν έχουν 
τούς μεγάλους υμνητές τους. "Υστερα άπό πολλές επικλήσεις σέ δυνάμεις 
διάφορες καί στή νόηση νά τού βρουν μιά λύση,.καταλήγει ότι.·

ΕΙν’ ό Χάρος ό Θεός
Κι ό Τάφος είν’ ή άλήδεια!

Σ’ όλο τό μακρό ποίημα είναι έντονη ή άγάπη καί ή τρυφερότητα τοΰ 
ποιητή, ό πόνος κι’ ή άπελπισία γιά τό χαμό, ή εξύμνηση τής παιδικότητας, 
ή μάταιη άναζήτηση παρηγοριάς, ή καταφυγή στήν ποίηση καί σέ άλλες γνώ
σεις καί ιδέες πού νά δώσουν μιά άπάντηση.

Γίνεται φανερό άκόμη μιά φορά, πόσο ορισμένα περιστατικά και χαρα
κτηριστικά άσήμαντα γιά τόν ώριμο άνθρωπο, έχουν τεράστια σημασία γιά 
τά παιδιά, τούς σημαδεύουν ολόκληρη τή ζωή τους. Η ορφανια, η κακή συμ
περιφορά τών γονιών, τών δασκάλων, ή σκληρότητα, ένα σημάδι στο κορμί, 
μιά ασχήμια, μιά τέλος πάντων ιδιοτυπία είναι μεγάλο κακό για το παιδί, 
κι’ άν δέν τό προσέξουν οι μεγάλοι, τού χαλά ολη του τη ζωη. Και, καλα 
στούς καλλιτέχνες καί στούς μεγάλους, ας σκεφτοΰμε όμως τους αδύνατούς, 
τούς εγκληματίες, τούς άντικοινωνικους, τους αναρχικούς, τους παράξενους, 
τούς ιδιότροπους, τί πέρασαν στήν παιδική τους ηλικία.

Τόν Παλαμά αυτά τόν έκαμαν ν’ άντιδράσει κι’ άπό μικρός ρίχτηκε 
στή μελέτη. Σέ ήλικία οκτώ χρονών άρχισε νά γράφει — κωμωδία πρώτα, 
μετά διήγημα, μετά ολόκληρο φύλλο σάν εφημερίδα — έστω κι’ αν πρωτο- 
δημοσείευσε ποίημα στά 16 του χρόνια. ’Έκτοτε έγραφε, μπορούμε νά πούμε, 
μέ μανία. ’Αργότερα καταλάμβαινε δλη αυτή τήν κατάσταση καί, παρά τά 
παράπονά του, μακάριζε αυτή τήν παιδική του ήλικία πού τό βοήύθησε νά 
γίνει .μεγάλος. "Ομως ποιος λέει ότι καί μέ ευτυχισμένη παιδική ζωή δέν 
θά γινόταν πάλι .μεγάλος ή πιή (μεγάλος!; Θυμάται καί γράφfeι: «Ή 
ώραιοτέρα καί διαρκεστέρα συγκίνησις τών πρώτων ημερών μου τών παιδι
κών ήταν ή στιγμή κατά τήν οποίαν μέ τήν δεκάρα στο χέρι, μετέβαινα ν’ 
άγοράσω ώρισμένον είδος χαρτιού. Τό συνέτασσα είς τετραδιάκια καί 
συνέτασσα τό Ημερολόγιόν μου...». Ό Παλαμάς ήταν ποιητης απο μικρό 
παιδί.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ
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ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΞΙΑΣ 500 ΜΙΑΣ

ΦΙΛΙΟΤ ΧΡΙΣΤΟΔΟΤΛΟΤ

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τής Κυπριακής Νομισματολογίας εμ
φανίζεται τό παιδί σέ νομίσματα. Αυτά έχουν τεθεί στήν κυκλοφορία άπό 
τήν Κεντρική Τράπεζα τής Κύπρου μέσα στό 1977. ΟΙ παραστάσεις, πού 
έχουν φιλοτεχνήσει άπό τόν Κύπριο ζωγράφο Τηλέμαχο Κάνθο, παρουσιά
ζουν: (α) στό νόμισμα τής £1 Κυπρία γυναίκα έξω άπό προσφυγικό 
άντίσκηνο, πού κρατά στήν άγκάλη της γυμνό παιδάκι, ενώ μέ τό ά'λλο της 
χέρι άκουμπά στον ώμο μικρού παιδιού, καί (β) στό νόμισμα τών 500 μίλς 
Κυπρία μητέρα μέ τή μικρή της κόρη έξω άπό τήν κατεστραμμένη οικία της. 
Οι πιό πάνω παραστάσεις είναι εμπνευσμένες άπό τήν ζωή τών προσφύγων 
τής Κύπρου.

Οί επιγραφές καί τά άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών πιό πάνω 
νομισμάτων έχουν ώς άκολούθως:-

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΞΙΑΣ £1

1. Σχήμα : Κυκλικό.

2. Σχέδιο : Τό ’Ίζμβλημα τής Δημοκρατίας, ή λέξη Κύπρος στήν 'Ελλη
νική, Τουρκική καί ’Αγγλική και ή χρονολογία 1976.

3. Βάρος : 28.28 γραμμάρια.

4. Διάμετρος : 38.61 χιλιοστά.

5. Είδος μετάλλου καί ποσότητες έκδόσεως:

(α) Γιά νομίσματα συνήθους χρήσεως; Μίγμα χαλκού και νικελλίου 
σέ ποσοστά 75% καί 25% άντιστοίχως, σέ 100,000 τεμάχια άπό 
τά όποια 25,000 μέσα σέ ειδική πλαστική θήκη.

(β) Γιά υποδειγματικά νομίσματα: Μίγμα αργύρου καί χαλκού σέ 
92.5% καί 7.5% άντιστοίχως, σέ 25,000 τεμάχια μέσα σέ πολυτελή 
θήκη.

1. Σχήμα : Κυκλικό.
2. Σχέδιο : Τό έμβλημα τής Δημοκρατίας, ή λέξη Κύπρος στήν Ελλη

νική, Τουρκική καί ’Αγγλική καί ή χρονολογία 1976.
3. Βάρος : 14.14 γραμμάρια.
4. Διάμετρος : 32.31 χιλιοστά.
5. Είδος μετάλλου καί ποσότητες έκδόσεως:

(α) Γιά νομίσματα συνήθους χρήσεως: Μίγμα χαλκού καί νικελλίου 
σέ ποσοστά 75% καί 25% άντιστοίχως, σέ 100,000 τεμάχια άπο 
τά όποια 25,000 μέσα σέ ειδική πλαστική θήκη.

(β) Γιά υποδειγματικά νομίσματα: Μίγμα άργύρου καί χαλκού σέ 
92.5% καί 7.5% άντιστοίχως, σέ 25,000 τεμάχια μέσα σέ πολυτελή 
θήκη.

κοινή έμπροσθία δψη οπίσθια δψη

οπίσθια δψη

ΦΙΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΤΛΟΤ
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ΧΡΤΣΑΝΘΟΤ ΣΤ. ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

Έπιχειρειται εδώ βιβλιογράφηση παιδικών κυπριακών δημοτικών τρα- 
γουδιών, πού έχουν δημοσιευτεί σέ βιβλία καί περιοδικά. Δέν περιλαμβάνον
ται δσα βρίσκονται σέ εφημερίδες καί μαθητικό περιοδικά πλήν τής «Μαθη
τικής Εστίας», τών μαθητών καί τών μαθητριών τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου, 
πού έχουν ενσωματωθεί στούς τέσσερις τόμους του βιβλίου μου «Τό Παγκύ- 
πριον Γυμνάσιον καί ή Λαογραφία».

Είχα ύπ’ όψη τήν εξαίρετη δουλειά τοΰ δρα Κυριάκου Π. Χατζηϊωάννου 
«Βιβλιογραφία τής Κυπριακής Λαογραφίας καί Γλωσσολογίας Μεσαιωνικής 
καί Νέας Διαλέκτου» δημοσιευμένη στό βιβλίο του «Τά έν Διασπορά», Λευ
κωσία, 1969 σσ 319 -420. ’Επίσης τις πολύ κατατοπιστικές βιβλιογραφήσεις 
τοΰ Κέντρου ’Επιστημονικών ’Ερευνών άπό τόν κ. Μενέλαο Ν. Χριστοδούλου, 
πού βρίσκονται στις ’Επετηρίδες του. Χρήσιμη πάντα κι’ ή εργασία «’Έκ- 
θεσις Λαογραφικοΰ Εντύπου τής Σεβερείου Βιβλιοθήκης τοΰ Παγκυπρίου 
Γυμνασίου» στό βιβλίο μου «Λαογραφικαί Σπουδαί», Τομ. Α', Λευκωσίαι, 1968, 
σσ 19 - 83. "Ομιος παιδικά σέ βιβλία ή περιοδικά πού υπάρχουν στις πιο πάνω 
βιβλιογραφήσεις καί πού δέν μοΰ ήσαν προσιτά, γιά νά μπορέσω νά τά διεξέλ- 
θω προσωπικά, δέν τά έχω περιλάβει.

Γίνεται βιβλιογράφηση καπά συγγραφέα χρονολογικά, σημειώνεται πάν
τοτε ο πρώτος στίχος κι ενίοτε κι ο· δεύτερος, σέ παρένθεση τίθεται ό τίτλος 
με τον οποίο εχει δημοσιευθεΐ το παιδικό τραγούδι, ή προέλευση έπίσης δέν 
παραλειπεται, ακόμα το βιβλίο η το περιοδικό οπού έχει πρωτοδημοσιευθεΐ τό 
τραγούδι, καί φυσικά ή χρονολογία κι’ ό αριθμός τών σελίδων.

Περιλαμβάνονται ρυθμικές απαγγελίες σέ παιγνίδια, πειρακτικά παιδικά, 
μνημονοπαίγνια μέ στίχους, νανουρίσματα, προσφωνήσεις, ταξίματα, διά
λογοι σε παιγνίδια, κοινοπραξίες, έμμετροι μύθοι ζώων, καθαρογλωσσήματα, 
επικλήσεις, χαρούμενες επιφωνήσεις, θρησκευτικά τραγούδια, έμμετρες εισα
γωγές σέ παραμύθια, τραγούδια πού λέγονται μέ συνοδεία οργάνων, χαιρε
τισμοί, ευχες, εμμετρες παιρατηρησεις και παρωδίες εκκλησιαστικών ασμάτων. 

ΑΒΡΑΑΜ Γ. «Παιδικά "Ασματα». «Κυπριακά Χρονικά». Τόμ. Α'.
Κύπρος, 1923.

«Πέρτικα έχτιζεφ φωλεόν / πουκάτω ’ς τήν τρανταφυλλεάν». Λιμνιά. 
Σελ. 258.

ΑΝΘΙΑΣ, Τ. «'Π Ζωντανή Κύπρος Λαογραφικα Θέματα». Κύπρος, 1941. 
«"Αη Βασίλη, Βασιλιά», β) «Άη Βασίλη, Βασιλιά» (Πρωτοχρονιά). 
Σελ. 29-31.
«Τιτσίν, τιτσίν, λουκάνικον» (ΟΙ Καλλικαντζαροι ή Σκαλαπούνταροι).
Σελ. 31 - 33.
«Ή μάνα μου λυπήθηκεν» (Φώτα, όλοφωτα). Σελ. 36 - 39. 
«Βασιλιτζιάν τζιαί μυριτζιάν» (Ή Βασιλιτζια). Σελ. 53 - 54.
α) «Άγιά Μαρίνα τζιαί τζιυρά», β) «Άγια Μαρίνα τζιαί τζιυρά», 
γ) ....«νά δει τό πράσινον νερόν», δ) «Νιννα, νιννα μωρουδιμ μου», 
ε) «Κοιμήσου καί παρήγγειλα / στην Πόλην τα προιτςια σου», στ) 
«Άππηώ τοΰ καπνοούφα», ζ) «Ή πέρτικα ’χτισεν φουλιάν», η) «Νιννα - 
νιννά, μωρούδιμ μου» (Νανουρίσματα). Σελ. 100- 103.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ν. «Ή σελίς τών παιδιών». «Μ ό ρ φ ω σ ι ς». ’Έτος I'. 
Τόμ. ΙΑ'. Άρ. 119 -120. Λευκωσία, 1955.
«Έψόφησεν τό γα(δ)ούριν τοΰ Σωτήρη» (Δημώδες). Σελ. 23.

ΑΡΤΕΜΙΔΗΣ, ΚΛ. «Άπό τά Κυπριακά Δημοτικά Τραγούδια». «Κυπρί- 
ακαί Σπουδαί». Τόμ. ΙΣΤ' (1952). Λευκωσία.
«Άγιά Μαρίνα τζιαί τζυρά» (Νανούρισμα). Στίχοι - Μουσική. Σελ. ν'.

ΑΧΙΛΛΕΟΥΔΗΣ, ΧΡ. Ν. «Κάρολς καί Κάλαντα». «Λαογραφική 
Κύπρος». Χρονιά Στ'. (Τεΰχ. 16-17-18. Λευκωσία, 1976.
«Καλήν εσπέραν (ημέραν) άρχοντες». Σελ. 88.

ΒΡΑΧΑΣ, ΦΡ. Π. «Πρωτοχρονιάτικα ’Έθιμα». «Έ λ λ η ν ι κ ή Κύπρος». 
’Έτος Β'. Άρ. 9. Λευκωσία, 1950.
«"Αη Βασίλη βασιληά». Σελ. 17 καί 26.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, I. «Τά έθιμα τοΰ χωριού μας κατά τήν πρωτοχρονιά». «Μ ό ρ- 
φ ω σ ις». ’Έτος Κ'. Τόμος Κ'. Άρ. 235. Λευκωσία, 1964.
«"Αι - Βασίλη Βασιλιά». Κουτραφάς. Σελ. 13.
«Τιτσίν - τιτσίν λουκάνικον». Κουτραφάς. Σελ. 13.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. «Ή σελίς τών παιδιών». «Μ ό ρ φ ω σ ι ς». Ετος I . Τομ.
ΙΑ'. Άρ. 117-118. Λευκωσία, 1955.
α) «"Υπνε πού παίρνεις τά μωρά / έπαρ’ μου το τζιαί μένα», β) « Αγιά 
Μαρίνα τής Σοφκιάς» / πού νανουρίζεις τά μωρά» (Κυπριακά νανου
ρίσματα). Άφάνεια. Σελ. 15 .

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, I. «Ή σελίς τών παιδιών». «Μ ό ρ φ ω σ ι ς». ’Έτος ΙΑ'.
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Τόμ. ΙΑ'. Άρ. 126 - 127. Λευκωσία, 1955.
«Νανά σου κούκλα μου χρυσή / νά κάμης τά νανάκια σου». Σελ. 12.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, Φ. «Νανουρίσματα». «Μ ό ρ φ ω σ ι ς». ’Έτος ΙΗ'. Τόμ. 
ΙΗ', Άρ. 209. Λευκωσία, 1962.
«"Αγια Μαρίνα και Κυρά». Βασίλεια, Σελ. 13.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟλ', Α.Λ. «Τό Σάββατον τού Λαζάρου καί ή Κυριακή τών 
Βαιων εις τό χωρίον Λάπηθον». «Λ α ο γ ρ α φ ί α». Τόμ. ΙΖ'. Άθήναι, 
1957.
«Ό Λάζαρος ό δίμιτος». Σελ. 281.
«’Άρχοντες, καλημέρα σας / καλή εορτή έπάνω σας». Σελ. 281 - 283.

ΙΕΡΕΙΔΗΣ Σ. «Παιδικά ’Άσματα. «Κυπριακά Χρονικά». Τόμ. Α'. 
Κύπρος, 1923.
«’Εψές ό τρύλλος έψαλλεν καί ή φτεϊρα έκαλονάρκα». Οίκος Μαραθά- 
σας. Σελ. 255.
«’Εψές έποκοιμήθηκα ’ς τά τέσσερα καντούνια». Οίκος Μακαθάσας. 
Σελ. 256.
«Ή πέρδικα έ'καμεφ φουλεάν». Οίκος Μαραθάσας. Σελ. 256.
«Ή καμήλα έν έχει φτίν». Οίκος Μαραθάσας. Σελ. 256.
«Ό καμηλάρης ό φτωχός μέ σπέρνει μέ θερίζει». Οίκος Μαραθάσας. 
Σελ. 256.
«"Ηλιε μου τρισήλιε μου / πέμπω σου κουφόδοντο». Οίκος Μαραθάσας. 
Σελ. 257.
«"Οπου πίσσαν καί καμίνι / ή ψυχή σου ’κεϊ νά μείνη» (Παιδικοί στίχοι 
πειρακτικοί). Οίκος Μαραθάσας. Σελ. 257.

IOANNIDES, C.D. “A short collection of Cyprus Folksongs.” «Κ υ π ρ ι α- 
καί Σπουδαί», Τόμ. ΛΒ' (1968).
«’Ίντα ’σεις βορκά τζαί λίβα» (A satirical lullaby — Εύτράπελον να
νούρισμα). Πυρόϊ. Μουσική - Στίχοι: Σελ. 287 - 288.
«Τζοιμήχου πού νά σέ χαρώ, τζοιμήσου πού νά ζήσης» (A lullaby — 
Νανούρισμα). Πυρόϊ. Μουσική - Στίχοι : Σελ. 289-- 290.

IOANNIDES, C.D. “Quasi Liturgical Hymns”. «Κ υπριακαί Σπου
δαί». Τόμ. ΛΓ' (1969).
«Α Άρχή τού κόσμου» (Θρησκευτικόν Άλφάβητον — Religious Alpha
bet: μετάφραση στά αγγλικά). "Αγιος Μάμας. Μουσική - Στίχοι : 
Σελ. 54 - 56.
«"Ενας είν’ ό Κύριος» ("Ενας είν’ ό Κύριος — The Lord is one: μετά
φραση στά αγγλικά). Κτήμα. Μουσική - Στίχοι : Σελ. 56 - 57.

«"Ενας έν’ ό Κύριος» ("Ενας έν’ ό Κύριος). Ριζοκάρπασο. Μουσική- 
Στίχοι: Σελ. 60 - 61.
«"Ενας έν’ ό Κύριος». Λάπηθος. Μουσική - Στίχοι : Σελ. 62 - 63.
«"Ενας έν’ ô Κύριος». Κόρνος. Μουσική - Στίχοι : Σελ. 64 - 65.
«"Ενας είν’ ό Κύριος». Άραδίππου. Μουσική - Στίχοι; Σελ. 66 - 67. 
«"Ενας έν’ ό Κύριος». Μαραθόβουνος. Μουσική - Στίχοι : Σελ. 68.

ΤΩΑΝΝΙΔΗΣ, Κ.Δ. «Θύραθεν ’Εκκλησιαστικοί "Υμνοι». Έπετηρίς 
τού Κέντρου ’Επιστημονικών ’Ερευνών» Π. Λευκω
σία, 1968 - 1969.
[Σελ. 11-119 δημοσιεύονται οι πιο πάνω ύμνοι]

IOANNIDES, C.D. “Singing Games.” «Κ υ π ρ ι α κ α ί Σπουδαί». Τόμ. 
ΛΖ' (1973).
«’Έλα γιέ τού Γιακουμή ρέξε με τόν ποταμόν» (Dakkannoura — Ή Δακ- 
καννούρα). Μουσική - Στίχοι καί μετάφραση στά αγγλικά: Σελ. 31-32. 
«’Έλα γιέ τού Γιακουμή ρέξε με τόν ποταμόν» (ΤΙ Δακκαννούρα). Λυ- 
θροδόντας. Μουσική - Στίχοι : Σελ. 33.
«Καλοχρονιά στά Κάραβα» (Τό τέλος τής Δακκαννούρας). Άραδίππου. 
Μουσική - Στίχοι: Σελ. 34 - 36.
«’Έχω ’ναι' πουλλάκιν τό λένε μαδάτιν» (Τό πουλλάκιν τής Λαμπρής — 
The Little Bird of Easter). Φαρμακάς. Μουσική - Στίχοι και μετάφραση 
στά αγγλικά: Σελ. 36 - 40.
«Σωρευτήτε βρέ κοπέλλια» (Τό πιπέριν — The pepper). Ριζοκάρπασο. 
Μουσική - Στίχοι καί μετάφραση στά αγγλικά: Σελ. 41-42.
«’Έσιεις πάπλωμα χρυσόν» (’Έσιεις πάπλωμα χρυσόν — You have a 
golden quilt). "Αγιος Γεώργιος Σπαθαρικού. Μουσική - Στίχοι καί 
μετάφραση στά αγγλικά: Σελ. 42-43.
«Ή Ελένη κάθεται καί κλαίει» (Ή Ελένη κλαίει — Helen in crying). 
Κίτι. Μουσική - Στίχοι καί μετάφραση στά αγγλικά: Σελ. 44.
«Ή πεπέκα κλαίει» (Ή πεπέκα κλαίει — The little girl is crying). 
Μουσική - Στίχοι καί μετάφραση στά αγγλικά : Σελ. 45.
«Πού είναι ή Μαργαρίτα» (Πού είναι ή Μαργαρίτα — Where is Mar
garet). Κίτι. Μουσική - Στίχοι καί μετάφραση στά αγγλικά: Σελ. 46-47. 
«Πέρνα πέρνα μέλισσα» (Πέρνα πέρνα μέλισσα — Fly, fly bee). Μα- 
ζωτός. Μουσική - Στίχοι καί μετάφραση στά αγγλικά: Σελ. 48 - 49. 
«"Εναν λεπτόν κρομμύδιν νέο νέο νέο» ("Εναν λεπτόν κρομμύδιν). Κίτι. 
Μουσική καί Στίχοι: Σελ. 49.
«"Εναν λεπτόν κρομμύδιν νέο νέο νέο» ("Εναν λεπτόν κρομμύδιν — 
A thin onion). Λευκωσία. Μουσική - Στίχοι καί μετάφραση στά αγγλι
κά: Σελ. 50 - 52.
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«Πού θά πά’ς Κυρά Μαρία» (Που θά πας Κυρά Μαρία). Λάπηθος 
Μουσική - Στίχοι: Σελ. 53.
«Ποΰ θά πά’ς Κυρά Μαρία» (Ποΰ θά πά’ς Κυρά Μαρία). Κίτι. Μου
σική - Στίχοι : Σελ. 53.
«Ποΰ θά πά’ς Κυρά Μαρία» (Ποΰ θά πά’ς Κυρά Μαρία __ Where will 
you go Mistress Mary). Μουσική - Στίχοι καί μετάφραση στα αγγλικά: 
Σελ. 54 - 55.
«Πισκαλα καλα καλα» (Πισκαλα καλα καλα — Clap sweetly clap clap). 
Λευκωσία. Μουσική - Στίχοι καί μετάφραση στα αγγλικά: Σελ. 56.
«Αλαϊλι, αλαίλι» ( Αλαίλι, αλαίλι — Alaili, alaili). Λευκωσία. Μουσική - 
Στίχοι: Σελ. 57 58.

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, Θ. «Κυπριακή Λαϊκή Μοΰσα». Κύπρος, 1954.
«Αγια Μαρίνα τζιαί Τζιυρά» (Νανούρισμα) Λευκόνοικο. Μουσική (βυ
ζαντινή καί ευρωπαϊκή) — Στίχοι: Σελ. 110-111.
«Αγια Μαρίνα τζιαί Τζιυρά» (Νανούρισμα). Γύψου. Μουσική (βυζαν
τινή καί ευρωπαϊκή) — Στίχοι: Σελ. 112-113.
«Αγια Μαρίνα τζιαί Τζιυρά» (Νανούρισμα). Πραστειό Μεσαορίας.
Μουσική (βυζαντινή καί ευρωπαϊκή) — Στίχοι; Σελ. 114-115.
«Τό πιπέριν τρίβκουν το» (Τό πιπέριν. Εύτράπελον). Λευκωσία. Μου
σική, (βυζαντινή καί ευρωπαϊκή) — Στίχοι: Σελ. 146 - 147.
«’Έβκην τό ποντίτζιν / τζι έπήρεν τό φυτίλλιν» (Ντήλι ντήλι, κλιμακω
τό). Μουσική (βυζαντινή καί ευρωπαϊκή) — Στίχοι: Σελ. 148-151.
«’Έαρ ήμϊν επέφανε τοΐς πάσι τό μηνυον» (Ό Λάζαρος, ’Εκκλησιαστι
κόν τραγούδι). Μουσική (βυζαντινή καί ευρωπαϊκή) — Στίχοι- Σελ 
194- 195.

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ, Κ.Μ. «Κύπρος». Άθήναι, 1954.
α) « Ai Βασίλη βασιληά / παίξε τζαί φανέρωσε», β) «"Αϊ Βασίλη βα
σιλιά / τζαί βασιληά τζαί πίσκοπε» (Πρωτοχρονιά). Σελ. 197 - 199.
«Κάλαντα, Κάλαντα» (Πειρακτικά). Σελ. 203.
«Η μάνα μου λυπηθητζεν» (Φώτα - Καλικάντζαροι). Σελ. 203- 205.

ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Ν. «Ιστορίες τών ζώων τής Κύπρου». «Κ υ π ρ ι α κ α ί 
Σ π ο υ δ α ι». Τομ. ΙΓ'. Λευκωσία, 1949.
«Μιάβ βολάν τζ’ έναν τζαιρόν / εϊσιεν έναμ πετεινόν» (Ή άλουπού τζ’ 
ό πετεινός χατζής). Δάλι. Σελ. λβ ' - λδ'.
«Ειντα λο ’ς εν’ νά σέ κάμω / ’γιώ γαμπρόμ μου, ρέ Γιαννή» (Ή 
τζικλα τζ ο Γιάννης). Λυθροδόντας. Σελ. ξ'.
«Τζίκλα, τζίκλα, τζικλαδού» «Ή τζίκλα τζ’ ό Γιαννής). Λουβαοάς. 
Σελ. ξ'.
«Λάμνε φέρ μου μιάμ πουλλούν / νά σοΰ ωκω τό βλαντζίν» (Ή κοτζια-

καρού τζ’ ό κολοιος) Δαλι. Σελ. ζα - ζε .
«Μιά βοσκοπούλλα στό βουνόμ / μιά παινεμένη κόρη» «Ό Κοντορουβιθ- 
θούλης). Κρήτου Τέρρα. Σελ. οβ'.
«Καράολε τζαί βουρβουλλά» ('Ένα παιδικό τραγούδι - παιγνίδι). ’Αγρός. 

Σελ. ^γ'.
α) Παπαούρα, ούρα, ούρα». Λουβαράς, β) «Παπαουρα, παπαουρα». 
Δάλι. (Ή παπαούρα). Σελ. Vï '·
«"Αμα σκοτώσης τό κουνούπιν» (Τό κουνούπι). Ποτάμιά. Σελ. >ε .
«Μιάβ βολάν τζ’ έναν τζαιρόν / είσιεμ μιάγ κοπέλαν» (Τό τραούδιν 
του μαντηλιού). Δάλι - Λευκωσία. Σελ. ^Στ /-
«Ήρτεμ μιά ειδοποίηση νά συναχτούν τά ζώα» (Τραούδιν των ζωων).

Χαντριά - Ξυλιάτος. Σελ. YÇ - ·
ΚΛΗΡΙΔΗΣ Ν. «Κυπριακά Παραμύθια: Διάφορες Διηγήσεις»: «Κυ

πριακοί Σ π ο υ δ α ί». Τόμ. ΚΕ' ' Λαογραφικόν Παράρτημα VII, 

Λευκωσία, 1961.
«Ναννά, ναννά του τό μωρόν» (Ό Σιλβιστριανός). Λευκωσία. Σελ. 

68 - 69.
ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Ν. «Κυπριακά Παραμύθια: Διηγήσεις μέ δράκους». «Κυ

πριακοί Σ π ο υ δ α ί». Τόμ. ΚΣΤ'. Λαογραφικόν Παράρτημα. Λευ

κωσία, 1962.
«Κότσιινη κλωστή κλωσμένη» (Τό κκελέτην). Γιαλούσα. Σελ. 75 - 84.

ΚΛΗΡΙΔΗΣ Ν. «Λαογραφικά Άνάλεκτα». «Κ υ π ρ ι α κ α ί Σ π ο υ δ α ί».
Τόμ. ΚΖ'. Λαογραφικόν Παράρτημα IX. Λευκωσία, 1963.
«"Αι Γιάννη Λαμπροφόρε» (Δομική τής τύχης κοριτσιού). Στρόβολος. 

Σελ. 49.
ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Ν. «’Από τήν χλωρίδα τής Κύπρου: Τό «κυπαρίσσι». «Ο 

Συνεργατιστής». ’Έτος Δ'. Τεύχ. 7(43). Λευκωσία 1965. 
«"Υπνε πού παίρνεις τά μωρά / έλα πάρε καί τούτο». Σελ. 42/402.

ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Ν. «Κυπριακά Δημοτικά Τραγούδια». Α' τόμος, Λευκωσία, 

1967.
«Α: ’Αρχή τού κόσμου» (Τό τραούδιν τ’ Άρφαβήτου). Λαπηθος.

Σελ. 79. _
«Μεγάλη καί πανεύφημος ημέρα ή σημερινή» (Ή έγερσις τού δίκαιου
Λαζάρου).’Αγρός. Σελ. 85 - 87. , ~
«’Έαρ ήμϊν επέφανε τοΐς πάσι τό μνημεΐον» (Τό τραούδιν του Λαζαρου). 

Ζώδια. Σελ. 88 - 89.
«’Άρχοντες καλημέρα σας» (Τό τραούδιν τού Λαζάρου). Δάλι. Σελ. 

89 - 91.
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«Πρώτον δεϊπνον έποίησεν» (Ό Λάζαρος ό τετραήμερος και φίλος τού 
Χρίστου). Πάνω Κυβίδες. Σελ. 91 - 93.
«’Έαρ ήμΐν έπίφανε» (Τό τραούδιν του Λαζάρου). Λάρνακα. Σελ. 
93 - 95.
«’Έαρ ήμΐν επέφανε» (Τό τραούδιν του Λαζάρου). Λάρνακα. Σελ. 
95 - 96.
«’Έαρ ήμΐν επέφανε» (Τό τραούδιν τού Λαζάρου). "Αγιος Επίκτητος. 
Σελ. 97 - 98.
«’Άρχοντες άκροαστήτε» (Τό τραούδιν τού Λαζάρου). Κτήμα. Σελ. 
98 - 100.

ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Ν. «Κυπριακά Δημοτικά Τραγούδια». Β' τόμος. Λευκωσία, 
1968.
α) «Κότσινη κλωστή κλωσμένη», β) «Μιάβ βολάν τζ’ ενα ζαμάνιν», 
γ) «’Άννιη άννιη ά'ννικος» (Εισαγωγές σέ παραμύθια). Σελ. 5.
«Έβκήκα πά’ στήμ πιπερκάν / νά κόψω ’ναμ πιπέριν» (Ή πιπερκά). 
Πατρίκι. Σελ. 5.
«’Εχω μιάγ κολοκυθκιάν» (Ή κολοκυθιά). Πατρίκι. Σελ. 5.
«’Έχω κότσινες τομάτες» (Κότσινες τομάτες). Πατρίκι. Σελ. 5.
«Σήμμερα πού έ'γ’ γιορτή» (Νάτον, νάτον τόν άτόν). Πατρίκι. Σελ. 5.
«’Άρφα, βήτα, γάμμα, δέρτα» (’Άρφα βήτα). Πατρίκι. Σελ. 6.
«Πουκάτω στή βαρέλλαν» (Στή βαρέλλαν). Δάλι. Σελ. 6.
«Κουμέρα τσικουμέρα» (Κουμέρα τσικουμέρα). Δάλι. Σελ. 6.
«Εψές έποτζοιμήθηκα στά σπίδκια τά δικά μου» (Ό Μάστρε Μιχάλης).
Πατρίκι. Σελ. 6.
«"Ενας μόνος ό Θεός» (Μνημονοπαίγνιον μέ στίχους). Δάλι. Σελ. 7.
«"Αμα πάς στήν κουτσιερή» (Ή κουτσιερή). ’Αγρός. Σελ. 7.
«"Ηλιε μου τρισήλιε μου» (Τραούδι στον ήλιο). Λευκωσία. Σελ. 8.
«"Ενα ό άντίχειρ» (Τά πέντε δάχτυλα τού χεριού). Λευκωσία. Σελ. 8. 
«Ό άγγελος έβόα τή Κεχαριτωμένη» (Ό άγγελος έβόα). ’Αγρός. 
Σελ. 18.
«’Έαρ ήμΐν επέφανε» ("Ενα παρόραμα στον Α' τόμο). Σελ. 151.

ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Ν. - ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Γ.Χ. «Κυπριακά Παιγνίδια». 
«Κυπριακαί Σπουδαί». Τόμ. ΙΖ' (1953). Λαογραφικόν Πα
ράρτημα ια' - ρλδ '. Λευκωσία, 1954.
«Άννοίω πέντε καμάρες» (Κεφ.: Ταξίματα μέ ρυθμικές απαγγελίες). 
Σελ. θ'.
«Άπού φάει τήμ πατάτα». Σελ. ι'.
«Πέντε φούσκες στον άέρα». Σελ. ι'.
«Γαρεφύλλιν τζαι κανέλλαν». Σελ. ι'.

«’Έχω σιήναμ πού γεννά» (Ή σιήνα). Σελ. ι'.
«Γέρο, γέρο πού πάεις;» (Ό γέρος). Σελ. Γ.
«Πάνω στά ψηλά βουνά» (Ή Άθηνά). Σελ. Γ.
«’Άρφα, βήτα, γάμμα, δέρτα» (Ή Άθηνά). Σελ. ια'.
«Νά κάμω σκάλαν ν’ ανεβώ» (Τού κουμπάρου τό παιδί ). Σελ. ια'.
«’Ίνα ϊνα σκορταλλίνα» (Τού κουμπάρου τό παιδί). Τυλληρκά. Σελ. ια'. 
«’Άγγελέ μου, άγγελέ μου» (Τού κουμπάρου τό παιδί). Τυλληρκά. 
Σελ. ια'.
«Φράγκο Έλέγκω». Τυλληρκά. Σελ. ιβ'.
«Εΐπεν μου ό τζύρης μου» (Τού Παντελ’ ή γεναίκα). Κελοκέδαρα.
Σελ. ιβ'.
«’Ίδι, μιδίκι, μιτρίκι (Τού Παντελ’ ή γεναίκα). Σελ. ιγ'.
«’Έν ντέ τρουά» (Τού Παντελ’ ή γεναίκα). Σελ. ιγ'.
«’Ίνα ΐνα κουττουτζίνα» (Ό κούττουκος). Σελ. ιγ'.
«’Άϊ πάϊ τόμ τούμ». Σελ. ιγ'.
«’Άϊ πάϊ τί μου σκάϊ. Σελ. ιγ'.
«Βάλλω μπήω τό μασιαίριν». (Τό μαχαίρι). Σελ. ιγ'.
«Βάλλω μπήω τό βελόνιν» (Τό βελόνι). Σελ. ιγ'.
«Πίννει κουτέλλι». Σελ. ιγ'.
«Βίνι κουτέρι». Σελ. ιδ'.
«Παίζομεν πατάταν». Σελ. ιδ'.
«Μπί, μπό, μπάρα». Σολιά. Σελ. ιδ'.
«’Άνι, κιμίνι, άτατόκνα». Σολιά. ιδ'.
α) «’Άτσι, άτσι, κολοκάσι», β) «Βρέ μέμ μέ δακκάσης», γ) «ΤΗρτεμ 
μιά γριά στήμ πόλην», δ) «"Αψεν τό τηάνιν» (Ρυθμικοί στίχοι). 

Σελ. ιζ'.
«Τοίχου τοίχου τάβαλες» (Φασκέλωμα). Σελ. ιζ'.
α) «"Ηλιον, ήλιον τζαί νερά», β) «Βρέσιει, σιονίζει», γ) «"Ηλιον, ήλιον 
τζαι νερά», δ) «"Ηλιον, ήλιον τζαί νερά», ε) «Έπιάσαν τά ψιχάδκια», 
στ) «Κού, κού ξημέρωσε» (Παιγνίδια μέ στίχους μόνο). Σελ. κ'.

«Βασίλης, σίλης, σέλλενα». Σελ. κ'.
«Παπαούρα, παραούρα». Σελ. κα'.
α) «Μπούλλου, μπούλλου πεπετζή» «(ή τέπετζη)», β) «Τό μωρόν τό 
τρυφερόν», γ) «Τόν Άπρίλην τζαί τομ Μάν», δ) «Τό μωρόν μου τζ’ άν 
τό χάσω» (Παιγνίδια μέ ρυθμικήν απαγγελίαν καί κινήσεις). Σελ. κα'. 

«Εψές ό ψύλλος έ'ψαλλεν» (Μνημονοπαίγνιον). Σελ. κβ'.
α) «Ή Μαρία στό περβόλιν», β) «Ή Μαρίτσα στό περβόλιν», Κελο
κέδαρα, γ) «Πίρι, πίρι, τό παπίριν». Τυλληρκά, δ) «Τούτος εν’ Q περ
βολάρης». Πιτσιλιά. (Ό περβολάρης). Σελ. κη'.
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α) «Πίσκαλα καλά, καλά», β) «Παλαμάκια παίξετε» (Τά πίσκαλα). 
Σελ. κθ'.
α) «’Πο δά εν’ τά σαντάλια», β) «’Έ τόμ παππούν τζεΐ πάνω», γ) «’Έ 
τόμ παππούμ ’πο τζεΐ», δ) «Παρπάτε γέρο κάμηλε» (Τά σαντάλια - μαν- 
τάλια). Σελ. κθ'.
α) «"Αγια Μαργαρίτα», β) «Που εν’ ή Μαργαρίτα». Σελ. λ' -λβ'. 
«Γύρου γύρου όλοι». Σελ. λα'.
α) «Αύκά αύκά γοράζω τα», β) «Αύκά αύκά καχαριστά». Τηλλυρκά, 
γ) «Αύκά αύκά πατώ τα». Κελοκέδαρα. Σελ. λγ' -λδ'.
α) «Τσίμπι τσίμπι τόν άτόν, β) «’Έλα τζυρά Μαρκεττού», γ) «Έπήα 
’τσι κάτω, κάτω» (Τσίμπι τσίμπι τόν άτόν). Σελ. λδ' -λε'.
«Τίτσι, τίτσι, τάνια». Σελ. λε'.
«Μπούμ, μπούμ, μπούμ». (Τό κουτσαντήρι). Σελ. λε' -λστ'.
«Πού θά πας κυρά Μαρία;» (Ή κυρά Μαρία). Σελ. λστ' -λζ'.
α) «’Έσιει το πού τό ’σιει», β) «Έκάην τό χωράφιν τού κκέλη» (’Έσιει 
το πού τό ’σιει)' Σελ. λζ'.
α) «Τό πουλλιν έπέτασε», β) «Τούτα δέκα έν ένι» (Τό πουλλιν έπέτασε). 
Σελ. λζ' - λη'.
α) «Μιάβ βολάν τζ’ έναν τζαιρόν», β) «Άντάν νά μπω στήγ κουτσιερή» 
(Ή κουτσιερή). Σελ. λη' -λθ'.
α) «Η άλουπού έψόφησεν», β) «ΤσιακκΙγ γυαλλίν» γ) «Τσιακκίν, γυαλ- 
λιν» (Ό χωστός). Σελ. λθ' - μ'.
«Συναχτήτε βρέ κοπέλια» (Τό πιπέριν). Σελ. μ'-μα'.
«Καλή ’σπερ’ αφέντη Γούμενε» (Κοινοπραξίες. Παιγνίδια μέ διαλόγους. 
Ό Γούμενος). Σελ. μα' -μβ'.
«Εϊνταμ πού ’υρεύκεις τζά ’μαί;» (Τό βελόνιν τής μαμμούς). Σελ. 
μβ-μγ'.
α) «Κουμπαρίτσα, κουμπαρώ. ’Έχεις πάπλωμα χρυσό;», β) «’Άννοιξεν 
ή πόρτα;», γ) «Πέρνα, πέρνα μέλισσα», δ) «’Άννοιξεν ô λάκκος σας;», 
ε) «Πέρνα πέρνα μέλισσα». Λυθροδόντας (Τά νήματα). Σελ. μδ' -μζ'. 
«Ττίκκι, ττίκκι, πόρτα» (Ττίκκι, ττίκκι, πόρτα). Σελ. μθ'.
«’Αγαπάς τά σύκα, μήλα» (’Αγαπάς τά σύκα μήλα;). Σελ. μθ'.
«Γέρο, γέρο, πού πάεις;» (Πίσω πουλιά μου). Σελ. ν'-να'.
«Γέρο, γέρο, πού πάεις» (Ό γέρος). Σελ. να'.
«Πόσον άγαπώ τόν Νίκον!» (Πόσον αγαπώ τόν Νίκο). Σελ. νε' -νστ'.
«Τό αύκόν αύκό τσακκίζει» (Κοινοπραξίες απλές. Τό κόκκινον αύγό). 
Σελ. νζ'.
α) «Βασιλιτζιάν τζαι μεριτζιάν», β) «Βασιλιτζιάν τζιάν / τζαι μεριτζιάν 
τζιάν τζιάν» (Ή βασιλιτζιά). Σελ. ξστ' - ξζ'.
α) «Άγια Μαρίνα τζαι τζυρά», β) «Έπαρ’ τομ πέρα τών περών», 

γ) «Άγιά Μαρίνα τζαι τζυρά», δ) «Ναννά, ναινά τό γιούδιμ μου», 
ε) «Κάμε ναννά σου κόρη μου» στ) «’Άγγια τζοιμήθου μάνα, μου», 
ζ) «Ναννά σου κόρη μου, ναννά», η) «’Άγγια τζοιμήθου μάνα μου», 
θ) «Τζοιμήθου πού νά σέ χαρώ». ι) «Ή κόρη μου τζιαι τά πουλιά», 
ια) «Ναννά σου πού νά σέ χαρώ» (Τραγούδια τής κούνιας). Σελ. 
ογ ' - οε '.
α) «’Άσπρη πέτρα ξήξασπρη», β) «Ή άχασιά τής Άϊσιές», γ) «Τό 
γάλαν τού λαού», δ) «’Έπεψεμ με ή μάνα μου», ε) «Πούγκαμ παμπακό- 
πουγκαν», στ) «Πού τά ύψη τ’ ούρανού», ζ) «Πέφτην έκοψα τόμ πεύκο», 
η) «Σσιύλλος μαύρος, μάλλουρος», θ) «Τήν έκκλησιάμ πό ’ν εις τόγ 
κρεμμόν», ι) «’Έφαα βραστά σκαστά κουτσιά», ια) «Άλουπός εις τήμ 
πασπάλλαν», ιβ) «Ή νουρά τού άλουπού», ιγ) «Τό γυαλλίν εις τό τρα- 
πέζιν», ιδ) «Κατσικορώνα πλουμιστή», ιε) «Στάσσ’ ή μίλλα πά’ στήμ 
μίλλαν», ιστ) «Στο μουττόβικλον τής βίκλας», ιζ) «Τό κουππιν τής μάνας 
μου» ιη) «’Έχω πάγκομ πού δουλεύκω», ιθ) «Καλημέρα καμηλάρη», 
κ) «Ό παπάς ό μακρύς», κα) «Χανάππι, χαναππότρύπον», κβ) «Ό 
ρεσπέρης εΤσιε τσάππαν», κγ) «Κατσικορώνα πλουμιστή», κδ) «Σπέρνω 
παμπακόσπορον», κε) «Παρπατώ γιαλόγ, γιαλόν / βρίσκω αστακόν», 
κστ) «Παρπατώ γιαλόγ γιαλόν», κζ) «Σκορταλλός συλλόβρωτος», κη) 
«Ό σκορταλλός σάν κάθεται» (Καθαρογλωσσήματα). Σελ. ριγ' - ριε . 
«Πουλώ μιάν όρνιθα στραβή» (Ή καττόμουγια). Σελ. ριστ .
«Πέμπω μήλομ πάει πέρα» (Τό μήλον). Σελ. ριθ'.
«Τρεις έντεκα / τρεις δώδεκα» (Τρεϊς έντεκα) .Σελ. ρκ - ρκα .

ΚΛΟΚΚΟΣ ΓΡ. «Αευκόνοικο· τό καμάρι τής Μεσαορίας». Αεμεσός, 1978. 
«Κότσιινη κλωστή κλωσμένη» (Τό παραμύθι). Σελ. 131-132.

ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ, I. «Κυπριακά ζυμαρικά». «Λ α ο γ ρ α φ ι κ ή Κύπρος». 
Χρονιά Η'. Τεύχ. 22, Λευκωσία, 1978.
α) «Μακαρούνια ροανάτα», β) «Νά πά νά πής τής μάνας σου / νά 
κάμη μακαρούνια» (Μακαρούνια). Περιοχές Μεσαριάς και Πάφου. 
Σελ. 15.
«Μακαρούνια τρυπητά» (Μακαρούνια). Σελ. 15.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΠΑΝ. ΧΡ. «Τρία τραγούδια τού Παλαίκυθρου». «Λα ο- 
γραφική Κύπρος». Χρονιά Α'. Τεύχ. 1. Λευκωσία, 1971.
«Τού Σωτήρη τ’ άλογο» (Τού Σωτήρη τ’ άλογο). Σελ. 20.
«’Άλφα, βήτα, γάμμα, δέλτα / ό ποντικός πουκάτω στήν καρρέτταν» (Τό 
παλληκαράτζιν). Σελ. 20.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΠΑΝ. ΧΡ. «Ή γυναίκα στο δημοτικό τραγούδι τής Κύ
πρου». «Λ αο γραφική Κύπρος». Χρονιά Η'. Τεύχ. 22. Λευ-
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κωσία, 1978.
«’Άτε τζοιμήθου ρέ μωρόν / τζι’ ή μάνα σου δέν είν’ εδώ». Κατωκοπιά. 
Σελ. 4.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΧΡ. ΣΤ. «Τό Παγκύπριον Γυμνάσιον και ή Λαογραφία». 
Τόμ. Α', Λευκωσία, 1967.
«Α.· ’Αρχή τοΰ κόσμου» (Ερμηνεία ’Αλφαβήτου) Κάθηκας. Σελ. 201.
«Εις μόνος ό Θεός» (Δωδεκάλογος). Κυθρέα. Σελ. 206.
«Άρχή τοΰ κόσμου» (Αλφαβητάρι). Κυθρέα. Σελ. 206.
«Δευτέρα μέρα τοΰ Χριστοΰ» (Εβδομάδα). Νέο Χωριό Κυθρέας. 
Σελ. 211.
α) «"Αγια Μαρίνα τζαι τζυρά», β) «"Αγια Μαρίνα τζαι τζυρά», γ) 
«Νιννά-νιννά μωρούδιμ μου», δ) «Άππηώ τοΰ καπνοούφα». (Νανουρί
σματα). Κυθρέα. Σελ. 217.
«"Αγια Μαρίνα τζαι τζυρά» (Νανούρισμα). Παλιομέτοχο. Σελ. 217.
«Τό μωρόν τό τρυφερόν» (Νανούρισμα). Παλιομέτοχο. Σελ. 217.
α) «’Άτε τζοιμήσου ρέ μωρόν», β) «Τζι’ ό βασιλιάς μοΰ έμήνυσεν», 
γ) «"Αγια Μαρίνα τζαι τζυρά», δ) «Τζοιμάται ό ήλιος στά βουνά» (Να
νουρίσματα). Κατωκοπιά. Σελ. 218.
«Ποκάτω στήν τριανταφυλλιάν» (Νανούρισμα). Σύγκραση. Σελ. 219.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΧΡ. ΣΤ. «Τό Παγκύπριον Γυμνάσιον και ή Λαογρα
φία. Τόμ. Β'. Λευκωσία, 1968.
«"Εναν όμορφον πουλλίν / τί ωραία κελαδεΐ: / "Ενας είναι ό Θεός» 
(Τό πουλλάκιν). Φαρμακάς. Σελ. 31.
«’Εψές ό ψύλλος έ'ψαλλεν» (Κλιμακωτό). Κάτω Λακατάμια. Σελ. 31.
«"Ενας μόνος ό Θεός» (Άριθμητήρι). Πραστειό Μεσαορίας. Σελ. 32.
«Αγία Δευτέρα μεγάλη μαχαίρα» (Αγία εβδομάδα). Τράχωνας. Σελ. 32.
«Τήν σιχτινιάν, τήμ μιχτινιάν» (Κυπριακές καθαρογλωσσιές). Δάλι. 
Σελ. 39.
«Ποτζεϊττε πέρα στόγ γκρεμμόν» (Κυπριακές καθαρογλωσσιές). Δάλι. 
Σελ. 39.
«Τσάππα κλάππα» (Καθαρογλωσσιές). Κοντέα. Σελ 40.
«Πέντε γέροι πού τό Γέριν» (Πέντε γέροι πού τό Γέριν). Λευκωσία. 
Σελ. 40.
«Βρέ Βρίζο, βρίζε βρέ» (Βρέ Βρίξο, βρίζε βρέ). Λευκωσία. Σελ. 40.
«Ή στετέ μου ή γερτή» (Καθαρογλωσσιά). Φλάσου Σελ. 40 - 41.
α) «Πάνω στο όρος, / τό βουνϊν έ'σιει μιάν έκκλησιάν», β) «Κουτσός κου
τσού κουτσιά γλέπει» (Καθαρογλωσσιές). Κυθρέα, Σελ. 41.
«Βασιλιτζιάν τζιαί μυριτζιάν» (Ή Βασιλιτζιά). Κυθρέαι. Σελ. 128.
α) «Άη-Βασίλη βασιλιά», β) «Τιτσίν-τιτσίν λουκάνικον» (’Έθιμα τών

Χριστουγέννων καί τής Πρωτοχρονιάς). Στρόβολος. Σελ. 136. 
«Μερερεκτέν σερερεκτέν κάμνει τσιπούκκιν τερεκτέν» (Πρόλογος παρα
μυθιού). Ριζοκάρποσο. Σελ. 155 - 156.
«“Ηρτεν βουλή πού τόν θεόν τά ζώα νά κριθοΰσιν» (Συνέδρων ζώων). 
Δίκωμο. Σελ. 157.
«Μερερεκτέν σερερεκτέν κάμνει τσιπούκκιν τερεκτέν» (Πρόλογος παρα
μυθιού). Σελ. 158.
α) «Ή μάνα μου λυπήθηκεν / τό μύρον τζιαι τό λάϊν», β) «Τιτσίν τιτσίν 
λουκάνικον μασιαίριμ μαυρομάνικον» (Προλήψεις καί δεισιδαιμοίες στή 
Μεσαορία). Μουσουλίτα. Σελ. 163 - 165.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΧΡ. ΣΤ. «Μερικά παιδικά ποιήματα». «Ό Σύνεργα- 
τ ι σ τ ή ς». ’Έτος Η'. Φεβρουάριος 1969. Τεύχ. 85. Λευκωσία, 1969 
[Τά πιό κάτω ποιήματα αναδημοσιεύτηκαν καί στο βιβλίο: Χρ. Στ. Κυ
πριανού «Λαογραφικαί Σπουδαί» τόμ. Β', Λευκωσία, 1970, στις σελίδες 
77 - 79].
«Παρπάτα γεροκάμηλε». Παλαίκυθρο.
«Σαντάλια, μαντάλια / νά πάμεν στήν Άτάλειαν». Παλαίκυθρο.
«Έλέγκω, Έλέγκω», Παλαίκυθρο.
«"Εναν, δύο, τρία· / τέσσερα, πέντε, δέκα». Παλαίκυθρο.
«Μπροστά μπροστά ή μέλισσα». Παλαίκυθρο.
«"Ενας μόνος ο Θεός» (Άριθμητήρι). Παλαίκυθρο.
«Ττίμπι-τσίμπι τόν άτόν». Παλαίκυθρο.
«Εψές ό ψύλλος εψαλλεν». Παλαίκυθρο.
«Γύρου γύρου όλοι». Παλαίκυθρο.
«’Άλφα, άρχή τοΰ κόσμου» (Αλφαβητάρι). Παλαίκυθρο.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΧΡ. ΣΤ. «Τό Παγκύπριον Γυμνάσιον καί ή Λαογραφία». 
Τόμ. Γ'. Λευκωσία, 1969.
«Α: Άρχή τού κόσμου» (Ερμηνεία αλφαβήτου). Παλαιχώρι. Σελ. 35. 
«Τίου τίου καί βουνίου / καί τά θέλει θεμελίου» (Προσευχές τού λαού). 
Βόνη, Σελ. 36.
«Δευτέρα, κουφτερή μασιαίρα» (Ή αγία εβδομάδα). Κατωκοπιά. 
Σελ. 40.
«Αγία Δευτέρα, μεγάλη μαχαίρα» (Αγία έβδομάς). Μιτσερό. Σελ. 40. 
«Τό καρύδιν στο βουρκίν / τό βουρκίν ε’ις τό δισάτσιν» (Καθαρογλωσ- 
σιά). Λευκωσία. Σελ. 41.
«’Έαρ ήμΐν έπέφανεν τοΐς πάσι τό μνημεϊον» (Τό τραούδιν τοΰ Λα
ζάρου). "Αγιος Νικόλαος Λευκονοίκου. Σελ. 63 - 64.
«Δεφτέρα μέρα τού ’Ιησού Γριστού» (Ημέρες τής έβδομάδος). Κατω- 
κοπιά. Σελ. 66.
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«Ή εκκλησία πόν’ εις τόν γκρεμμό» (Λογοπαίγνια). Πάνω Λεύκαρα. 
Σελ. 68.
«Η συτζια η έρτη, η ερτη, η ποερτή» (Λογοπαίγνια). Πάνω Λεύκαοα. 
Σελ. 69.
«'Αγιά Μαρίνα τζαί τζυρά» β) «'Αγια Μαρίνα τζαί τζυρά», γ) «Νιννά - 
νιννά μωρούδιν μου», δ) «Άππηώ του καπνοβούφα», ε) «'Αγια Μαρίνα 
τζιαι τζυρά», στ) «Τζ η μανα του εν εν δαχαμαί» (Νανουρίσματα). 
Μιτσερό Σελ. 75 - 76.
α) «Νάννι, νάννι τό γυιούδιν μου», β) «"Αγια Μαρίνα τζιαι τζυρά» (Να
νουρίσματα). Καϊμακλί. Σελ. 76.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΧΡ. ΣΤ. «Λαογραφικαί Σπουδαί». Τομ. Β'. Λευκωσία, 
1970.
«Νάννι, νάννι τό γυιουδιν μου / τιζα'ι τό παλληκαρούδιν μου» (Ό κόσμος 
του λαού στό «Λυρικό Λόγο» τού Κύπρου Χρυσάνθη). Σελ. 17.
«Μιαβ βολάν τζι’ έναν τζαιρόν / είσιεν εναμ πετεινόν» (Νέαρχου Κλη- 
ρίδη «Ιστορίες τών ζώων τής Κύπρου») ('Π αλεπού τζ’ ό πετεινός 
χατζής). Σελ. 57 - 61.
α) «Παρπατα γεροκάμηλε», β) «Σαντάλια, μαντάλια», γ) «Έλέγκω, 
'Ελέγκω», δ) «"Ενα, δύο τρία / τέσσερα, πέντε δέκα», ε) «Μπροστά 
μπροστά η μέλισσα», στ) «"Ενας μόνος ό Θεός» (Άριθμητήρι), ζ) 
«Τσίμπι-τσίμπι τόν άτόν», η) «’Εψές ό ψύλλος έψαλλεν», θ) «Αύκά, 
αυκα γοραζω», ι) «Γυρου γύρου ολοι», ια) «’ Αλφα, αρχή τού κόσμου» 
(’Αλφαβητάρι). Παλαίκυθρο. Σελ. 77 - 79.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΎ, ΧΡ. ΣΤ. «Τό Παγκύπριον Γυμνάσιον καί ή Λαογραφία». 
Τόμ. Δ'. Λευκωσία 1971.
«Τοίχου-τοίχου τζαί γωνιά» (Προσευχή). Καραβάς. Σελ. 57.
«’Αγάπα πρώτα τόν Θεόν κ’ ύστερα τούς γονείς σου» (Προσευχή καί 
άλφάβητον). Καραβάς. Σελ. 57.
« Αρχοντες, καλημέρα σας / καλή γιορτή επάνω σας» (Ό Λάζαρος). 
"Αγιος Μάμας. Σελ. 58 - 59.
«Τίου τιου τής γωνιούλας» (Βραδυνή προσευχή). "Αγιος Βασίλης.
Σελ. 62. ’ '
«Έψόφησεν ό γάρος τού Σωτήρη / ό Σωτήρης έκλαιεν» (Ό γάρος τσΰ 
Σωτήρη). Πυρκά Λάρνακας. Σελ. 89 - 90.
α) «Σιρτα καί φέρτα», β) «Τσίμπι τσίμπι τόν άτόν» (Παιδικά ποιή
ματα). Κόρνος. Σελ. 92.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΧΡ. ΣΤ. «Κυπριακά Μελετήματα», Λευκωσία, 1977.
«Νάννι νάννι τό γυιούδιν μου» (Τό λαϊκό στοιχείο στήν ποίηση τού 
Κύπρου Χρυσάνθη). Σελ. 11.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΧΡ. ΣΤ. «Οί Καλικάντζαροι». «Ή Κύπρος μας». 
«Τιτσίν-τιτσίν λουκάνικου» (Οί Καλικάντζαροι). Αρ. 2.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΧΡ. ΣΤ. «Οί Καλικάντζαροι». «Λαογραφική Κύ
προς». Χρονιά Η'. Τεύχ. 22. Λευκωσία, 1978.
«Τιτσίν-τιτσίν λουκάνικον». Σελ. 19.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΧΡ. ΣΤ. «Κυπριακές Σελίδες». Λευκωσία, 1978.
«Τιτσίν-τιτσίν λουκάνικον» (Οί Καλικάντζαροι). Σινά Ορος Σελ. 13.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΧΡ. ΣΤ. «Οί γιορτές τού Δωδεκάμερου». «Λα ο γ ρ α - 
φ ι κ ή Κύπρος». Χρονιά Θ'. Τεύχ. 27. Λευκωσία, 1979.
«Καλή εσπέρα, άρχοντες, άν είναι ο ορισμός σας». Σελ. 106.
«...Δότε κι’ εμάς τόν κόπον μας δτ’ είναι ό ορισμός σας» (Γύψου)

Σελ. 106.
«Ή μάνα μου ’λυπήθηκεν». Σελ. 111.
«Τιτσίν-τιτσίν λουκάνικον». Σελ. 112.
«"Αη Βασίλη, βασιλιά, / τζαί πρωτολειτούρκητε». Φύτη. Σελ. 113.
«"Αη Βασίλη, βασιλιά». Δίκωμο. Σελ. 113.
«"Αη Βασίλη βασιλιά / έβκα πάνω στήν ελιά». Παλαίκυθρο. Σελ. 113. 
«"Αη Βασίλη βασιλιά, / τζιαι πρωτολουτουρκίτη». Δορά. Σελ. 114. 
«’Αρχιμηνιά τζι’ άρχιχρονιά / ψιντρή μου δεντρολιβανιά». Σελ. 117. 
«Καλημέρα τζιαι τά Φώτα». Σελ. 119.
«Καλώς τά Γέννα τά στεγνά». Μαρα-θοβουνος. Σελ. 120.

ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Ν.Γ. «Παιδικοί στίχοι». «Κυπριακά Χρονικά».
Τόμ. Α'. Κύπρος, 1923.
α) «"Ηλιον ήλιον καί νερά», β) «Βρέχει χιονίζει», γ) «"Ηλιον ήλιον 
καί βροχήν», δ) «"Ηλιος ήλιος με το χιόνι». Και πολλά άλλα στιχουρ
γήματα μεταξύ τών οποίων:- α) «Παραμύθι μυθι, μυθιλλος». β) Πα
ραμύθι παρά ένα», γ) «’Αλφα: ’Σ ταμματισ σου μιαγ καρφα». δ) 
«’Άλφα, βήτα, γάμμα, δέλτα / έ'ψιλον καί τά λοιπά», ε) «Η Δευτέρα 
Τρίτη μπαίνει / καί ή Τετάρτη κατεβαίνει», στ) «Καράολε καράολε / 
έβγαρ’ τα κέρατά σου», ζ) «Φράγκο Έλεγκω / φακκα την καμπανα», 
η) «Πίσκαλα καλά καλά», θ) «Άντάν νά πας ’ς τήν κουτσερήν», 
ι) «Μπούλλου μπούλλου κάμηλε ! νά πάμεν ’ς τά Βαρώσια», ια) «Παρ- 
πάτα γερω κάμηλε», ιβ) «Μπούλλου μπούλλου τεβετζή», ιγ) «Φίστουκλα 
στον ήλιακόν / καρτερώ τόν Κυρκακόν», ιδ) «Σύρνω μπηω τό βελόνι / 
καί τρυπώ τό σακκοράφι». Σελ. 263 - 270.

ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Ν.Γ. «Δημώδης ’Ιατρική έν Κύπρω...». «Κυπριακά 
Χρονικά». Τόμ. Δ' Κύπρος, 1926.
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α) «Νά κοιμηθή ν’ άναγιωθή», β) «Ναννά σου κόρη μου (ή μάννα 
μου) ναννά», γ) «Κοιμήθου πού νά τό χαρώ» (Κούνια). Σελ. 142. 
«Τίρι λόππα τήν κουντούραν» κ.ά. Σελ. 142 - 143.
«Κοράζινε μου / σου ρίφκω τό δόντι μου». Σελ. 147.

ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Ν.Γ. «Λαογραφικά Σύμμεικτα». «Κυπριακά Χρο
νικά». Τόμ. IB'. Κύπρος 1936.
«Τσίμπι, τσίμπι τόν άτόν / τόν άτόν τόν τσιμπιτόν» (παίγνια). Σελ. 
155 - 156.

ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ, ΧΡ. «Παιδικά άσματα». «Κυπριακά Χρονικά». 
Τόμ. Α'. Κύπρος 1923.
α) «Ό κάμηλος ό κίρκινος», β) «Ό κάμηλος έ'ν εχει φκιά», γ) «Άγκρί- 
στηκεν ή γουρουνιά», δ) «Τοίχου τοίχου τάβαλες», ε) «Καράολε, καρά- 
ολε / έβκαρ’ τά κέρατά σου», στ) «'Ήλιε μου, τρισήλιε μου καί καμπο- 
ϋριστέ μου», ζ) «Βρέχει χιονίζει», η) «Κάτσε κάτσε πεταλλίνα», θ) 
«Τσίμπι τσίμπι τόν άτόν», ι) «Έπιάσαν τά ψιχάδκια / καί τά μονο- 
πάδκια», ια) «"Ηλιος και νερά», ιβ) «Τό καρκουτιν έκρέμμησεν / 
πού τό παναθύριν», ιγ) «Φτείρη φτείρη κονιδκιάρη», ιδ) «Κάουρο κά- 
ουρο κίτι κίτι κίτι», ιε) «Κουτάλια κουτάλια / νά πάμεν ’ς τήν ’Αττά
λεια», ιστ) «Έρρίασα καί έμάρκωσα», ιζ) «Μπήω μπήω τό βελόνιν», 
ιη) «Σύκα σταφύλια δείξετε» (Τό τραγούδι τοΰ τέττιγος), ιθ) «Έλεγκού 
Βραγκού / πεθθερά τοΰ ποντικού», κ) «Πέντε καί πέντε δέκα», κα) 
«Παλλουκώνω τόν οχτρόν», κβ) «Ππέσε άθάσι», κγ) «Γέρω γέρω, πού 
πάεις;» (Διάλογος γέρου καί παιδού). Λεύκαρα. Σελ. 259 - 262.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α.Κ. «’Έθιμα τής Πρωτοχρονιάς καί τών Φώτων». 
«Λαογραφία». Τόμ. ΙΖ', Άθήναι, 1957.
α) «'Άϊ Βασίλη βασιλιά / δείξε τσ'αΐ φανέρωσε», β ) «'Άϊ Βασίλη βα
σιλιά / πού πήες είς τήν έρημον». Σελ. 279 - 280.
«Καλημέρα τσ'αί τά Φώτα». Σελ. 280.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Ι.Σ. «Ή Άραδίππου άλλοτε καί τώρα· θρύλοι καί 
παραδόσεις». Λευκωσία, 1965.
at) «Ναννά νά κάμει τό μωρόν», β) «Τζοιμήθου, Δημητράκη μου / 
τζιαί μεν εσης τήν έννοιαν», γ) «Τοΰ Δημητράκη μου τόγ γάμον», 
δ) «’Άτε τζοιμήθου, γυιόκκα μου, / τζ’ έχω νά σού χαρίσω» (Ναννου- 
ρίσματα). Σελ. 88 - 89.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Θ.Χ. «Παιδικά άσματα». «Κυπριακά Χρονι
κά». Τόμ. Α'. Κύπρος, 1923.
«Εϊπαμεν ψέματα πολλά, / ας πούμεν καί μιάν άλήθκειαν» (Τό ψέμα). 
Μοναγρούλλι. Σελ. 262-263.

«Γέρω γέρω, πού πάεις;» (Ό ππασιάς). Μοναγρούλλι. Σελ. 263.

ΛΑΝΙΤΗΣ, Ν. ΚΛ. «Πρωτοχρονιά στήν Κύπρο». «Ό Συνεργατι- 
σ τ ή ς». ’Έτος Γ'. Τεύχ. 3(29). Λευκωσία, 1963.
«'Άη Βασίλη βασιληά / καί δείξε καί φανέριοσε». Σελ. 35/155.

ΛΙΒΑΣ, ΧΡ. «Κυπριακή Λαογραφία». «Μ ό ρ φ ω σ ι ς». Τριακσνταετη- 
ρίς. Άρ. τεύχ. 358 - 360. Λευκωσία, 1975.
α) «'Αγιά Μαρίνα τζιαί τζιυρά», β) «'Άγια Μαρίνα μου / ποτζιοίμισ’ 
τό μωρόν» (Νανουρίσματα). Καραβάς. Σελ. 61.

ΛΙΒΑΣ, ΧΡ. (ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ, ΧΡ.) «Λαογραφικά Καραβά: Νανουρί
σματα». «Λαογραφική Κύπρος». Χρονιά Ε', Άρ. 13. Λευ

κωσία, 1975.
α) «Άγιά Μαρίνα τζιαί τζιυρά», β) «Τζιαί Παναΐα Δέσποινα», γ) 
«Τζιοιμήθου τζιαί παράντζιειλα», δ) «Καλώς ήρτεν τζι’ άνέφανεν», 
ε) «Σ’ίλια καλώς ώρίσατε», στ) «Νά ξέρανε ή θάλασσα». Σελ. 24.

ΛΙΒΑΣ, ΧΡ. «Κυπριακή Λαογραφία». «Μ ό ρ φ ω σ ι ς». ’Έτος ΛΑ'. Τόμ. 
ΛΑ'. Άρ. 364. Λευκωσία, 1975.
«Δευτέρα μέρα τοΰ Χριστού» (Δευτέρα μέρα τού Χριστού). Καραβάς. 
Σελ. 13.

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΊΌΣ, Γ. «Λαογραφικά Δικώμου. Σχετικά μέ τό παιδί». 
«Λαογραφική Κύπρος». Χρονιά Θ'. Τεύχ. 27. Λευκωσία, 1979. 
α) «Πισκαλάκια παίξετε», β) «Άγιά Μαρίνα τζιαί τζυρά», γ) «Ναννά 
ναννά νά τζοιμηθή», δ) «Άγιά Μαρίνα τζιαί τζυρά» (Τό παιδί μετά τήν 
συμπλήρωση έτους). Σελ. 126 - 127.
α) «Σαντάλια, μαντάλια», β) «Πίρι πίρι τό παπίρι», γ) «Τούτον έ'ν περ- 
βόλιν / τούτος έ'ν ό περβολάρης», δ) «’Ίτσι, ϊτσι, τάλια», ε) «’Ίνα, ϊνα 
σκορταλλίνα», στ) «'Ένα, δύο... δέκα / τζιαί τοΰ Παντελή γεναϊκα»,. 
ζ) «Τσίμπι, τσίμπι τόν άτόν / σύρνω τον τζιαί παρπατώ». (Παιδιαί). 
Σελ. 127 - 129.

ΜΕΛΙΦΡΟΝΙΔΗΣ, Ι.Δ. «Μυλωνάδες ή Μυλωνάες». «Λαογραφική 
Κύπρος». Χρονιά Ζ'. Τεύχ. 19-20. Λευκωσία 1977.
«Μυλωνά ξέβα έ'ξω πού τήν τρύπαν σου / νά φάς ψουμίν τζι’ ελιάν». 
Άθηαίνου. Σελ. 10.
«Μυλωνά ξέβα έ'ξω / τζι’ εσπασεν ό μύλος σου». Δαυλός. Σελ. 10.

ΜΟΝΤΗΣ, Κ. - ΧΡΤΣΤΟΦΙΔΗΣ, Α. «Κυπριακή ’Ανθολογία Ποιήσεοις». 
Αθήνα, 1965.
α) «Άγιά Μαρίνα τζαί τζυρά», β) «Ναννί ναννί τό γιούδιμ μου», γ) 
«’Ίντα ’σει τό μωρόν τζαί κλαϊ», δ) «Έμεναν έμηνύσαμ μου», ε) «Τζοι- 
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μήθου, κόρη μ’ ακριβή», στ) «Ναννά, ναννά τζοιμίζω το», ζ) «’Άγια 
τζοιμήθου, μάνα μου», η) «Άγιά Μαρίνα, τζοίμισ’ το» (Ναναρίσματα). 
Σελ. 83 - 85.

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ, Α. «Πρωτοχρονιάτικα ’Έθιμα». «Ό Συ νε ρ γ ατι- 
στής». ’Έτος Α'. Άρ. φύλλου 3. Λευκωσία, 1961. 
«"Αϊ Βασίλη βασιληά / έβκα πάνω στήν έληά». Σελ. 33/153.

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ, Α. «Κυπριακή Γεωργική Λαογραφία». Λευκωσία, 1967. 
α) «"Αϊ Βασίλη, βασιλιά / δείξε» τζιαί φανέρωσε», β) «"Αϊ Βασίλη, βα
σιλιά / τζιαί πρωτολειτούρκητε». Λύμπια. Σελ. 224. 
«Άϊ Βασίλη, βασιλιά / έφκα πάνω στήν έλιά». Σελ. 225.

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ, Α. «Αγροτικά ηθη, έθιμα, προλήψεις καί δεισιδαιμονίες». 
«Ανθολογία Κυπριακής Λαογραφίας» Κύπρου 
Χρυσάνθη - Χρύσανθου Στ. Κυπριανού. Λευκωσία, 1975.
α) «Άη Βασίλη, βασιλιά, / δείξε τζ’αί φανέρωσε», β) «Άη Βασίλη, βα
σιλιά / τζ’αί πρωτολειτούρκητε». Λύμπια καί άλλου. Σλ. 82.
«Άϊ Βασίλη βασιλιά / έβκα πάνω στήν έλιά». Σελ. 82.

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Α. «Προλήψεις». «Λ α ο γ ρ α φ ι κ ή Κύπρος». Χρονιά 
Ζ'. Άρ. 21. Λευκωσία, 1977.
«Ά! Μανά έλυπήθης τό λάδι τζιαί τό μύρος». Πλατανιστάσα. Σελ. 90.

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Α. «Λαογραφικά περί άγριων πτηνών τής Κύπρου». «Λ α ο- 
γραφική Κύπρο ς». Χρονιά Ε . Τεύχ. 14 - 15. Λευκωσία, 1978. 
« Η περτικα εκτισε φουλιαν / πού κάτω στήν τρανταφυλλιάν». Μηλικού- 
ρι. Σελ. 52.

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Β. «Λαογραφικά Παλαίκυθρου : Τραούϊν τού Λα
ζάρου». «Λαογραφική Κύπρος». Χρονιά Θ'. Τεύχ. 26. Λευ
κωσία, 1979.
«Σήμερα έρχεται ό Χριστός, ό έπουράνιος Θεός». Σελ. 50.

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Μ. «Ή σελίς τών παιδιών». «Μ ό ρ φ ω σ ι ς». ’Έτος 
ΙΔ'. Τόμ. ΙΕ'. Άρ. 164. Λευκωσία, 1959.
«Νάνι νάνι τό μωρό / Άγια Μαρίνα τζιοίμιστο» (Νανούρισμα), Άμαρ- 
γέτη. Σελ. 13.
«’Άλφα βήτα / ποντικός μέσ’ τή. τρουπέτα» (Δημώδες). Αγία Βαρβά
ρα. Σελ. 13.

ΠΛΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Γ.Χ. «Κυπριακά "Ηθη καί ’Έθιμα». Λευκω
σία, 1965.
«Νά, ήλιε μου, τό δόντι μου / τζαί δώσ’ μου σιερένον» (’Οδοντοφυΐα). 
Σελ. 62.

«"Ηλιε μου, τρισήλιε μου, / τζαί κοσμογύριστέ μου» (’Οδοντοφυΐα). 
Σελ. 62.
«Πείσκαλα καλά-καλά» (Ταχταρίσματα, παιδικά παιγνίδια). Σελ. 64. 
«Μπούλλου-μπούλλου κάμηλε» (Ταχταρίσματα, παιδικά παιγνίδια). 
Σελ. 64.
«Εψές ύ ψύλλος έψαλλεν καί ή φτεΐρα έκαλονάρκα» (Παιδικά άσματα). 
Σελ. 65.
«Εψές έποκοιμήθηκα ’ς τά τέσσερα καντούνια» (Παιδικά άσματα). 
Σελ. 66.
α) «Άγιά Μαρίνα τής Τζυρκάς», β) «Άγιά Μαρίνα τζιαί τζυρά», γ) 
«’Άγ-γιά τζοιμήθου, μάνα μου», δ) «Άγιά Μαρίνα τζαί τζυρά», ε) 
«Άγ-γιά τζοιμήθου, μάννα μου», στ) «Τζοιμήθου, πού νά σέ χαρώ», 
ζ) «Ναννά-ναννά τό γιούιμ μου», η) «Άγιά Μαρίνα τζαί τζυρά», θ) «Άτε 
τζοιμήθου, γυιόκκα μου», ι) «’Άτε, μωρούϊμ μου, νιννά (ναννά)», ια) 
«Ναννά-ναννά τό γιού(δ)ιμ μου», ιβ) «Άγιά Μαρίνα τζαί τζυρά», ιγ) 
«Άγιά Μαρίνα τζαί τζυρά» (Νανουρίσματα). Σελ. 66 - 67.
α) «Άη-Βασίλη βασιλιά / πού ’ξουσιάζεις τον ντουνιάν», β) «Άη- 
Βασίλη βασιλιά / σιεροπενταδακτυλιά», γ) «"Αη-Βασίλη βασιλιά, / 
τζι’ άρφέ τού Καλαντά». ’Επισκοπή Λεμεσού, δ) « Αη Βασίλη βασιλιά / 
τζαί πρωτολουτουρκίτη». Δορά Λεμεσού, ε) « Αη-Βασιλη βασιλια» / 
έβκα τζαί πάνω στήν ελιάν». Κάρμι Κυρηνείας, στ) «"Αη-Βασίλη βασι
λιά / πού ’σουμ πέρα τζ’ ήρτες δα». Άρσος Λεμεσού, ζ) « Αη-Βασιλη 
Πίσκοπε / τζαί πάλε ’Αρχιεπίσκοπε». Άλεθρικόν Λάρνακος, η) «Άη- 
Βασίλη βασιλιά, / τζιαί πρωτολουτουρκίτη». Πάνω Λεύκαρα, θ) «"Αη- 
Βασίλη βασιλιά / βασιλιά τζαί πίσκοπε» (’Έθιμα εορτών). Σελ. 164- 

166.
«Καλημέρα τζαί τά Φώτα» (’Έθιμα εορτών). Σελ. 174.
«Ό Λάζαρος ό δίμιτος» Σελ. 182 - 183.
«Μεγάλη Δευτέρα:- Ό Χριστός εις τήν μασαίραν». Σελ. 183.
«Α Αρχή εξ ουρανού» (’Αρχή τού Κόσμου — Άλφαβητον εις τα πάθη 

τού Χριστού). Σελ. 184.
«Καλή αρχή, καλή βουλή, καλή ημέρα τού μηνός» (Έγκώμιον τού αγίου και 

δικαίου Λαζάρου, φίλου τού Χριστού). Γιαλούσα. Σελ. 254 - 257.

ΠΛΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Γ.Χ. - ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Ν. «Κυπριακά Παιγνίδια». 
«Κυπριακοί Σπουδαί». Τόμ. ΙΖ (1953). Λευκωσία, 1954. 
[Λαογραφικόν Παράρτημα IV. Σελ. α - ρλδ ]. Βλεπε Κληριδης, Ν.- 

Παπαχαραλάμπους, Γ.Χ.

ΠΕΡΣΙΝΟΣ, I. «Νανουρίσματα». «Κυπριακά Χρονικά». Τόμ. Α'. 

Κύπρος, 1923.
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a) «Νανά τό γιούδιμ μου / καί τό μιτσικουρούδιν μου», β) «Ή κόρη μου 
καί τά πουλλιά / ’ς τόν ποταμόν έπαίζασιν». Λακατάμια. Σελ. 270 - 271.

ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΗΣ, Α.Χ. «’Έθιμά τινα έκ του κύκλου τής ανθρώπινης ζωής 
έν Κύπρω». «Κυπριακός Λόγος». ’Έτος Α" Άρ. 6. Λευκωσία, 
1969.
«'Αγια Μαρίνα τζαί τζυρά». Σελ. 133.

ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΗΣ Α.Χ. «’Άσματα τοΰ Δωδεκαημέρου έν Κύπρω». «Μ ό ρ- 
φ ω σ ι ς». ’Έτος ΚΘ'. Τόμ. Λ'. Άρ. 344. Λευκωσία, 1974.
«Καλήν εσπέραν άρχοντες αν είναι ό ορισμός σας» (Άσμα τών Χριστου- 
Βασιλείου). Ριζοκάρπασο. Σελ. 19.
«Πάλι ν’ άκούσετ’ άρχοντες πάλιν νά σάς είποΰμεν» ("Υμνος τοΰ Αγίου 
αΒσιλείου). Ριζοκάρποσο. Σελ. 19.
«Αρχιμηνιά τζι’ αρχιχρονιά τζι’ άρχή τοΰ Γενναρίου» (Τό άσμα τοΰ 
Αγίου Βασιλείου). Πέγεια. Σελ. 20.
«Άης Βασίλης έρκεται από τήν Καισαρείαν» (Τό τραγούδι τοΰ Άη Βα
σίλη). Κοντέα. Σελ. 20.
«Έγώ γράμματα μάθθαινα» (Ό Άης Βασίλης). Ριζοκάρπασο. Σελ. 21. 
«Καλήν εσπέραν άρχοντες άν είναι ορισμός σας» (Τό άσμα τών Φώτων). 
Ριζοκάρπασο. Σελ. 21.

ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΗΣ, Α.Χ. «Ή περί Λαζάρου λαϊκή παράδοσις έν Κύπρω». 
«Κυπριακός Λόγος». ’Έτος 6. Άρ. 32. Λευκωσία, 1974. 
«Ό Λάζαρος ό δίμιτος». Σελ. 107.
« Αρχοντες καλημερα σας, / καλή ορθή έπάνω σας» (Ό περιφημότατος 
Λάζαρος). Στατός. Σελ. 107 - 108.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ, ΑΘ. Σ. «Τά Κυπριακά», Τόμ. Β'. Άθήναι, 1891.
Παίγνια:- α) «Νάννι νάννι τό γυιούδΐλ' μου», β) «Αγία Μαρίνα καί 
κυρά», γ) « Αγια κοιμήσου, μάνα μου», δ) «’Άγια κοιμήσου, μάνα μου» 
(Νουνουρίσματα· καταβαυκαλήσεις). Σελ. 237.238.
Π α ί γ ν ι α : α) «Ή πέρτικα ’χτισεν φουλεάν» (Ή πέρτικα), β) 
«Τρις έντεκα τρις δώδεκα» (Τρις έντεκα), γ) «Εψές ό ψύλλος έψαλλεν» 
(Ό ψύλλος), δ) «Τσίμπι τσίμπι τόν άτόν» (Τσίμπι τσίμπι τόν άτόν), 
ε) «Κουμέρα καί κουμέρα; "Ορισε» (Οι κουμέρες), στ) «Βασίλης σέλλε- 
νον τήν κάτταν έκαλλίκωννεν» (Ό Βασίλης), ζ) «Ήοΰ ’δα σαντάλια, / 
’ποΰ κεϊ μαντάλια» (Σαντάλια μαντάλια), η) «Μαμά τιτσί λουκάνικον» 
(Μαμά τιτσί λουκάνικον), θ) «Πίσκαλα καλά καλά» (Πίσκαλα), ι) «Φεγ
γαράκι μου χρουσόν», ιαι) «Δευτέρα ’μέρα τοΰ Χριστού» (Δευτέρα 
’μέρα τοΰ Χριστού), «"Εναν χρόνον κή έναν μήναν» (Ή κάττα), ιβ) «"Αϊ 
Βασίλη βασιλεύ» ("Αϊ Βασίλη βασιλεά), ιγ) «Αύκόν αύκόν τσακκίζει»

(Τά ώά), ιδ) «Πόσους φούρνους έχ’ ή Χώρα» (Οί φούρνοι), ιε) «Κω
σταντή κωλοφαντή» (Ό Κωσταντής κωλοφαντής), ιστ) ’Έχει κουλλού- 
ριν έν έχει» ( Η φλαοΰνα), ιζ) «Καλώς τόν είδαν καί είπαν», ιη) «’Δέ την 
όμπρός κή όπίσω», ιθ) «’Έχει τά ’μμάδια ’σάν τού βού». κ) «Ό κκέλης 
τρίχες είς τήν κεφαλήν», κα) «Ό κκέλης εις τήν κεφαλήν», κβ) «Έσμί- 
ξασιν δύο κκέληδες», κγ) «Κατσικορώνα τσιλλαρκά», κδ) «’Έσσω μου 
ό Μάς κή Άπρίλλης», κε) «Ψύλλοι ψύλλοι φύετε», κστ) «Άπού τσουγκρί- 
ση καί μουρίση», κζ) «’Άγγελος έβούραν» (’Άγγελος έβούρα), κη) 
«Γέρο γέρο ’πού πάεις» (Ό γέρος), κθ) «Έγώ τ’ αυτά ’γοράζω τα» 
(Πώλησις ώών), κι) «Καλή ’σπερ’ αφέντη ’γούμενε» (Ό ήγούμενος), 
λ) «Γύρου γύρου τό περβόλιν» (Τό περβόλιν), λα) «Άέ τόν πόρτον πώς 
άρτσιέται» (Ό πόρδος), λβ) «Μέ μίαλ' πνοήν τραουδιστά» (Τό λουκά
νικον) λγ) «Άαπάς τά σύκα μήλα» (Τά σύκα μήλα), λδ) «θύννου 
ούννου τό δουλάπιν» (Τό δουλάπιν), λε) «Ό ποντικός έχει ’φτίν» (Ό 
ποντικός), λστ) «Ό παπάς ό συνάλευρος, τήν κουδέλλαν έπύρκαζεν» 
(Παπάς συνάλευρος), λζ) «Κουμέρα κουστουμέρα: "Ωρισεν» (Ή κου
μέρα), λη) «Άνταν νά πάς ’ς τήν κουτσερήν» (Ή κουτσερή), λθ) «Τίκι 
τίκι — Ποιος ένε» (Τίκι, τίκι). Σελ. 239 - 254.
«Βασιλικιά ’ς τόν ’πάνω μαχαλλάν» (Ή βασιλικιά' παιγνίδια). Σελ. 262. 
«Κόκκινη κλωστή κλωσμένη ’ς τήν άνέμην τυλιμένη» (Παραμύθι τού 
μεταμορφωμένου Βασιλοπούλου είς όφιν). Σελ. 325 - 335.
«Μιάν φοράν κή έναν καιρόν / ’ποΰ άρμάζαν τόν κολοιόν» (Παραμύθι 

τής Βασιλικιάς). Σελ. 354 - 355.
«Πετεινός ’γούμενος, όρνιθα ’γουμένισσα» (Παραμύθι τών κακών συν

τρόφων). Σελ. 357 - 358.

ΣΠΑΝΟΣ, Γ. «Άρχαΐζοντα Δημοτικά Άσματα». «Κυπριακά X ρ ο
ν ι κ ά». Τόμ. Α'. Κύπρος, 1923.
«Α: Άρχή έξ ουρανού (ή Άρχή τού κόσμου». (Άλφάβητον εις τά 
πάθη τσΰ Χριστού). Λευκόνοικο. Σελ. 253 - 254.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Π. «Λαογραφικόν Μηνολόγιον». «Κυπριακός Λ ό 
γ ο ς». ’Έτος 3. Άρ. 15-16. Λευκωσία, 1971.
α) «Άϊ Βασίλη Βασιλιά, / πού ’σαι στήμ μούττην τής έληάς». Κυθρέα, 
β) «"Αϊ Βασίλη Βασιλιά, / πού ’σαι στήμ μούττην τής έληάς», γ) «"Αϊ 
Βασίλη Βασιλιά, / πού πήες εις τήν έρημον», δ) «"Αϊ Βασίλη Βασιλιά, / 
πού πήες πέρα τζι’ ήρτες δά». Νατά, ε) «"Αϊ Βασίλη Βασιλιά / τζ’ άρφέ 
τοΰ Καλαντά». ’Έμπα, στ) «"Αϊ Βασίλη Βασιλιά / τζαί πρωτολουτουρκί- 
τη». Άρόδες, ζ) «Άϊ Βασίλη Βασιλιά, / πού πάεις πέρα τών περών». 
’Ίνια. Σελ. 138.
«Καλημέρα τζαί τά Φώτα». Χλώρακας. Σελ. 139.
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«'Άϊς Βασίλης έρχεται». Σελ. 139.
«’Αρχιμηνιά τζ’ αρχιχρονιά». Σελ. 139.
«Τιτσίν, τιτσιλ λουκάνικον». Σελ. 140.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Π. «Λαογραφικόν Μηνολόγιον». «Κυπριακός Λό
γος». ’Έτος 3. Άρ. 17-18. Λευκωσία, 1971.
«Λάμπ’ ά ήλιος τζ’ έχ χαρά / τζαί πού πάνω τά νερά», Άρόδες. Σελ. 283. 
«(Ν)ήλιον (ν) ήλιον τζαι νερά /τζαί πού κάτω μιά χαρά». Κυθρέα. 
Σελ. 283.
α) «Ό Λάζαρος ό κότσινος», β) «Ό Λάζαρος ό θύμητος», γ) «Ό Λά
ζαρος κατήγετο άπό τήν Βιθανίαν». Σελ. 286.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Π. «Λαογραφικόν Μηνολόγιον». «Κυπριακός Λ ό - 
γ ο ς». Άρ. 19 - 20. Λευκωσία, 1972.
α) «Άγια Μαρίνα τζαι τζυρά», β) «Άγιά Μαρίνα τής Τζυράς» (’Ιού
λιος). Σελ. 78 - 79.
«Καλώς τά Γέννα τά στεγνά» (Δεκέμβριος). Σελ. 82.
«Μαρία Ίουλμά» (Δεκέμβριος). Σελ. 82.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Π. «Ό ’Ιανουάριος εις τήν Κυπριακήν Λαογραφίαν». 
«Κυπριακός Λόγος». Άρ. 25 - 26. ’Έτος Ε'. Λευκωσία, 1973. 
α) «'Άϊ Βασίλη Βασιλιά / πού ’σαι στήμ μούττην τής ελιάς», β) «'Άϊ 
Βασίλ)] Βασιλιά», γ) «'Άϊ Βασίλη Βασιλιά / πού πήες εις τήν έρημον», 
δ) «'Άϊ Βασίλη Βασιλιά / πού πήες πέρα τζι’ ήρτες δά». Νατά, ε) «'Άϊ 
Βασίλη Βασιλιά / τζ’ άρφέ τού Καλαντά». ’Έμπα, στ) «"Aï Βασίλη 
Βασιλιά / τζαι πρωτολουτουρκίτη». Άρόδες, ζ) «'Άϊ Βασίλη Βασιλιά / 
πού ’σαι στήμ μούττην τής έληάς». Τραχώνι, η) «'Άϊ Βασίλη Βασιλιά / 
τζ’ 'Άϊ Βασίλη Πίσκοπε». Κυθρέα. Σελ. 21 - 22.
«Καλημέρα τζαι τά Φώτα». Χλώρακας. Σελ. 23.
α) «Αρχιμηνιά τζ’ άρχιχρονιά / ψιντρή μου δεντρολιβανιά», β) «Αρχι
μηνιά τζι’ άρχιχρονιά / τζι’ άρκή καλός σας χρόνος». Σελ. 23.
α) «Τιτσίν, τιτσιλ λουκάνικον / μασιαίριν μαυρομάνικον», β) «Τιτσίν 
τιτσιλ λουκάνικον», γ) «Τιτσίν, τιτσιλ λουκάνικον». Τραχώνι. Σελ. 24. 
«Καλώς τά Γέννα τά στεγνά». Σελ. 26.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, II. «Ό Απρίλιος εν τή Κυπριακή Λαογραφία». «Κ υ π ρ ι- 
ακός Λόγος». Άρ. 29 - 30. ’Έτος Ε" Λευκωσία, 1973.
α) «Ό Λάζαρος δ κότσιινος / δ κοτσιινοπεθύμητος», β) «Ό Λάζαρος 
δ θύμητος / δ κοτσιινοπεθύμητος». Κυθρέα, γ) «’Έαρ ήμΐν έπέφανεν 
τοϊς πάσιν τό μνημεϊον». Κυθρέα, δ) «Εις τήν πόλιν Βηθανίαν / κλαίει 
Μάρθα καί Μαρία». Κυθρέα, ε) «Μεγάλη καί πανεύφημος ημέρα ή 
σημερινή». Κυθρέα, στ) «’Άρχοντες, Καλημέρα σας, Χριστιανοί δρθό- 

δοξοι». Κυθρέα, (Σάββατον τού Λαζάρου). Σελ. 198 - 202. 
«’Άρχοντες άγροικήσατε διά νά σάς μιλήσω». Κυθρέα. Σελ. 205 - 206. 
«Άντάν νά πάς στήγ κουτσιερήν». Σελ. 210.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Π. «Ό Ιούνιος εις τήν Κυπριακήν Λαογραφίαν». «Κυ
πριακός Λόγος». ’Έτος 6, Άρ. 32. Λευκωσία 1974.
«Ψύλλοι, ψύλλοι φύετε». Σελ. 111.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Π. «Ό ’Ιούλιος εις τήν Κυπριακήν Λαογραφίαν». «Κυ
πριακός Λόγος». ’Έτος 6. Άρ. 33. Λευκωσία, 1974.
α) «Άγιά Μαρίνα τζαί τζυρά», β) «Άγιά Μαρίνα τής Τζυράς», γ) 
«Άγιά Μαρίνα τής Τζυρκάς». Τραχώνι. Σελ. 169.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Π. «Ό Δεκέμβριος ε’ις τήν Κυπριακήν Λαογραφίαν». «Κυ
πριακός Λόγος». ’Έτος 7. Άρ. 39. Λευκωσία, 1975.
α) «Καλώς τά Γέννα τά στεγνά», β) «Μαρία Ίουλμά». Σελ. 225.

ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ, Ι.Γ. ( +Συλλογή Νικ. Νικολαΐδου). «Παιδικά άσματα». 
«Κυπριακά Χρονικά», Τόμ. Α'. Κύπρος, 1923.
α) «’Άρμεν’ άρμενα ’ς τήν Πόλιν», β) «Τσίμπι τσίμπι τόν άτόν», γ) 
«Τό μωρόν τό τρυφερόν», δ) «Άβκά άβκά ’γοράζοί τα», ε) «Πέρα πέρα 
’ς τό χωρκόν», στ) «Πίσκαλα καλά καλά», ζ) «'Ήλιον ήλιον καί νερά», 
η) «Τό λαμπρόν μου τό μιτσύν», θ) «Νά τήν Κουτσοπαντελϊναν», ι) 
«Κωσταντή Κωλοφαντή», ια) «Τόν γυιόν μου τόν Άρέστη», ιβ) «Βα
σιλικόν καί μυρικόν», ιγ) «Ή ταρταλιά έξήφρισε / νά πά νά τήφ φουρ
νίσω», ιδ) «Τόν Άπρίλλην καί τόν Μάν / πέρτικαν έμέρωννα».

ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Μ. «Ή σελίς τών παιδιών». «Μ ό ρ φ ω σ ι ς». ’Έτος Γ. 
Τόμ. ΙΑ'. Άρ. 116, 1955.
«Άγιά Μαρίνα τής Τζιυρκάς / τζι’ Άγιά Φωτου τής Χώρας» (Κυπρια
κά νανουρίσματα). Άφάνεια. Σελ. 10.

ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ, ΧΡ. Ν. «Λαογραφικά Ριζοκαρπάσου». Αιγιαλουσα, 1970. 
α) «Ό ψύλλος έψαλλεν» (Κλιμακωτόν), β) «Αύκά, αύκά, πουλώ τα», 
γ) «Τσίμπι, τσίμπι τόν άτόν», δ) «Κουπεπέ - κουπετέ», ε) «’Άρφα, βήτα, 
γάμμα, δέρτα / ποντικός μέσ’ στήγ καρρέττα», στ) «'Ένα, δύο, τρία / 
κάθεται ή Δημητρία». Σελ. 35 - 37.
«Ή πέρδικα έχτισεφ φωλιάν» (Ή Πέρδικα). Σελ. 59.
α) «'Ένας είναι δ Θεός» (Δεκάλογος), β) «Α: Αρχή τού κόσμου» 
(Ερμηνεία άλφαβήτου), γ) «Τοίχου - τοίχου τήγ γωνιάν» (Νυχτερινή 
προσευχή τών γριών). Σελ. 84 - 85.
α) «Καλήν ήμέραν (εσπέραν), άρχοντες, άν είναι ορισμός σας» (Κά
λαντα Χριστουγέννων), β) «Αρχιμηνιά καί άρχιχρονιά, ψιντρή μου δεν- 
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τρολιβανιά» (Κάλαντα Πρωτοχρονιάς), γ) «Καλήν ημέραν, άρχοντες, 
άν είναι ορισμός σας / Χριστού τήν θείαν βάπτισιν νά πώ στ’ αρχοντικό 
σας» (Κάλαντα τών Φώτων), Σελ. 85 88.
«Σήμερον έρχεται ό Χριστός / ό έπουράνιος Θεός» (Τό τραγούδι τού 
Λαζάρου).
«Πετεινός ’γούμενος / όρνιθα ’γουμένισσα» (Ό πετεινός ό ’γούμενος. 
Παραμύθια). Σελ. 108 - 111.
«Μιάβ βολάν τζιαι έναζ ζαμάνιν / πού παντρεύκαν τόχ Χασάνην» (Τό 
Μαϊκός σκουφίν τζιαι τό μαϊκόμ μασιαίριν). Παραμύθια. Σελ. 133 - 137. 
«Κότσινη κλωστή κλωσμένη / στήν άνέμην τυλιμένη» ( Ό Τυρίμος. Πα
ραμύθια). Σελ. 142 - 145.
«Βασίλη βασιλιά μου / πού πήγες εις τήν Αίγυπτον» (Πρωτοχρονιάτικα 
’Έθιμα). Σελ. 195 - 196.
«"Αη Βασίλη βασιλιά / πού πήες εις τήν έρημον» (’Έθιμα τής Πρωτο
χρονιάς). Σελ. 197.
«Τήγ γέρημην τήβ βράκαν» (Ή ανδρική ενδυμασία). Σελ. 228 - 230.

ΤΑΟλΣΙΑΝΗΣ, ΧΡ. Ν. «Τάξιμο μέ τραγούδια· άπό τό Ριζοκάρπασο». 
«Λ αο γραφική Κύπρος». Χρονιά Β'. Τεύχ. 4-5. Λευκωσία, 
1972.
α) «Καραφύλλιν τζιαΐ κανέλλαν», β) «Γέρο, γέρο πού πάεις;», γ) «Σκορ- 
ταλλός μέ τό σκορτάλλιν», δ) «’Ίνα ϊνα σκορταλλίνα», ε) «"Ενα, δύο, 
τρία, τέσσερα», στ) «Πάνω στο βουνόν / έσιει μιάβ βαρέλλαν», ζ) «’Άντα 
ντίο / σάφα λακατίνο», η) «’Ανέβηκα στήμ πιπεριάν, νά κόψω έναμ 
πιπέριν», θ) «Πάνω στο τραπέζιν είναι τά γυαλλικά», ι) «Μπόμπο ταπί / 
τάπι τάπι ρούζι». Σελ. 26 - 27.

ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ, ΧΡ. Ν. «Δημώδη άσματα Βαθύλακα». «Λ α ο γ ρ α φ ι κ ή 
Κύπρος». Χρονιά Ζ'. Τεύχ. 21. Λευκωσία, 1977.
«’Εψές ό ψύλλος έψαλλεν τζ’ ή φτεϊρα ’καλονάρκαν» (Άσμα παιδικόν). 
Σελ. 83 - 84.

ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ, ΧΡ. Ν. «Κύπρια Δημώδη ’Άσματα». «Λ αο γραφι
κή Κύπρος». Χρονιά Θ'. Τεύχ. 25. Λευκωσία, 1979.
«’Αρχιμηνιά τζι’ αρχιχρονιά» (Κάλαντα Πρωτοχρονιάς). ’Αμμόχωστος. 
Σελ. 9.
«’Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά» (Ό "Αγιος Βασίλειος). Κώμα Αιγιαλού. 
Σελ. 9.

ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ, ΧΡ. Ν. «Ή μαντική μέθοδος τής έμπυροσκοπίας». «Λ α ο- 
γραφική Κύπρος». Χρονιά Θ'. Τεύχ. 27. Λευκωσία 1979.
α) «Άϊ Βασίλη βασιλιά / τζιαι κοσμογυριστή», β) «Άϊ Βασίλη βασιλιά».

’Αμμόχωστος, γ) «"Αϊ Βασίλη βασιλιά, / πού ’πήες εις τήν έρημον». 
Αύγόρου, δ) «"Αϊ Βασίλη βασιλιά». Κοντέα - Πατρίκι, ε) «"Αϊ Βασίλη 
βασιλιά / πού ήσουν τζιεΐ τζιαι ήρτες δά». Άφάνεια, στ) «"Αϊ Βασίλη 
βασιλιά, / πού παρπατάς τζιαι καλαντάς», ζ) «"Αϊ Βασίλη βασιλιά, / 
έφκα πάνω στήν ελιάν». Τρυπημένη, η) «"Αϊ Βασίλη βασιλιά, / πού 
περπατεΐς τζιαι καλαντάς», θ) «Άϊ Βασίλη βασιλιά, / πού παρπατεΐς 
τζιαι καλαντάς». Άκανθού, ι) «"Αϊ Βασίλη βασιλιά / μέ τά χρυσά σου 
τά μαλλιά». Τρίκωμο, ια) «"Αϊ Βασίλη βασιλιά». Κώμα Αιγιαλού. [Επαρ
χία Άμμοχώστου], Σελ. 99 - 100.
α) «"Αϊ Βασίλη βασιλιά / τζιαΐ πρωτολειτουρκίτη», β) «"Αϊ Βασίλη 
βασιλιά», Μαζωτός, γ) «"Αϊ Βασίλη βασιλιά, / πού (ή)σουμ πέρα τζι’ 
ήρτες δά». Άρσος Λάρνακας, δ) «"Αϊ Βασίλη βασιλιά / τζιαι πρωτο- 
λουτουρκίτη». "Αγιος Θεόδωρος Λάρνακας, ε) «Άϊ Βασίλη βασιλιά / 
τζιαι πρωτολουτουρκίτη», στ) «"Αϊ Βασίλη βασιλιά / έβκα πάνω στήν 
ελιάν». Ψεματισμένος, ζ) «"Αϊ Βασίλη βασιλιά / τζιαι πρωτολουτουρκί
τη». Άναφωτία, θ) «Άϊ Βασίλη βασιλιά, / πού ’πήες εις τήγ Καισσαρ- 
κάν». Ξυλοφάγου [’Επαρχία Λάρνακος]. Σελ. 100-101.
«Άϊ Βασίλη βασιλιά, / πού ’πέρασες πόλεις τζιαι χωρκά». Καλογραία. 

[Επαρχία Κυρηνείας], Σελ. 101.

ΤΑΡΣΟΥΛΗ, ΑΘ. «Κύπρος». Α' τόμος. Άθήναι, 1963.
«Τήν γέρημην τήν βράκαν». Σελ. 452.
«Τό πιπέριν τρίβκουν το». Σελ. 452. ί!
«’Πού κάτω στήν τρανταφυλλιάν» Σελ. 454.
α) «Νάννι, νάννι τό γυιούδιν μου / καί τό παλληκαρούϊν μου», β) «"Αγια 
Μαρίνα καί Κυρά, / πού ’ποκοιμίζεις τά μωρά», γ) «"Αγια Μαρίνα καί 
Κυρά, / πού ’ποκοιμίζεις τά μωρά», δ) «"Αγια Μαρίνα καί Κυρά, / 
πού μερανίσκεις τά μωρά», ε) «’Άγια κοιμήθου, κόρη μου, / στήν κού
νιαν σου τήν άρκυρήν» (Νανουρίσματα). Σελ. 461 - 463.
α) «Έγώ τ’ αύκά ’γοράζω τα», β) «’Πού δά σαντάλια», γ) «Τρισέντεκα, 
τρισέντεκα», δ) «Βασιλικιά καί μυλικιά» (Παιδικά παιχνίδια). Σελ. 464- 

470.
«"Αϊ Βασίλη βασιλιά / καί γούμενε τού Δαμαλά» (Πρωτοχρονιά). 

Σελ. 484.
«Φώτα, Φώτα, καλά Φώτα» (Τά Θεοφάνια). Σελ 487.
α) «ΤΙ μάνα μου λυπήθηκεν», β) «Τιτσίν, τιτσίν λουκάνικον»’ γ) «Τιτσίν, 
τιτσίν λουκάνικον» (Οι Σκαλαπούνταροι). Σελ. 487 - 489.

ΤΟΜΠΟΛΗΣ, Σ. «Κυπριακοί Ρυθμοί καί Μελωδίες». Λευκωσία, 1966. 
«’Έαρ ήμίν έπέφανε τοίς πάσι τό μηνύον» (Τό τραούδιν τού Λαζάρου). 
Στρογγυλός. Μουσική - Στίχοι: Σελ. 21 - 23.
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«’Έαρ ήμϊν έπέφανε τοΐς πάσι τό μηνύον» (Τό τραούδιν τοΰ Λαζάρου). 
Παλαιομέτοχο. Μουσική - Στίχοι : Σελ. 23 - 24.
«’Άρχοντες καλημέρα σας καλή γιορτή επάνω σας» (Τό τραούδιν τοΰ 
Λαζάρου). Παλαιομέτοχο. Μουσική - Στίχοι: Σελ. 25.
«Ό Λάζαρος κατήγετο άπό τήν Βηθανίαν» (Τό τραούδιν τοΰ Λαζάρου). 

Άκανθου. Μουσική - Στίχοι: Σελ. 25.
«Άρχοντες καλημέρα σας καλή γιορτή επάνω σας» (Τό τραούδιν τοΰ 
Λαζάρου). Λύση. Μουσική - Στίχοι: Σελ. 25.
«Ό Λάζαρος κατήγετο άπό τήν Βηθανίαν» (Τό τραούδιν τοΰ Λαζάρου). 
Πεδουλάς. Μουσική - Στίχοι : Σελ. 25.
« Αρχοντες καλημέρα σας καλή ορτη επάνω σας» (Τό τραούδιν τοΰ Λα
ζάρου). Τσακκίστρα. Μουσική - Στίχοι: Σελ. 26.
« Αγια Μαρίνα τζαι τζυρα / που ποτζοιμιζεις τά μωρά» (Ναννούρι- 
σμα). Λύση. Μουσική - Στίχοι : Σελ. 41.
α) « Αγια-Μαρΐνα τής Τζυρκάς», β) «"Υπνε, πού παίρνεις τά μωρά», 
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α) «Τρεις έντεκα». Λύση, β) «Άπού πεινά τζι’ άπού διψά» (Παίγνια).
Σελ. 48.
«Τόλ Λάζαρον ’πεθύμητον». Σελ. 51-52.
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«Άϊ-Βασίλη, Βασιλιά». Σελ. 31.
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Σελ. 35.

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ι.Γ. «Γλωσσικά και Λαογραφικά Νέου Χωρίου Κυ- 
θραίας». «Λ α ο γ ρ α φ ι κ ή Κύπρος». Χρονιά Δ . Αρ. 10. Λευ

κωσία, 1974.
«Καλώς τά Γέννα τά στεγνά». Σελ. 28.
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ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ, Ι.Α. «Λαογραφικά Σύμμεικτα έκ Κυθρέας Κύπρου». 
«Λα ο γ ρ α φ ί α». Τόμ. ΙΖ'. Αθήναι, 1957.
«Μια φορά τσ’ ενα ζαμάνι / πούχαν ο'ι Τούρτσ'οι ραμαζάνι» (ΟΙ σα
ράντα μαύροι). Σελ. 264 - 265.

ΧΑΤΖΗΤΩΑΝΝΟΥ, Κ.Π. «Τά κανίσσια, τά δώρα, οι πουλουστρένες κι’ 
οι κοκκάλοι» (Περιγραφή, ανάλυση κι’ ερμηνεία). «Λ α ο γ ρ α φ ι κ ή 
Κύπρος». Χρονιά Ζ'. Άρ. 19-20. Λευκωσία, 1977.
«Καλημέρα και τά Φώτα». Κοκκινοχώρια Άμμοχώστου. ’Άχνα;. Σελ. 6.

ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ, ΧΡ. «Σιμηλίς και Σιμηλλούδιν». Χρύσανθου Στ. Κυ
πριανού «Συμπόσιον Λαογραφίας» τού περιοδικού «Λαογρα- 
φική Κύπρος». Λευκωσία, 1972.
«Έξήλθεν ούν ό Λάζαρος έ'ξω λαζαρωμένος». Ζακάκι. Σελ. 72.

ΧΑΤΖΙΩΝΑΣ, ΣΤ. «Μήνες και μέρες τής "Αλωνας». «Λαογραφική 
Κύπρος». Χρονιά Β'. Τεύχ. 4-5. Λευκωσία, 1972.
«Ψύλλοι ψύλλοι φύετε / κορκοί, κορκοι ψοφήστε». Σελ. 24.

ΧΑΤΖΙΩΝΑΣ, ΣΤ. «Παιδικά τής Αλωνας». «Λ αογραφική Κύ
προς». Χρονιά Δ'. Τεύχ. 11-12. Λευκωσία, 1974.
«Πρώτη ελιά / Δεύτερη μέ τά κλωνιά» (Πρώτη έλιά). Σελ. 68. 
«Βασιλιτζιάν τζαί μυριτζιάν / τζι’ εις τήν έξω γειτονιάν (Βασιλιτζιά). 
Σελ. 68.

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, Κ. καί Α. «Στοιχεία δημώδους οδοντιατρικής τών Κυπρί
ων». «Λαογραφική Κύπρος». Χρονιά Η '. Τεύχη 23 - 24. Λευ- 
σία, 1978.
«Στέλλω σου τό κοκκαλένιο». Σελ. 87.
«Κατσικορώνα, μέλισσα / παίξε τό τρικούτσι σου». Σελ. 88.
«Πκιάσε, ποντιτζιέ τό δόντιν μου». Σελ. 88.
«Κοράζινέ μου, / σού ρίβκω τό δόιπιν μου». Σελ. 88.

ΧΡΎΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ

ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΤ ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ

ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ

Τά Ευαγγέλια μπορεί νά μήν είναι βιβλία γιά παιδιά, δέν είναι όμως 
ούτε βιβλία γι’ αυτούς πού δέν είναι παιδιά. Πολλές φορές διερωτήθηκα 
γιατί στήν περίφημη σκηνή τού “toile lege” ό Αυγουστίνος (Confessionum 
VIII) ακούσε τό θείο κάλεσμα ν’ ανοίξει τό Βιβλίο άπό ένα παιδάκι. Καθι
σμένος κάτω άπό μιά άλλη συκιά έκλαιε “voces miserabiles: Quamdiu, quam- 
diu, ‘eras et eras’? quare non modo? quare non hac hora finis turpitudinis 
meae?”. Καί ξαφνικά, μέσα σ’ αυτή τή θανάσιμη άπόγνωση, “ecce audio 
vocem de vicina domo cum cantu dicentis et crebro repetentis quasi pueri 
an puellae, nescio: ‘toile lege, toile lege’. Statimque mutato vultu inten- 
tissimus cogitare coepi... repressoque impetu lacrimarum surrexi nibil aliud 
interpretans divinitus mihi iuberi, nisi ut aperirem codicem et legerem quod 

primum caput invenissem”.
Ποιά άλλη φωνή θά ήταν άξια νά καλέσει στό Ευαγγέλιο έναν Αυγου

στίνο παρά ή παιδική; ’Ακούοντας ξανά σάν πρώτα τή φωνή τού παιδιού, 
πού πάντα τραγουδά κάπου στό βάθος μέσα μας, έπέστρεψα, “arripui, aperui 

et legi in silentio”.

A'. Το βρέφος ’Ιωάννης.

Ο Βαπτιστής γνώρισε τό Θεό όταν ήταν άκόμη έμβρυο στήν κοιλιά 
τής μάνας του. Ό άσπασμός τής Μαρίας μέ τήν ’Ελισάβετ άποτελεΐ δίχως 
άλλο μιά άπό τις υψηλότερες θρησκευτικές σκηνές έμπνευσης καί ποίησης.

«’Αναστάσα δέ Μαριάμ έν τάίς ήμέραις ταύταις έπορεύθη εις τήν ορεινήν 
μετά σπουδής εις πόλιν ’Ιούδα, καί εισήλθεν εις τόν οίκον Ζαχαρίου καί 
ήσπάσατο τήν ’Ελισάβετ, καί έγένετο ώς ήκουσεν ή Ελισάβετ τόν άσπα- 
σμόν τής Μαρίας, έσκίρτησε τό βρέφος έν τή κοιλία αυτής' καί έπλήσθη 
Πνεύματος 'Αγίου ή ’Ελισάβετ καί άνεφώνησε φωνή μεγάλη καί είπεν Ευλο
γημένη σύ έν γυναιξί καί ευλογημένος ό καρπός τής κοιλίας σου. καί 
πόθεν μοι τούτο ϊνα έλθη ή μήτηρ τού Κυρίου μου πρός με; ιδού γάρ ώς 
έγένετο ή φωνή τού άσπασμού σου εις τά ώτά μου, έσκίρτησεν έν άγαλλιάσει 
τό βρέφος έν τή κοιλία μου. καί μακαρία ή πιστεύσασα δτι έσται τελείωσις 
τοϊς λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου. Καί είπε Μαριάμ· Μεγαλύνει ή -ψυ- 
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χή μου τόν Κύριον καί ήγαλλίασε τό Πνεύμα μου έπί τώ Θεώ τώ σωτήρί μου, 
δτι έπέβλεψευ επί τήν ταπείνωσιν τή; δούλης αυτού, ιδού γάρ από τού 
νύν μακαριούσί με πάσαι αι γενεαί» (Λουκά 1, 39 -48).

Σέ μια εποχή πού τά αθώα ανθρώπινα έμβρυα σκοτώνονται εκατομμύ
ρια καθημερινά, ποιός θά τό πίστευε πώς στή συνάντηση τών δυο αυτών 
Θεσπιάδων τού ’Ισραήλ τό έμβρυο πού ήδη ό Θεός ονόμασε ’Ιωάννη (Χάρη 
Κυρίου) Τόν αναγνώρισε καί σκίρτησε άπό αγαλλίαση στήν κοιλιά τής μάνας 
του;

«’Εδόκει λήρος τά ευαγγέλια»...
Πόσοι άραγε αγέννητοι προφήτες νά φονεύονται αυτή τή στιγμή στή 

γή; ’Απεσταλμένοι στούς όποιους ό Θεός δέν άφέθηκε ούτε νά μιλήσει 
(«Προ τού με πλάσαι σε εν κοιλία έπίσταμαί σε καί πρό τού σε έξελθεϊυ έκ 
μήτρας ήγίακά σε, προφήτην εις έθνη τέθεικά σε»...). "Ενα τέτοιο παγκόσμιο 
έγκλημα, τόσο φιλάνθρωπα δικαιολογημένο, τόσο επιστημονικά οργανωμένο, 
τόσο περίτεχνα άποκρυμμέυο, δέν είχε ξαναδεΐ ό ήλιος — «"Οπως έλθη έφ’ 
ημάς παν αίμα δίκαιον έκχυνόμενον έπί τής γής άπό τού αίματος ’Άβελ τού 
δικαίου έως τού αίματος Ζαχαρίου υιού Βαραχίου, δν έφονεύσαμεν μεταξύ τού 
ναού καί τού θυσιαστηρίου» (Ματθ. 23, 35).

Καί δμως. Κανένα παιδάκι δέν ήλθε άπό τό Θεό στή γή χωρίς νά φέρει 
τά δώρα του στούς γονείς του. Νά ό μικρός ’Ιωάννης. Γεννήθηκε χαρί
ζοντας στό Ζαχαρία τή χαμένη φωνή του, ενώ στή μητέρα του δώρισε στά 
γηρατειά τή λύτρωση άπό τή ντροπή τής στείρωσης.

«’Ώ τού παραδόξου θαύματος ! έκ γηραλέας μητρός Θεού Λόγου προ- 
άγγελος, ’Ιωάννης σήμερον προελθεΐν κατεπείγεταυ τήν δεσμευθεΐσαν γλώσ
σαν τρανότατα διά τού τόκου εύλαλον δείκνυσιν. ’Ώ τής άφράστου σου 
προμήθειας, Δέσποτα! Δι’ ής, Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών ώς μόνος 
εύσπλαγχυος».

Κοιτάζω τις μελιχρές βυζαντινές εικόνες τού ’Ασπασμού. Τή χαρά 
τών δυο γυναικών πού ρίχνονται ή μιά στήν άλλη, τήν πλήρωση τού γερα- 
σμένου καί τήν άνθιση τού νεαρού κεφαλιού πού γέρνουν τό ένα στό άλλο, 
τή φλόγα τών ματιών, τά λαμπρά χρώματα, τά φορέματα πού πετάνε φυσηγμέ- 
να άπό τό Πνεύμα.

Θυμάμαι τό πραότατο έκεΐνο άγαλμα τού Epstein στήν Tate Gallery, 
πού τό ονόμασε The Visitation. Ή Παρθένος δταν χαιρέτισε τήν ’Ελισάβετ. 
«Ή μορφή αυτή», έγραψε ό ίδιος ό γλύπτης, «στέκεται μέ σταυρωμένα τά 
χέρια καί έκφράζει μιά ταπείνωση τόσο βαθιά, πού ντροπιάζει τό θεατή πού 
έρχεται στό γλυπτό άναμένοντας ρητορική ή λαμπρότητα κίνησης».

’ Αν κάπως έτσι είδε μέ τά προφητικά του μάτια τή Θεοτόκο ό ’Ιωάννης, 
πώς νά μή σκιρτούσε «έν τή νηδύϊ μητρός»; Καί πώς θά πηδήξουν τό άλμα 
τής πίστης όσοι ποτέ δέ θεάσθηκαν τή βαθύτατη αυτή ταπείνωση, τήν άκρα 

υποταγή στό θείο θέλημα, τήν παρθενική ντροπή μπροστά στή θεία ευεργεσία 
— τό θαύμα καί τή χαρά τής κτίσης πού είναι ή Μαρία; Στ’ άλήθεια, οί 
πέτρες καί τά έμβρυα άνακράζουν, μά τής σημερινής γενιάς ή ακηδία δέ 
θά μετατραπεί σέ θάμβος.

Β'. Τά άγια Νήπια.

"Οταν ό Θεός γεννήθηκε «παιδίον νέον», τό πρώτο αιμα πού χύθηκε γι’ 
αυτόν καί τό ευαγγέλιο του ήταν τό αίμα τών υηπίωυ τής Βηθλεέμ.

«Τότε! Ηρώδης... έθυμώθη λίαν, καί άποστείλας άνείλε πάντας τούς παϊ- 
δας τούς έν Βηθλεέμ καί έν πάσι τοϊς όρίοις αυτής άπό διετούς καί κατωτέρω... 
τότε έπληροιθη τά ρηθέν υπό Ίερεμίου τού προφήτου λέγουτος· Φωνή έν 
'Ραμά ήκούσθη, θρήνος καί κλαυθμός καί όδυρμός πολύς· 'Ραχήλ κλαίουσα 
τά τέκνα αυτής, καί ούκ ήθελε παρακληθήναι, δτι ούκ είσίν» (Ματθ. 2, 16 - 18).

«’Εκ Παρθένου τεχθέντι σοι, προαιώνιε Κύριε, καί δι’ άγαθότητα νη- 
πιάσαντι, χορός Νηπίων προσήνεκται, μαρτύρων έν αϊματι, τήν άθόλωτον 
ψυχήν λαμπρυνθείς δικαιότατα· ά κατωκησας εις μονάς άειζώους, τήν 
Ήρώδου στηλιτειώντα κακίαν, καί ώμοτάτην παράνοιαν».

Πόσα άπό τότε άθόλωτα νήπια σκότωσαν οι ώμοι κοσμοκράτορες. Γιά 
νά έξοντώσουν άνάμεσά τους τό Χριστό ή γιά νά πνίξουν στό πρόσωπό τους 
τήν τελευταία άθωότητα πού άπόμεινε νά τούς καταδικάζει· γιά νά τά σώ
σουν σκοτώνοντας μέσα τους τήν πίστη, ή γιά νά σώσουν σκοτώνοντάς τα τόν 
κόσμο — άπό τόν υπερπληθυσμό, άπό τήν πείνα, άπό τόν πόλεμο. Και ύστε
ρα, αιμοσταγείς άκόμη, στρέφονται γιά νά υποβάλουν σ’ έμάς τούς άλλους τά 
βαθυστόχαστα έρωτήματά τους: «"Αν υπήρχε Θεός, πώς θά έπέτρεπε τό 
θάνατο τών νηπίων;», «"Αν υπήρχε Θεός, πώς θ’ άνεχόταν νά υποφέρουν τ’ 
άθώα;». ’Ώ, απαίσιες Φραγκογιαννούδες τής Σκοτεινής Σπηλιάς! Ποτέ δέ 
θά δείτε «διά τήν αύριον χρυσής αυγής τήν ανατολήν». Γι’ αυτό καί δέ 
θά σάς άπαντήσω έδώ μέ τή μωρή σοφία σας. Θ’ άφήσω νά μιλήσει ένας 
σάλος γιά τό Χριστό :

«Μετ’ ολίγον έφθασαν είς τό καλύβι, δπου μιά λεχώνα μήτηρ ποιμενίς 
έκλαιε τό άγοράκι της, τό όποιον δέν είχε προφθάσει νά θηλάση.

Τό μικρόν νήπιον είχε ζήσει πέντε ήμέρας εις τόν κόσμον, έν μέσω 
χιόνων καί παγετών. Ό παπάς έφόρεσε τό πετραχήλι καί ήρχισε τήν άκο- 
λουθίαν τών νηπίων: «Τών τού κόσμου ήδέων, άλ'αρπασθέν άγευστον... 
Έβόας τοϊς Άποστόλοις, άφετε τά παιδία ϊνα έρχωνται πρός με... Ούδέν 
έστι πατρός συμπαθέστερου, ούδέν έστι μητρός άθλιώτερον...».

"Οπου, ό μικρός υιός τού παπά, δστις έκοίταζεν άνάλγητος τό μικρόν 
νεκρόν σώμα, ήρώτησεν άκαίρως τό πατέρα του:

—Παπά, γιατί λές «μητρός άθλιώτερον» καί δέ λές «συμπαθέστερου», 

158 159

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



όπως καί γιά τόν πατέρα;
Ό Ιερεύς ήρχισε τά τελευταία τροπάρια, τοΰ ’Ασπασμού. «’Ώ! τίς μή 

θρηνήσει τέκνον μου, ότι βρέφος άωρον, έκ μητρικών αγκαλών ώσπερ στρου- 
θιον επετασας. Ω τεκνον, τις ποτέ μη στενάζει βλεπων σου τό πρόσωπον 
εΰμάραντον, τό πριν ώς ρόδον τερπνόν».

Και παλιν το παπαδοπουλον, "καθώς εκρατει το 'Αγιασματάριον κι έμσυρ- 
μούριζε τάς λέξεις μαζί μέ τόν πατέρα του, δέν έκρατήθη νά έρωτήση.

—Γιατί, παπά, πεθαίνουν τά μικρά παιδάκια;
Ως απαντησις εις την ερωτησιν επηλθεν το τελευταΐον τροπάριου, τό 

«Δόξα». « Αλγος τοΰ Άδάμ έχρημάτισεν ή τοΰ ξύλου άπόγευσις πάλαι έν 
Εδεμ... δι’ αυτού γάρ είσήλθεν ό θάνατος, παγγενή κατεσθίων τόν άνθρωπον».

ΕΙτα ή εκφορά έγινεν έ'ξω τοΰ ναΐσκου τών Ταξιαρχών.
Η γραία, η συντεκνισσα, εκρατει τό μικρόν πρόχειρον φέρετρον έν 

ειδει λίκνου. Ο ιερευς με μαχαιριδίου έχάραξεν επάνω είς ενα κεραμίδι, 
σταυροειδώς, ΙΣ ΧΣ NI ΚΑ. Είτα «Γή εϊ καί εις γην άπελεύσει» καί τά 
λοιπά. Το μικρόν πλασμα κατήλθεν να κοιμηθή τόν χρόνιον ύπνον υποκάτω 
από τάς χ ιόν ας».

Δυστυχε κροκόδειλε, που κλαΐς γιά τά αθώα, κλάψε καλύτερα γι’ αυτούς 
πού γιά νά ζήσουνε σκοτώνουν.

Γ'. Τό παιδί καί ό γέρος.

Στο Πρωτάτο τοΰ ’Άθωνα ό Πανσέληνος ζωγράφισε τήν καλύτερη 
Υπαπαντή πού έχω δει. Τά καλυμμένα χέρια τής Παναγίας προσφέρουν τό 

θειο Νήπιο μέ μιά κίνηση άνεπανάλειπτη. Στήν Παναγία τήν Άρακιώτισσα 
όμως τής Κύπρου, ό ανώνυμος ζωγράφος αποθανάτισε γιά πάντα τή συνάντηση 
τοΰ Συμεών μέ τό Νήπιο τής ελπίδας. "Οποιος δέν είδε στά Λαγουδέρα τήν 
περίπτυξη αυτή τοΰ γέροντα μέ τό βασιλικό παιδί (φοράει σκουλαρίκι!), δέν 
ξέρει τίποτα από τήν ’Ορθόδοξη Κύπρο. Είναι μιά τέτοια μεταφυσική ζω
γραφιά, πού κάθε λόγος θά τήν φτώχυνε. Τήν ξαναβλέπω μέ τά μάτια τής 
ψυχής μου. Είναι τό ίδιο τό ’Αντίφωνο τής Υπαπαντής στή Δυτική ’Εκ
κλησία:

Senex puerum portabat, puer autem senem regebat”.

Δ . 7’ό παιδάκι που στάθηκε οτη μέση.

"Οταν γεννήθηκε στούς μαθητές ή σκέψη γιά τό ποιος θά’ναι Ô μεγαλύ
τερος στή Βασιλεία τοΰ Θεοΰ, τήν απάντηση τήν έδωσε ένα παιδάκι. Δέν 
την εδωσε με τα λόγια. Την εδωσε μέ τόν ίδιο τόν εαυτό του.

«Προσκαλεσάμευος ό Ίησοΰς παιδίον έστησεν αυτό έν μέσω αυτών καί 
είπεν ’Αμήν λέγω ύμίν, εάν μή στραφήτε καί γένησθε ώς τά παιδία, ου μή 

εισέλθητε είς τήν βασιλείαν τών ουρανών, δστις ούν ταπεινώσει εαυτόν ώς 
τό παιδίον τούτο, ούτός έστιν ό μείζων έν τή βασίλεια τών ουρανών, και ος 
εάν δέξηται παιδίον τοιοΰτον έν επί τώ όνόματί μου, έμέ δέχεται· δς δ ^άν 
σκανδαλίση ένα τών μικρών τούτων τών πιστευόντων εις έμέ, συμφέρει αύτώ 
ίνα κρεμασθή μύλος όνικός είς τόν τράχηλον αΰτοΰ και καταποντισθή έν τώ 
πελάγει τής θαλάσσης. Οΰαί τώ κόσμω από τών σκανδάλων» (Ματθ. 18, 

1-7).
Μυστήριο τής ταύτισης τής Σοφίας καί τοΰ Λόγου τοΰ Θεοΰ μέ τό 

παιδί, μυστήριο τής αμαρτωλής μανίας τοΰ κόσμου νά φονεύει το παιδί! 
Ευλογημένο παιδάκι. Ό Κύριος ορκίστηκε πώς δποιος δέ γίνει καθώς εσενα, 
δέ θά ίδεϊ τή Βασιλεία του. Ποιο λοιπόν είναι τό έργο σου; Ποιο τό θειο 

σου μυστικό;
Δέν έχεις ακόμη αποκτήσει δυό πρόσωπα, δυο εαυτους. Δέν έχεις γνω

ρίσει τήν υποκρισία, γιατί δέν ξέρεις τή δόξα. Γι’ αυτό δέ γνωρίζεις ούτε 
τή μέριμνα, τίς φροντίδες, τό φόβο, τό άγχος. Είσαι ένα μέ^ τα πουλάκια, 
μέ τά κρινάκια τοΰ άγρσΰ, μέ τά λουλούδια τοΰ κήπου. Κι ό Σολομών δέ 
ντύθηκε μέ τόση ομορφιά μέ όση σ’ έχει ντύσει έσένα ή θεία Χάρη. Μνή- 
σθητί μου, παιδάκι, δταν θα έλθεις στη Βασίλεια σου !

Ή παράδοση λέει πώς τό παιδάκι πού ό Χριστός έστησε στό μέσο γιά 
παράδειγμα ήταν ό άγιος ’Ιγνάτιος ό Θεοφόρος, δ λευκός έκεϊνος λευιτης που 
πορευόμενος στό μαρτύριο άυέκ,ραξε τό θεόπνευστο λόγο, πού μόνο ένας γέ
ροντας πού έμεινε παιδί στήν ή»υχή θά μπορούσε νά πει : «Ούκ έστιν έν 
έμοί πυρ φιλόϋλον, ύδωρ δέ μάλλον ζών και λαλούν εν εμού Δεύρο προς 
τόν Πατέρα». Νά ή εξήγηση τοΰ Κυριάκού λογίου. Νά γίνεις ξανα παιδί, 
σημαίνει νά μάθεις νά λές στό Θεο: «Πατέρα». Κάνεις δε θα μπει στη 
Βασιλεία τοΰ Θεοΰ άπ’ δσους δέν ένιωσαν από τά βάθη τού είναιι τους ν’ ανε
βαίνει προς τό Θεό ή φωνή, «Πατέρα!». Οποιος δεν ακούσε απο το Πνεύμα 
τή, μαρτυρία τής υιοθεσίας του απο τον Πατέρα, ποια θέση θα χει στο πα
τρικό τραπέζι;

«Ό Θεοφόρος καλούμενος άξίως, δτε ό Δεσπότης σε, μακαρ ’Ιγνάτιε, ώς 
συμπαθής ήγκαλίσατο, φιλοσοφίας τής άνωτάτω φαίνων τά δόγματα, τότε τήν 
πολύφωτου αϊγλην είσδέδεξαι, καθάπερ σπογγγος τα ναματα, εκ τής αβυσσου 
τών φωτισμάτων άνιμησάμενος· δθεν κατ’ ίχνος ήκολουθησας τώ καλούντι 
Χριστώ τώ Θεώ ημών* δν ικέτευε σώσαι καί φωτίσαι τάς ψυχάς ημών».

Ε'. Τά παιδιά που έγιναν κριτές.

Παιδιά χωρίς παιγνίδια δέ γίνεται. Τά παιδιά μπήκαν στά Ευαγγελία 
μέ τά παιγνίδια τους. Στό ενδέκατο κεφάλαιο τοΰ Ματθαίου ό ’Ιησούς, γιά 
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νά ελέγξει τού; συγχρόνου; του, θυμήθηκε ένα παιγνίδι πού θά’παιξε μικρό; 
πολλέ; φο,ρές.

«Τίνι δέ ομοιώσω τήν γενεάν ταύτην; όμοια έστι παιδίοι; καθημένοις 
εν ταΐ; άγοραΐς, α προσφωνοΰντα τοΐς εταίροι; αυτών λέγουσιν Ηύλήσαμεν 
ύμϊν, καί ούκ ώρχήσασθε, έθρηνήσαμεν ύμϊν καί ούκ έκόψασθε. ήλθε γάρ 
’Ιωάννη; μήτε έσθίων μήτε πίνων, καί λέγουσι· Δαιμόνιον έχει, ήλθεν ό 
Υίό; τού ανθρώπου έσθίων καί πίνων καί λέγουσιν ’Ιδού άνθρωπο; φάγος 
καί οίνοπότης, τελωνών φίλο; καί αμαρτωλών, καί έδικαιώθη ή σοφία άπό 
τών τέκνων αυτή;» (Ματθ. 11, 16 - 19).

Τά παιδιά τή; παραβολή; αυτή; είναι φανερό πώ; παίζανε στήν πλατεία 
τό «γάμο» καί τήν «κηδεία». Τά μισά ήθελαν τό ένα παιγνίδι πρώτα, τά 
άλλα τό άλλο. Χο^ρίστηκαν σέ δυο αντίθετε; όμάδε; καί τσακίσθηκαν. Στό 
τέλο; ή πρώτη ομάδα υποχώρησε στό θέλημα τή; άλλη; κι άρχισε νά παίζει 
τό «γάμο», οί άλλοι δμω;, θυμωμένοι, άρνήθηκαν νά χορέψουν. ’Άλλαξε 
τότε ό σκοπό; κι άρχισε ή ομάδα νά κάνει τις μοιρολογίστρε; στήν κηδεία. 
Μά οί άλλοι, ανυποχώρητοι, άρνήθηκαν ν’ αρχίσουν νά κτυπούν τά στήθια 
του;. Κάθησαν τότε τά δυο τσούρμα στις δυο άκρες τής αγοράς (εκεί όπου 
στήν ’Ανατολή παίζουν τά παιδιά) κι άρχισαν νά άλληλοκατηγορούνται καί 
νά φωνάζουν.

Τέτοια, λέει ό ’Ιησούς, είναι ή στάση τών συγχρόνων του απέναντι στούς 
απεσταλμένους τού Θεού. Μέ τίποτε δέν ευχαριστιούνται καί δλους τούς βρί
σκουν ψεγάδια, ανόητοι σάν καί τά άτακτα παιδιά τής δεύτερης ομάδας, πού 
χάλασαν τό παιγνίδι, γιατί πεισματώθηκαν κι άρνήθηκαν νά καταλάβουν 
καί ν’ άνταποκριθούν.

Ό Ιησούς ξέρει τις ιδιοτροπίες καί τά πείσματα τού παιδιού, δέν είναι 
ρομαντικός καί δέν τό έξιδανικεύει. Τά παιδιά τής δεύτερης ομάδας τά έδωσε 
παράδειγμα τών άνθρώπων πού «παιδία ταϊς φρεσίν», καθώς έγραφε ό Παύλος, 
κλυδωνίζονται καί περιφέρονται άπό κάθε άνεμο «εν τή κυβεία τών άνθρώ
πων» (Α' Κορ. 14, 20, Έφεσ. 4, 14- 15).

Μά τά παιδιά τής πρώτης ομάδας δόθηκαν παράδειγμα τής οργής τού 
Φοβερού Κριτή. Τό πικρό παράπονό τους είκόνισε τήν οργή τής άπορριμμένης 
’Αγάπης, πού είναι ή πιο φοβερή οργή άπ’ όλες. 'Ολόκληρη ή ιστορία δέν 
είναι παρά ή προσπάθεια τού Θεού νά πείσει τούς άνθρώπους νά έλθουν στή 
γιορτή του καί νά εύφρανθούν μαζί Του, καί οι άτέρμονες, άνόητες προ
φάσεις τους γιά νά μήν έλθουν.

«Αιών παΐς έστι παίζων, πεσσεύων παιδός ή βασιληίη», μουρμούριζε 
ό Ηράκλειτος.

Καί ό Κλήμης ό Άλεξανδρεύς σχολίαζε: «Άγαλλιάται τό πνεύμα τών 
έν Χριστώ παιδιών έν υπομονή πολιτευομένων, καί αυτί] ή θεία παιδιά».

«’Εξομολογούμαι σοι, Πάτερ, κύριε τού ουρανού καί τής γής, δτι άπέ- 

κρυψας ταύτα άπό σοφών καί συνετών, καί άπεκάλυψας αυτά νηπίοις· ναί, 
ό Πατήρ, δτι αύτως έγένετο ευδοκία έμπροσθέν σου» (Ματθ. 11, 25 - 26).

Στ'. Τά παιδιά που ζήτησαν τή χάρη.

Τά Ευαγγέλια δέ λένε ποιος έφερε τά παιδάκια καί τά βρέφη στον ’Ιησού. 
’Ίσως οί πατεράδες τους, μπορεί καί οί μητέρες ή τά μεγαλύτερα άδέλφια τους.

Τά’φεραν, θυμάται δ Μάρκος, «ϊνα άψηται αυτών οί δέ μαθηταί έπε- 
τίμων τοΐς προσφέρουσιν. Ιδών δέ ό Ιησούς ήγανάκτησε καί είπεν αύτοϊς- 
’Άφετε τά παιδία έρχεσθαι πρός με, καί μή κωλύετε αυτά· τών γάρ τοιού- 
των έστίν ή βασιλεία τού Θεού, άμήν λέγω ύμϊν, δς εάν μή δέξηται τήν βα
σιλείαν τού Θεού ώς παιδίον, ού μή εισέλθη εις αυτήν, καί έναγκαλισάμενος 
αυτά κατευλόγει τιθείς τάς χεΐρας επ’ αυτά» (Μαρκ. 10, 13- 16).

Τό άγγιγμα τού χεριού τού άνθρώπου τού Θεού μεταδίνει χάρη, καί τά 
παιδάκια ήλθαν στον ’Ιησού ζητώντας τή χάρη τού Θεού. Οί μαθητές ώστόσο 
δέν τό θεώρησαν ορθό νά ένοχληθεϊ δ Δάσκαλος γιά τά μικρά παιδιά, ή ίσως 
δέ θεώρησαν πώς τά παιδάκια είχαν άνάγκη νά πάρουν, ή μπορούσαν νά 

δεχτούν, τή θεία χάρη.
Βλέποντάς το αυτό ό ’Ιησούς άγανάκτησε, γράφει ό Μάρκος. Καί είναι 

ή μόνη φορά στά Ευαγγέλια πού λέγεται δτι δ ’Ιησούς άγανάκτησε. Συγκι- 
νήθηκε, έπιτίμησε, θύμωσε, μά μόνο έδώ άγανάκτησε — γιά τή συμπεριφορά 
τών μεγάλων πρός τά παιδιά. 'Όσοι προσπο^ούν νά. χωρίσουν τον ’Ιησού 
άπό τά παιδιά θά άντιμετωπίσουν τήν άγανάκτησή του. 'Όσοι, ξέροντας 
τήν αδυναμία τους, έρχονται μέ εμπιστοσύνη στό Θεό, θά πάρουν δώρο τή 
Βασιλεία του. Κι αν τήν δεχτούν μέ τήν έκπληξη καί τό σκίρτημα καί τή 
χαρά τού παιδιού πού δέχεται ένα άπρόσμενο δώρο, θά μπούνε στή Βασιλεία 
καί θά τήν κληρονομήσουν. Κι ας παν νά λένε δ,τι θέλουν οί κριτές κι οί 
έπικριτές, οί λογικοί, οί συνετοί, οί δίκαιοι καί οί υπολογιστές. Ή χάρη 
τού Θεού δέν είναι φτηνή, αλλά τό άντίτιμό της τό πληρώνει δ ’Ίδιος, πού 
ξέρει τά «συμφέροντά» του καλύτερα άπό τούς «υπερασπιστές» του.

Οί Φαρισαίοι ώς σήμερα άγωνίζονται νά εμποδίσουν τά παιδιά νά έλθουν 
στον Ιησού. Νά μήν έρχονται στή λειτουργία, λένε τώρα, γιατί ενοχλούν, 
ή, γιατί δέν καταλαβαίνουν. Φαρισαίε τυφλέ, μαζεύτηκε ποτέ καμιά οικο
γένεια στήν πατρική γιορτή χωρίς νά’ναι καί τά παιδιά εκεί, νά τρέχουν, 
νά τρώνε, νά φωνάζουν; Γιατί, λοιπόν, στό Δείπνο του δέν έχει δικαίωμα 
δ Δεσπότης νά έχει κοντά του τά παιδιά του; Κι άν τά πετάξεις έξω καί τά 
σιωπήσεις αυτά, νομίζεις θά προσευχηθείς; Γιά σέ δέ θά λαλήσουν τ’ αηδόνια 
(τά’χεις σκοτώσει μέσα σου).

Κανείς δέν μπορεί νά χωρίσει τον Ιησού άπό τά παιδάκια. Άπό τά 
μουντά βιομηχανικά προάστια τής σύγχρονης Τεχνούπολης ώς τούς μελαγχο
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λικούς προσφυγικούς συνοικισμούς, δπου στή γή οι μαύροι άνθρωποι έχουνε 
κλείσει τά παιδιά, ό ’Ιησούς είναι μαζί τους — έτσι δπως τόν είδε δ Rouault 
στόν πίνακα του Le Christ dans la banlieue. Στο μακρύ σκοτεινό δρόμο μέ 
τά σπίτια αποθήκες, μέ τις πελώριες μαύρες πόρτες και τ’ ατέλειωτα μονότονα 
παράθυρα πού χάσκουν σαν δαιμονικά άδεια μάτια, ή απαίσια καπνοδόχος 
δέν μπορεί νά κρύψει τό φεγγάρι. Κι ό Χριστός συνοδεύει στήν ερημιά δυο 
μοναχικά παιδάκια.

Ζ'. Τά παιδιά τον ύμνον.

"Οταν ό Κύριος μπήκε στά 'Ιεροσόλυμα κι ανέβηκε νά καθαρίσει τό 
Ναό άπό τούς εμπόρους, τά παιδιά τών Ιεροσολύμων τόν ύμνησαν σάν Γιό 
τού Δαβίδ.

«'Ωσαννά τω υιώ Δαυείδ· ευλογημένος ό ερχόμενος έν όνόματι Κυ
ρίου- ώσαννά έν τοϊς ύψίστοις... Ίδόντες δέ οί άρχιερεϊς και οι γραμμα
τείς τά θαυμάσια ά έποίησε καί τούς παΐδας κράζοντας έν τω ίερώ και λέ
γοντας, 'Ωσαννά τω υίω Δαυείδ, ήγανάκτησαν και εΐπον αύτώ- ’Ακούεις τί 
ούτοι λέγουσιν; ό δέ ’Ιησούς λέγει αύτοΐς- Ναί· ουδέποτε άνέγνωτε δτι εκ 
στόματος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον; και καταλιπών αυτούς 
έξήλθεν έξω τής πόλεως εις Βηθανίαν καί ηύλίσθη εκεί» (Ματθ. 12, 1-17).

Τό παιδί έχει μέσα του τόν ύμνο γιά τό Θεό του. Μά οι μεγάλοι, άλίμονο, 
θέλουν πάντα νά τό σιωπήσουν. Τό φιμώνουν ή, τώρα πιά, δέν τό μαθαίνουν 
νά βγάζει στά χειλάκια του τις προσευχούλες πού τρέχουν μέσα στήν καρδιά 
του. Τά τρία στά πέντε παιδιά τής Κύπρου, λένε οι στατιστικές, δέ διδάσκον
ται σήμερα νά λένε προσευχή πριν κοιμηθούν. Γι’ αυτό

«Έκοιμήθησαν εις τήν έξοδον παιδάριον καί πρεσβύτης- 
παρθένοι μου καί νεανίσκοι επορεύθησαν έν αίχμαλωσία- 
έν ρομφαία καί έν λιμώ άπέκτεινας έν ήμέρα οργής σου

έμαγείρευσας ούκ έφείσω...
Θηρεύοντες έθήρευσάν με ώς στρουθίον οι έχθροί μου δωρεάν, 
έθανατωσαν έν λάκκω ζωήν μου καί έπέθηκαν λίθον έπ’ έμοί, 
ύπερεχύθη ύδωρ έπί κεφαλήν μου, είπα- Άπώσμαι» (Θρήνοι 2-3).

Στά 'Ιεροσόλυμα δμως τά παιδιά παρηγόρησαν τόν Ίησούν πού πενθούσε.
«Έπί φίλω σου, Χριστέ, δάκρυα ραίνεις μυστικώς, καί έγείρεις έκ 

νεκρών Λάζαρον κείμενον θνητόν έν ω συμπάθειαν έδειξας φιλανθρώπως- 
μαθόντα δέ τήν σήν παρουσίαν, Σωτήρ, τά πλήθη τών βρεφών έξήλθον σή
μερον, έν ταΐς χερσί κατέχοντα βαΐα, τό Ώσαννά σοι κραυγάζοντα- Ευλογη
μένος εί, δτι τόν κόσμον εις τό σώσαι έλήλυθας».

Στόν αιώνα μας ή χαρούμενη σκηνή ένέπνευσε στόν Emil Nolde τόν 

πίνακά του // Είσοδος τον Χρίστον στην Ίερονοαλήμ, ένα μνημείο πίστης 
καί ευτυχίας. Στο μέσο δ Ιησούς κάθεται ντυμένος στά κόκκινα άπάνω σΤ 
ένα κορδωμένο γαϊδουράκι πού άναπηδά στά πισινά του. Πέντε παιδάκια, 
άπό τά οποία τά τέσσερα φορούν μπλέ καί λευκά τουρμπάνια, έχουν καρφω
μένα τά δρθάνοιχτα μάτια τους, πού προβάλλουν άπό πέντε καφέ - καφέ μου
τράκια, στόν ’Ιησού, μαγνητικό κέντρο έλξης. Στο φόντο είναι τά τυρκουάζ 
καί τά πράσινα βάια πού κουνάνε τρελλά τά παιδιά. Ό Χριστός γιορτάζει 
μέ τά παιδιά, ή μέρα είναι αγία, μά φανερά έχουνε χάσει καί τό σχολείο!

Πριν τά Πάθη ό Κύριος δέ διάλεξε άπό τή γή αυτή καμιά άλλη χαρά 
έκτος άπό τά παιδιά τών 'Ιεροσολύμων. Καί κανείς δέν τόν ύμνησε μέ τόση 
χαρά δσο τά παιδάκια αυτά. Οι φωνές τους τόν συνοδέυσαν ώς τό Σταυρό, 
δπου άνέβηκε γιά νά νικήσει τό θάνατο δχι μόνο γιά τό Λάζαρο, άλλά γιά 

δλους τούς ανθρώπους, ιδιαίτερα γιά τά παιδιά.
“Nec ultra volui legere nee opus erat”.

ΒΕΝΕΔΙΚΊΌΣ ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ
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Κ. Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΤ

ΠΩΣ ΕΙΔΕ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ

Ό αείμνηστος ’Εθνάρχης Μακάριος καθ’ δλη τή διάρκεια τής πολυκύ
μαντης ζωής του, άπό τά χρόνια τής Άγγλοκρατίας ώς τό θάνατό του, 
καλούσε συχνά τούς εκπαιδευτικούς νά χρησιμοποιούν τήν ήμερα τών 'Ελλη
νικών Γραμμάτων — δπως καί κάθε άλλη εθνική καί θρησκευτική γιορτή ή 
ιστορική επέτειο — ώς ευκαιρία γιά νά τονώσουν τό εθνικό φρόνημα τών 
μαθητών τους καί νά ένισχύσουν εθνικά καί πνευματικά τις κοινότητες μέσα 
στις οποίες υπηρετούσαν ώς «εθνικοί καί πνευματικοί ποιμένες» τους.1

Είναι καί τώρα χρήσιμο, στήν καθιερωμένη γιορτή τών 'Ελληνικών 
Γραμμάτων, νά σκύψουμε μέ αίσθημα ευθύνης επάνω στό χρέος μας προς 
τούς νέους πού είναι καί χρέος μας πρός τήν πατρίδα. Θά πρέπει νά επα
ναβεβαιώσουμε τούς προσανατολισμούς τής παιδείας μας, τούς βασικούς σκο
πούς καί στόχους της, καί νά προχωρήσουμε μέ έμμονή καί πίστη, άκολου- 
θώντας χωρίς άμφιταλαντεύσεις τή δοκιμασμένη γραμμή τής πλεύσεώς μας.

’Άν κάθε χρόνο αισθανόμαστε τήν υποχρέωση νά τιμήσουμε τά Ελλη
νικά Γράμματα σέ μιά μεγάλη γιορτή τής χριστιανοσύνης, είναι γιατί ή 
Ελληνική παιδεία είναι άξεχώριστη άπό τή χριστιανική διδασκαλία. Ή 

μεγάλη τιμή πού οφείλεται στούς τρεις 'Ιεράρχες άπορρέει άκριβώς άπό τό 
γεγονός δτι οι «τρεις μέγιστοι» αυτοί «φωστήρες τής τρισηλίου θεότητος» 
κατόρθωσαν μέ τό φωτισμένο μυαλό τους νά επιτύχουν αυτή τήν αρμονική 
σύζευξη. Ή παιδεία μας ένσωματώνει έτσι τά γόνιμα στοιχεία μιας τρισχι
λιετούς καί πλέον ιστορικής πορείας τού Ελληνισμού καί τήν πλούσια θρη
σκευτική μας παράδοση δυο χιλιετηρίδων. Καί αν ό διφυής αυτός παιδευτι
κός εξοπλισμός μας άπεδείχθη εθνοσωτήριος μέσα σέ αιώνες σκληρής δοκι
μασίας, σέ μάς εναπόκειται νά τόν άξιοποιήσουμε καί σήμερα γιά τή δική 
μας σωτηρία, ένισχύοντας άκόμα πιό πολύ τούς θεσμούς πού τόν στήριξαν, 
τό Σχολείο καί τήν ’Εκκλησία, άπό όποιεσδήποτε διαβρωτικές καί καταλυτικές 
δυνάμεις πού θά ήθελαν νά τούς υπονομεύσουν.2

Στούς τόσο κρίσιμους καιρούς πού περνά ό 'Ελληνισμός τής Κύπρου, ή 
παιδεία καλείται νά πράξει καί πάλι τό καθήκο της στον υπέρ πάντων άγώ- 
να, γιά τήν εθνική μας επιβίωση. 'Όσο πιό μεγάλοι είναι οι κίνδυνοι πού 

διατρέχουμε, τόσο πιό βαριές γίνονται καί οι ευθύνες μας. Στή μακρόχρονη 
ιστορία μας, δέν υπήρξε ποτέ ώς τώρα περίπτωση πού τό Σχολείο καί ή 
’Εκκλησία νά μή φανούν άντάξια τής άποστολής τους καί νά μή οδηγήσουν 
τελικά τό ’Έθνος στήν άνάσταση. ’Άν οι "Ελληνες έμεναν στήν ήττοπάθεια 
καί τήν άπελπισία, άν έκάμπτοντο άπό τις συμφορές, δέν θά υπήρχαμε σήμερα 
σαν ’Έθνος, ή Ελλάδα θά είχε διαγράφει άπό τό χάρτη τών ελευθέρων λαών 
τού κόσμου καί ό Ελληνισμός τής Κύπρου θά είχεν έξαφανισθεϊ εκφυλι
σμένος άπό τούς ποικιλώνυμους κατακτητές του.

Ή παιδεία δμως είναι μνήμη, μνήμη τού παρελθόντος πού ενσαρκώ
νεται στις πράξεις τού παρόντος γιά τή δημιουργία τού μέλλοντος. Ή ορθή 
παιδεία οδηγεί στήν καταξίωση τής ιστορίας μας καί τής ζωής μας επι
στρατεύοντας τις άρετές μας κι εξουδετερώνοντας τις άδυναμίες μας. Ή 
παιδεία είναι άγώνας, άγωνία καί μόχθος, γιά τήν κατάκτηση τής γνώσης, 
γιά τή διαμόρφωση χαρακτήριον, γιά τήν πραγμάτωση υψηλών σκοπών καί 
εύγενών έ,πιδκόξεων. Πολυδιάστατο είναι τό φάσμα τών σκοπών καί τών 

στόχων τής Ελληνικής εκπαίδευσης.
'Όταν δμως ένας λαός έχει ταπεινωθεί σαν τό δικό μας, δταν έχουν 

βεβηλωθεϊ τά τίμια καί τά ιερά του, δταν έχει ριχτεί στούς δρόμους κυνη
γημένος, ξεριζωμένος άπό τή γή τών πατέρων του, δταν έχει σφαγιασθεί, 
δταν έχει νιώσει τή ντροπή τής χλεύης, τής άτίμωσης καί άλλων κακών πού 
δέν άπαριθμούνται, τότε χρέος τής παιδείας πρώτιστο είναι νά χαλκεύσει 
χαρακτήρες πού θά άποπλύνουν τό όνειδος πού έχουμε ύποστεϊ σάν ελληνι
σμός, μέ ζωντανή τή μνήμη τών τουρκοπατημένων εδαφών μας, μέ άμετά- 
κλητη τήν άπόφαση ν’ άγωνιστούμε μ’ δλες τις δυνάμεις μας γιά νά εγκατα
σταθούμε ξανά στις πατρογονικές εστίες μας. Μέσα στά σημερινά δεινά, 
πού μέσα σέ αυτά διακυβεύεται τό μέλλον τής πατρίδας μας, είναι χρέος 
όλωνών μας νά δικαιώσουμε τήν παράδοση καί τόν εαυτό μας, νά μή προσβά
λουμε τούς προγόνους μας, νά μή καταδικάσουμε τις γενιές πού έρχονται.

Ό Ελληνισμός τής Κύπρου έχει τό ψυχικό σθένος νά δώσει τή μάχη 
τής ήθικής καί τού δικαίου. ΟΙ άρετές του υπέροχου λαού μας είναι μεγά
λες. Ή παιδεία είναι τό σταθερό βάθρο πού πάνω σ’ αυτό θά στηρίξουμε 
τό άπρόσβλητο τείχος τής άμυνας καί τής άντίστασής μας. Γιατί ή παιδεία 
μας άποτελεϊ, κατά τόν Μακάριο, «θεμέλιον άγώνος καί πηγήν ζωής καί δυ- 
νάμεως διά τήν συνέχισίν του».3 Ή μέρα τών Ελληνικών Γραμμάτων προσ
διορίζει επακριβώς τό περιεχόμίνο τής παιδείας μας: είναι ot άρετές καί 
οι άξιες τής φυλής πού έγγυήθηκαν ώς τώρα τή σωτηρία καί τήν επιβίωσή 
μας, οι ελληνικές καί χριστιανικές άρετές καί άξιες πού συνθέτουν τή ψυ
χική πανοπλία τού 'Έλληνα. Μέ τού ίδιου τά λόγια, «ό Ελληνικός κόσμος 
ένεκόλπωσε καί συνεπύκνωσε τάς άρετάς, τά ιδανικά καί τάς προσδοκίας του 
εις τήν εθνικήν παιδείαν του, διά τής οποίας ποδηγετεΐται καί οδηγείται εις 
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τήν καταξίωσιν ή έκάστοτε νέα Ελληνική γενεά».1 Είναι μέ αυτό τόν βα
ρύτιμο έξοπλισμό πού μπόρεσεν ή Κύπρος για χιλιάδες χρόνια νά μείνει πιστή 
στον εαυτό της, άμόλυντη μέσα στή λαίλαπα τών ιστορικών περιπετειών της.

Ό Μακάριος -θεωρούσε τήν Ελληνική παιδεία σαν κάτι τό ιερό, σάν μιά 
πνευματική κοινωνία μέ τήν οποία κάθε νέος τής Κύπρου ώς "Ελληνας έπρε
πε νά .μεταλάβει τών ελληνικών Ιδεωδών όπως μεταλάμβανε ώς Χριστιανός 
τού σώματος και τοΰ αίματος τού Χριστού μέ τήν θεία κοινωνία καί τή χρι
στιανική διδασκαλία. Γιά τόν Μακάριο τό Σχολείο και ή ’Εκκλησία ήταν 
αδιαχώριστα στους κοινούς σκοπούς πού επιδιώκουν, τήν ηθική εξύψωση τοΰ 
ατόμου, τήν προπαρασκευή τού νέου για τούς αγώνες τής ζωής και τής πα
τρίδας: «’Εκκλησία καί σχολεϊον αποτελούν τήν θερμουργόν εστίαν, τήν 
θερμαίνουσαν και άναζωπυρούσαν τήν εθνικοθρησκευτικήν πίστιν, αποτελούν 
τήν πηγήν εκ τής οποίας αντλεί καί διατηρείται ή θρησκευτική καί εθνική 
συνείδησις». ' Στούς χρόνους τής δουλείας Ιδιαίτερα, σέ χρόνους δίσεκτους 
σάν τούς σημερινούς, τό έργο τους παίρνει χαρακτήρα άποστολικό.

Μιλώντας στούς μαθητές τού Παγκυπρίου Γυμνασίου ήδη τό 1949 ώς 
Μητροπολίτης Κιτίου, ό Μακάριος τούς καλεϊ στο δρόμο τής αρετής, τούς 
προτρέπει να εμποτισθοΰν με τα ναματα τής ελληνικής καί χριστιανικής 
παιδείας για να υπηρετήσουν την δούλη πατρίδα τους, πού άνάμενε τήν απε
λευθέρωσή της άπο τον αποικιακό ζυγό. Τούς νουθετεί, ώς πνευματικός 
τους πατέρας, με αυτά τά λόγια: «Σπουδάζοντες καί έμπνεόμενοι εκ τοΰ 
αρχαίου Ελληνικού πνεύματος, τού οποίου άνέσπερον εις τούς αιώνας παρα- 
με^ει το φώς, και αντλούντες άπο τα ζείδωρα νάματα τοΰ χριστιανικού ευαγ
γελίου, ταξατε ιδανικα ευγενη καί ώραϊα είς τήν ζωήν σας. Καί κάμετε 
πίστιν σας τά ιδανικα αυτα. Ζωή χωρίς ιδανικά δέν έχει αξίαν. Καί ό 
άνθρωπος χωρίς Ιδανικά μέσα του δέν είναι τίποτε... Ύπό τό φώς τής έλλη- 
νοχριστιανικής παιδείας χαλκεύσατε μόνιμον ήθικόν χαρακτήρα. Χαρακτήοα 
άδαμάντινον όι όποιος νά μή λυγίζη έν οΰδεμιά περιπτώσει. Σπουδάζοντες τών 
προγόνων τήν εύκλειαν καί τής φυλής τάς περγαμηνάς «Κλείστε μέσα στήν 
ψυχή σας τήν 'Ελλάδα καί θά αίσθανθήτε νά λαχταρίζη μέσα σας κάθε είδους 
μεγαλεϊον». Μείνατε πιστοί καί εύορκοι στρατιώται τής ’ιδέας πού συμβο
λίζει η γαλανόλευκός με τον Σταύρον τοΰ Ναζωραίου. Καί όταν αύριον 
εξελθετε απο το μαθητικόν σταδιον δια να είσέλθετε ώς άθληταί είς τήν κοι
νωνικήν κονίστραν, έστω σημαία καί σύνθημά σας τό «Μάχου υπέρ πίστεως 
καί πατρίδος».®

Η πίστη τού Μακαρίου στήν αξία τής 'Ελληνικής παιδείας ώς πνοής 
δημιουργικής και εθνοσωτήριας έμεινε απαρασάλευτη δλα τά χρόνια τής ζωής 
του. Σαν Εθνάρχης τα χρονιά τής αποικιοκρατίας διεξήγαγε ένα συνεχή, 
συστηματικό και ανένδοτο αγώνα εναντίον τής ξένης Κυβέρνησης πού μέ 
μιά σειρά ανελεύθερων μέτρων ήθελε νά καθυποτάξει καί τή μέση εκπαί

δευση, ύστερα άπό τή στοιχειώδη, γιά νά πετύχει τόν αφελληνισμό τής Κύ
πρου, νά μετατρέψει τούς νέους μας σέ άχρωμους κοσμοπολίτες ή απλούς Κυ
πρίους, χωρίς εθνική συνείδηση, διακόπτοντας κάθε δεσμό μέ τήν Ελλάδα 
καί τήν ιστορική παράδοσή μας, ύποκαθιστώντας τήν Ελληνική γλώσσα μέ 
τήν ’Αγγλική, απαγορεύοντας καί αντικαθιστώντας, με τον Αγγλικό, τον 
εθνικό μας ύμνο, τήν ελληνική σημαία καί τις εθνικές μας επετείους μέ ξένα 
σύμβολα καί επετείους, καί είσάγοντας άλλα πολλά μέτρα καταπιεστικά που 
στρέφονταν εναντίον τών ιερών καί τών οσίων μας — ενάντιον πρωτιστως 
τής ίδιας μας τής γλώσσας πού ήθελε νά τήν αντικαταστήσει σταδιακά μέ 
τήν ’Αγγλική, χωρίς όμως τότε νά τό πετύχει.7

Μάταια όμως τότε κόπιαζε ό κυρίαρχος. Γιατί ό Μακάριος ήξερε καλά 
ότι ή παιδεία είναι ή κιβωτός πού συντηρεί τήν ιερή παράδοση ενός λαού, 
τροφοδοτεί τις ψυχές τών νέων μέ τήν παρακαταθήκη τών διδαγμάτων καί 
υποθηκών τών πατέρων τους, τούς φρονηματίζει μέ τό δικό τους παράδειγμα, 
εμπεδώνει τό αίσθημα τής εθνικής τους αξιοπρέπειας.

Τά ιδανικά αυτά άποδείχτηκαν πώς δέν είναι γράμμα κενό. Είναι δύ
ναμη ενεργός πού εμψυχώνει, εμπνέει ενθουσιασμό καί χαλυβδώνει τή θέ
ληση. Τά ιδανικά αυτά βρήκαν τήν πιο πειστική κι αξιοθαύμαστη τους έκ
φραση στον απελευθερωτικό μας αγώνα τού 1955 - 59, μέσα στον όποιο ή 
αγνή ψυχή τών μαθητών καί τών νέων τής Κύπρου άπεκάλυψε όλο τό κάλλος, 
τήν ανωτερότητα καί τό μεγαλείο της, μέ τήν αναβίωση τής προγονικής αρετής.

Είναι μέ ιδιαίτερη περηφάνεια καί ικανοποίηση πού χαιρετίζει τούς νέους 
σάν άξιους μαχητές τής ιδέας όταν μέ τήν αποτίναξη τοΰ αποικιακού ζυγού, 
ύστερα άπό τό θρυλικό αγώνα τής ηρωικής τετραετίας, τούς αποδίδει τόν 
πρέποντα έπαινο καί τήν τιμή γιά τό ότι αυτοί πρωτοπόροι στους αγώνες και 
στις θυσίες άποδείχτηκαν άντάξιοι τής προγονικής αρετής κι έδωσαν λαμπρα 
δείγματα φιλοπατρίας, ηρωισμού καί αυταπάρνησης.8

Αυτές τις άρετές πρέπει πρώτα νά έμφυσήσουμε μέσα στις καρδιές τών 
παιδιών μας. Ή παιδεία μας έχει καί σήμερα χρέος, δπο>ς πάντα, νά καλ- 
λιεργήσει πάνω άπ’ δλα καί στον πιο ψηλό βαθμό τον αυτοσεβασμο τής 
νέας γενιάς, νά τούς κάνει να νιώθουν παντα περήφανοι γι αυτό που είναι, 
τήν Ελληνική τους καταγωγή καί τη Χριστιανική θρησκεία τους. Θα τους 
ετοιμάσει ηηιχικά νά υπερασπιστούν και με τη ζωη τους ακόμα το εθνικό 
τους ’Εγώ, τήν τιμή τους, όποιος καί νάναι αυτός πού τήν προσβάλλει, όσο 
ισχυρός κι άν είναι αυτός πού τους ταπεινώνει. Αεν υπάρχει λαός το δια
κήρυξε πολλές φορές ό μεγάλος Ηγέτης — πού νά άρνήθηκε τή δική του 
παράδοση, τή δική του γλωσσά και εθνική συνείδηση και που δεν στερεώθηκε 
πάνω στά διδάγματα τής δικής του θρησκείας, πού νά μπόρεσε νά έπιζήσει 
καί νά έπιτελέσει κάτι τό άξιο πάνω στη γή.9 1 ι αυτό καί καλεϊ τούς δα
σκάλους, γονείς καί μαθητές, σέ σωρεία εγκυκλίων, ομιλιών, μηνυμάτων καί 
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χαιρετισμών του, νά παραμεινουν πιστοί στα διδάγματα τής ελληνικής μας 
παράδοσης και τής χριστιανικής μας πίστης. Αυτοί είναι οι άκμονες πάνω 
στους οποίους θά σφυρηλατήσει η αγάπη τής ελευθερίας, τής δικαιοσύνης καί 
τής αλήθειας, πάνω σέ αυτά θά χαλκευθεΐ φρόνημα αδούλωτο γιά τήν υπερά
σπιση τών δημοκρατικών θεσμών, μέ αυτά είναι συναρτημένες όλες οι άλλες 
αρετής, μέ τις όποιες είναι προικισμένη ή ψυχή τού "Ελληνα. Ή παιδεία 
αποτελεί τήν συνισταμένη τών αρετών τής φυλής μας, τό απαύγασμα τής 
χριστιανικής διδασκαλίας, καί τά σχολεία μας είναι ναοί αρετής καί πίστεως. 
’Έτσι έβλεπε σ’ όλη τή ζωή του τήν παιδεία ό Μακάριος.10

Ο αδιάκοπος αγώνας τών Ελλήνων της Κύπρου εναντίον τόσων ξένων 
κατακτητών είναι επάνω στην εθνική του αυτογνωσία πού στηρίχτηκε. Μέ 
τού ίδιου τά λόγια «ή επιβίωση, φυσική καί εθνική, τού Κυπριακού Ελληνι
σμού, έδώ καί τριανταπέντε σχεδόν εκατονταετίες, οφείλεται στήν απαρασά
λευτη προσήλωσή του προς τις 'Ελληνικές πνευματικές αξίες, οφείλεται στον 
άρχέγονο ακατάλυτο δεσμό του μέ τις πηγές καί τις ρίζες τής φυλετικής του 
προελεύσεως καί τής εθνικής του ύποστάσεως. Αυτοί οί πανάχραντοι δεσμοί 
τού Ελληνισμού τής Κύπρου μέ τήν Ελλάδα διασταυρώνονται καί ταυτίζον
ται με τα φύτρα τής ζωής του, με τήν ίδια τήν ζωή καιί τήν ύπαρξή του. 
Καί είναι δεσμοί μόνιμοι καί αναλλοίωτοι, πέρα από τό πρόσκαιρο καί τό 
εφήμερο, πάνω άπό κάθε υπολογισμό ή σκοπιμότητα. ’Αποδείχθηκε τούτο 
στην διάρκεια αγωνων πολλών αΙώνων καί θυσιών γενεών άναριθμήτων τού 
Κυπριακού Ελληνισμού γιά τή συντήρηση τής εθνικής του οντότητος, για 
τήν έπιτελεση τής πολιτιστικής αποστολής του καί γιά τήν καταξίωσή του 
πάνω στα μέτρα τής ελληνικής αρετής, τών εθνικών Ιδανικών καί τών ανθρω
πιστικών αρχών».11

Πάνω στά ίδια αυτά μέτρα θέλει τόν εκπαιδευτικό νά διαμορφώσει τό 
δικό του χαρακτήρα, γιατί ή αποστολή του είναι υψηλή καί οί ευθύνες μεγάλες.

Οι υποθήκες του στους δάσκαλους είναι συχνές καί διαρκώς διευρύνον
ται. Μά ό πυρήνας είναι πάντα ό ίδιος. Τούς καλεϊ νά' μείνουν πιστοί 
στά υψηλά διδάγματα τής χριστιανικής θρησκείας καί νά άντλήσουν άπό 
αυτά τό πολύτιμο υλικό μέ τό οποίο θά διαπλάσουν τις νέες κυπριακές γενιές. 
«Δέν υπάρχει δυναμις τόσον ισχυρά διά νά στηρίξη τάς καρδίας τών μαθη
τών σας όσον είναι ή δύνμμις τής πίστεως καί δέν υπάρχει έφόδιον τόσον πο
λύτιμον όσον είναι εκείνο τό όποΐολ' ό χριστιανισμός μάς προσφέρει διά τήν 
άντιμετώπισιν τών δυσχερειών τής ζωής».12 Μέ αυτά τά εφόδια τούς καλεϊ 
να οπλίσουν τις ψυχές τους γιά νά μπορέσουν έτσι νά οπλίσουν καί τή ψυχή 
τών μαθητών έπιτελώντας τό καθήκο τους.

Άπό τόν πνευματικό σπόρο πού θά σπείρουν κι άπό τήν ηθική καλλιέρ
γεια πού θα έπιτελέσουν θά έξαρτηθεϊ ή ποιότητα καί τό μέγεθος τής πνευ
ματικής καί ήθικής συγκομιδής τής πατρίδας μας. «Έάν συλλάβετε μέσα 

εις τήν ψυχήν σας καθαρόν το νόημα τής Ελληνικής Παιδείας, τής Ελληνι
κής παραδόσεως καί τής Ελληνικής ’Αρετής, καί μεταλαμπαδεύσετε τον ιερόν 
πυρσόν τού Ελληνικού Πνεύματος εις τάς νέας Κυπριακός γενεάς, θα έχετε 
έπιτελέσει τό παν. Διότι μέσα εις τό πνεύμα τού Ελληνοχριστιανικού Πο
λιτισμού υπάρχουν συμπεπυκνωμέναι δλαι αι ηθικαι αξίαι και πνευματικοί 
άρεταί διά τών οποίων ό άνθρωπος δυναται να οικοδόμηση ενα ανωτερον 
ηθικόν, έντιμον καί ευτυχή βίον και να συντέλεση εις την γενικήν ευημερίαν 
καί πρόοδον».13

Βλέπει τούς δασκάλους σαν τούς κατ’ εξοχήν φορείς τών παραδόσεων 
τού ’Έθνους. Αυτοί έμφυσούν στις άγνές ψυχές τών Έλληνοπαίδων τήν 
ποώτη πνοή τής άγάπης καί τής αφοσιωσεως προς την πατρίδα και την ελευ- 
θεοία. Πρώτοι αυτοί ενσταλάζουν στις νεανικές καρδιές τον αποθαυμασμο 
τού εθνικού μεγαλείου καί οικοδομούν την πίστη και τη θέληση για τη συνέ
χισή του.

Αυτοί θά διαπλάσουν τούς τέλειους ήθικούς χαρακτήρες καί θά κατευ·θύ- 
νουν τις Ελληνικές Κυπριακές γενεές μέ τά υπέροχα ιδεώδη τού Ελληνικού 
πνεύματος καί τής Χριστιανικής θρησκείας. Αυτοί θά δώσουν στήν πολι
τεία πολίτες μέ υγιές δημόσιο πνεύμα, στήν πατρίδα πιστούς στρατιώτες 
άξιους τών καιρών καί άντάξιους τού παρελθόντος τού ηρωικού λαού μας.

Γιά τήν επίτευξη τού ιερού τούτου σκοπού πρέπει νά συμβάλουμε σή
μερα όλοι συλλογικά καί μέ πνεύμα ενότητας, μέ πίστη καί θέληση, μέ αυτα
πάρνηση καί συναίσθηση χρέους. Δύσκολοι οί καιροί, μέ βαρύ τού Τουρκου 
τό πόδι νά πατά τ’ άγια μας χώματα, μέ εχθρούς φανερούς και κρυφους 
νά έχουν σαν μόνη φροντίδα πώς νά θυσιάσουν τό δίκαιό μας στά δικά τους 
συμφέροντα, πώς θά μάς κάμουν ν’ αρνηθούμε την εθνική μας ταυτότητα, κι 
ας μάς κυβερνήσουν οί Τούρκοι. Πρέπει νά είμαστε άγρυπνοι. Οί άνεμοι 
φυσούν καί οί μπόρες μάς δέρνουν άπό πολλές κατευθύνσεις. ’Έχουμε χρέος 
στούς προγόνους πού κράτησαν στήν καρδιά τους τή φλόγα τής πίστης 
άναμμένη, έχουμε χρέος σ’ αυτούς πού θά ρθούν, στον εαυτό μας τον ίδιο, 
στά παιδιά μας πού ζούνε μέ ραγισμένη καρδιά γιά τήν μοιρασμένη μας γή, 
γι’ αυτά πού τούς κάναμε, μέ τή διχόνοια, τήν προδοσία, τήν άμυαλοσύνη, 
πού φέραν τόν Τούρκο.

Μέ τέτοια συναίσθηση χρέους πρέπει δλοι, γονείς, μαθητές, δασκάλοι, 
καθηγητές, ό λαός καί ό κλήρος, οργανώσεις και κόμματα ολοι πρεπει να ερ
γαστούμε μέ ζήλο νά μετατρέψουμε τά σχολεία σέ χώρους ιερούς, χώρους 
άγάπης καί σύμπνοιας, νά πυκνώσουν οί φάλαγγες τών μαχητών τής ιδέας. 
Ό κοινός μας εχθρός μάς δείχνει τόν κίνδυνο. Καί τής όμονοιας το Λαβαρο 
πρέπει τώρα νά σκιάσει κάθε άλλο λαβαρο, και ενα να είναι το κομμά, μια 
ή παράταξη, ένα καί μόνο, τό κοινο τής Πατρίδας το Μέτωπο. Ολοι σαν 
άδέρφια νά άφήσουμε γιά τήν ώρα όποιες διαφορές μάς χωρίζουν, πού τις 
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ανάβουν μεταξύ μας οι εχθροί και οί ξένοι.
Ή κοινωνία είναι τό μεγάλο σχολείο. Θά πρέπει στά παιδιά μας 

νά δώσουμε τό μεγάλο παράδειγμα τής δικής μας ομόνοιας, τής δικής μας 
ενότητας, υστέρα απο τις συμφορές που μάς έφεραν τά προηγούμενα μίση 
κι οι έχθρητες, ή εγκληματική προδοσία, ή αναρχία, ή άρχομανία, ή πλεονε
ξία, ό εγωισμός και τό πείσμα. Τά παιδιά στό σχολείο πρέπει νά μάθουν 
«νά άγαποΰνται άναμεσό τους, γιά νά τούς πρέπει ή Λευτεριά», σάν αδέρφια, 
σάν "Ελληνες πού έχουν τούς ίδιους προγόνους, τήν ϊδια γλώσσα, τήν ϊδια 
θρησκεία, τήν ϊδια πονεμένη πατρίδα πού ό Τούρκικος ’Αττίλας τήν έχει 
μοιράσει στά δυό και πού περιμένει από μάς τώρα νά τήν ελευθερώσουμε όπως 
ήταν και πριν, γιά νά εγκατασταθεί στις πατρογονικές του εστίες δ κυρίαρχος 
λαός της.

Ή μέρα των Ελληνικών Γραμμάτων μάς δίνει τήν ευκαιρία νά επανα
βεβαιώσουμε τήν πίστη μας στις δοκιμασμένες παιδευτικές αξίες τού λαού 
μας πού διασφάλισαν ώς τώρα τήν εθνική του οντότητα. Μέ τό φωτεινό πα
ράδειγμα των τριών μεγάλων 'Ιεραρχών τής τρισηλίου θεότητος θά πρέπει 
νά συνεχίσουμε νά αρδεύουμε τις καρδιές μας μέ τά νάματα τής Θεογνωσίας 
συνταιριασμένα μέ δ,τι καλό και ωραίο έχει νά μάς δώσει ή ελληνική κλασσι
κή αρχαιότητα και ή τρισχιλιετής μας παράδοση. "Ετσι θά μορφώσουμε και 
τις καρδιές τών παιδιών μας.

Ο μαρτυρικός λαός μας μπορεί νά αντλεί πίστη καί δύναμη από τήν 
ήμερα αυτή καί από τό παράδειγμα τών μαρτύρων μας γιά νά άντέξει μέσα 
στίς συμφορές, νά άντισταθεί στή βία και τήν αδικία, νά διαμορφώσει αγω
νιστικό φρό^μα γιά τήν επικράτηση τής δικαιοσύνης και τής ειρήνης στον 
τόπο μας. , ’Έτσι θά χαλυβδώσουμε και τις ψυχές τών παιδιών μας. Δέν 
υπάρχουν εμπόδια πού δέ μπορούν νά ύπερπηδηθούν, δέν υπάρχουν δοκιμα
σίες πού νά μπορούν νά κάμψουν ένα λαό, δταν ή πίστη κρατεί τή ψυχή όρθια 
και το φρόνημα αδούλωτο. Οι νέοι μας ορθοί στις επάλξεις τού χρέους, κρα
τώντας στό χέρι φωτοδότη πυρσό τις άπαραχάρακτες υποθήκες τού Μεγάλου 
Εθνάρχη τής Κύπρου Μακαρίου. Αυτές πού δσο ζούσε Εκείνος, κανένας 
δέ βρέθηκε πού^ νά τις αμφισβητήσει, κανένας δέν τόλμησε ανίερα νά τις 
διασύρει κι ας τις είχαν ντροπιάσει οί εθνικοί μειοδότες τής Χούντας μέ τήν 
προδοσία τού Ελληνισμού τής Κύπρου. Μέ αφορμή τήν επάρατη προδοσία 
πού έκαναν εκείνοι, ποτέ δέ θά δεχόταν δ Μακάριος νά ανεχθεί μιά μεγαλύ
τερη από αυτή προδοσία, την παραχάραξη τού εθνικού μας φρονήματος. 
Γιατί αύτο το θεωρούσε σάν τήν πιο επαίσχυντη ιεροσυλία.14

Γι αυτό έχουμε σήμερα χρέος υπέρτατο, ακολουθώντας τήν κλήση τού 
Μεγάλου Εκείνου Ηγέτη, ένος γνήσιου "Ελληνα, νά δικαιώσουμε τις βαριές 
υποθήκες του. «Ύπό τό Φώς τής εθνικής παιδείας μας θά συνεχίσωμεν 
άνθιστάμενοι κατά τών εισβολέων και άγωνιζόμενοι διά τήν εθνικήν άξιο- 

πρέπειάν μας διά τήν άποκατάστασιν τών καταπατουμένων δικαίων μας».51 Και 
ποωτοπόροι στον αγώνα αυτό θά είναι πάλι οί νέοι μας μέ δυνατή στ’ αυτιά 
τους τήν άποστολική φωνή τοΰ αθάνατου ’Εθνάρχη: «Νέοι τής Κυπρου, 
εϊσθε φορείς ονόματος, τό όποιον μακροι αιώνες αγώνων κατέστησαν συνώ
νυμον μέ τό μεγαλεΐον και τήν δόξαν. Είσθε κληρονόμοι μιας μακράς πα- 
ραδόσεως ανδρείας και αρετής. Εϊσθε συνεχισταϊ μιας Ιστορίας θρυλικών 
μεγαλουργημάτων, τής οποίας ή μορφοποιησις προσδιωρισε τας αξίας τής 
ζωής. Εϊσθε τμήμα ενός έθνους, τό οποίον έθεμελίωσε τον βίον του ε’ις τον 
διαρκή αγώνα καί τήν θυσίαν, θυσίαν απο την οποίαν εκπορεύεται ζωη ουχι 
μόνον δι’ αυτό αλλά και δι’ ολόκληρον τήν ανθρωπότητα. Εϊσθε "Ελληνες 
και πρέπει νά α’ισθάνεσθε υπερήφανοι διά τούτο».16

Μέ αυτή τήν υποθήκη, πού είναι βαρια εντολή, θα πρεπει να συνεχι- 
σουμε στά σχολεία μας τή σφυρηλάτηση ακμαίου φρονήματος, εθνικού και 
θρησκευτικού, γιά τήν πνευματική θωράκιση και τόν ψυχικό εξοπλισμό τών 
νέων βλαστών γιά τόν αγώνα τής εθνικής μας τιμής, τής επιστροφής στις 
πατρογονικές μας εστίες, γιά τήν ελευθερία τής Κυπρου μας. Σημαιοφόροι 
τώρα μπροστά στό δρόμο τοΰ χρέους οί δυο μας ηγέτες, τής πολιτείας δ ένας, 
τής εκκλησίας δ άλλος, συνεχιστές τοΰ έργου ’Εκείνου. Και ή ϊδια φωνή 
ακούεται και στών δυό τους τό στόμα, αυτούσια ή φωνή τοΰ Μακαρίου. Ό 
προκαθήμενος τής Έθναρχούσης ’Εκκλησίας τής Κύπρου ’Αρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος καλεϊ τούς εκπαιδευτικούς νά ανάψουν στις ψυχές τών παιδιών 
τή θρυαλλίδα ήρωϊσμού κάι θυσίας, πού καπνίζει ακόμα. «Αυτή, τή θρυαλ
λίδα», τονίζει, «μή τήν άφήσετε νά σβήσει. Δώστε της φλόγα από τή δική 
σας φλόγα, από τή φλόγα πού καίει μέσα στούς αιώνες, μέσα στή μακρό
χρονη παράδοση τής φυλής και πού φώτισε και φλόγισε γενιές γενιών 'Ελλή
νων. Μ’ αυτή τή φλόγα τής ανθρωπιάς, τοΰ ήρωϊσμού και τής άνδρειωσύ- 
νης φλογίστε καί σείς τις ψυχές τών νέων, 'Έλληνες εκπαιδευτικοί, γιά να 
σταθούν στις επάλξεις τού αγώνα, στις επάλξεις τής πατρίδας κάι τής τιμής, 
ατρόμητοι, αγέρωχοι, αλύγιστοι, γενναίοι καί, άν χρειασθεϊ νά βαδίσουν το 
δρόμο τοΰ Γολγοθά, νά τό βαδίσουν χωρίς δισταγμό γιά νά κερδίσουν κάι 
νά δώσουν στον εαυτό τους και στούς άλλους κάι στήν πατρίδα τους τήν 

’Ανάσταση».17
Και ή ϊδια εντολή διαχέεται στά σχολεία μας μέσα, γιά νά στηρίξει 

τις καρδιές τών παιδιών μας, αλύγιστες στους κλονισμούς και τα ρεύματα, 
από τό στόμα τοΰ άλλου διαδόχου τής διφυούς ιδιότητας τοΰ Εθνάρχη Μα- 
καρίου, τού Προέδρου Κυπριανού στο πηδάλιο τοΰ σκάφους τής Κυπριακής 
Πολιτείας. Καί ή κλήση του, κλήση στούς νέους νά μείνουν πιστοί στό 
καθήκο: «Μείνετε πιστοί στά ιδανικά τής φυλής και στήν 'Ελληνική αρετή! 
Μείνετε πιστοί στή Δημοκρατία, στις παραδόσεις μας και στην ελευθερία». 
«Γαλουχηθεϊτε στά νάματα τής Χριστιανικής μας πίστης κάι τών ιδανικών τής 
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φυλής μας»... «Πιστοί στό Χριστό και τήν Πατρίδα καλείσθε νά προσφέ
ρετε πολλά στό δύσκολο μας αγώνα...» «Μετατρέψετε τά τραύματα πού ύπέ- 
στητε σέ ασπίδα που θά προστατεύσει εσάς καί τον τόπο μας άπό νέα δεινά, 
από όποιεσδήποτε τάσεις ύπονομεύσεως τής εθνικής ύποθέσεως τής Κύπρου 
καί τής καλλιέργειας κλίματος γιά συνθηκολόγηση».19

Καί ή απάντησή μας πρέπει νά είναι μία καί μόνη. Σαν "Ελληνες θά 
μείνουμε πιστοί στήν πατρίδα, δέ θά γίνουμε έπιλήσμονες τού χρέους μας 
προς τη μακρόχρονη ιστορία καί τη βαρύτιμη εθνική καί θρησκευτική μας 
κληρονομιά καί παράδοση. Θά συνεχίσουμε τον αγώνα νά πάρουμε πίσω 
τή γή μας, τή γή τών πατέρων μας, μέ όποιες θυσίες, δσο μακρύς καί άν είναι 
ό δρόμος. Αυτός ό σκοπός τής παιδείας μας πρώτα.

Μέ τέτοιο φρόνημα μπορούμε καί πρέπει νά προσβλέπουμε στήν αποκα
τάσταση τών καταπατουμένων δικαίων τού λαού μας, μέ τήν αποτροπή όποιων- 
δήποτε διχοτομικών σχεδίων καί μέ τήν μή άπεμπόληση τών νομίμων δι
καιωμάτων μας άπό πνεύμα ένδοτισμού καί ηττοπάθειας. Μέ τέτοιο φρόνη
μα μπορούμε καί πρέπει νά υπολογίζουμε στήν πανελλήνια συμπαράσταση 
πού είναι τό μόνο βέβαιο στήριγμα στό δύσκολο άγώνα μας, χωρίς νά παρα
γνωρίζουμε τή βοήθεια άπό όποιουσδήποτε άλλους είναι πρόθυμοι νά μάς 
συντρέξουν άποτελεσματικά, μέ έ'ργα. Μέ τέτοια άπόφαση θά μπορέσουμε 
νά ζήσουμε μέ έθνική άξιοπρέπεια σέ μιά Κύπρο ελεύθερη γιά δλους τούς 
κατοίκους της, "Ελληνες, Τούρκους, ’Αρμένιους, Μαρωνίτες· σέ ένα κράτος 
δικαίου, ενιαίο κι άνεξάρτητο, δπου ό καθένας πολίτης θά έχει τή δική του 
ταυτότητα ενώ θά σέβεται ταυτόχρονα τήν εθνική ταυτότητα, τήν παράδοση, 
τή θρησκεία, τό όποιοδήποτε «πιστεύω» τού άλλου σέ μιά δημοκρατική κοι
νωνία ειρηνικής συμβίωσης. 'Ωσότου έρθει αυτή ή ώρα τό χρέος μας είναι 
διπλό: νά διαφυλάξουμε τήν παιδεία ώς κόρη οφθαλμού γιά τήν έθνική 
καί πνευματική θωράκιση τών παιδιών μας καί γιά τήν άπελευθέρωση τής 
πατρίδας μας άπό τον Τούρκο εισβολέα. Ή μέρα τών 'Ελληνικών Γραμμά
των καί οι γνήσιες υποθήκες τού ’Εθνάρχη Μακαρίου μάς δείχνουν τό δρόμο 
καί μάς υποβάλλουν τό χρέος.

Κ. Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΤ, δ.φ.
'Τφυπουργός Παιδείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Βλ. γιά παράδειγμα: Έθναρχική Εγκύκλιος τής 20ης Μαρτίου, 1052, «Πρός 
άπαντας τούς "Ελληνας διδασκάλους τής Κύπρου» ('Ελληνική Κύπρος, ’Έτος 
Δ', ’Απρίλιος 1952, Άρ. 36, σελ. 65), καί αργότερα, «Χαιρετισμός τής Α.Μ. του 
’Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Μακαρίου πρός τό Περιοδικόν Κυπριακή Έκπαί- 
δ ε υ σ ι ς», H Μαρτίου 1960, καί «Χαιρετισμός τής Α.Μ. τού ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ. Μακαρίου πρός τούς διδασκάλους έπ’ ευκαιρία τής έορτής τών Ελληνικών Γραμ- 
μάτων καί τών Τριών 'Ιεραρχών», 30 Ίανουαρίου 1963.

2. Ή άναφορά στις τέτοιες δυνάμεις δέ μπορεί, δυστυχώς, νά θεωρηθεί ώς ύπο 
θετική. Είναι πολύ γνωστά τά δεδομένα τών τελευταίων ετών, ώστε νά χρειάζεται 
καί εδώ ειδική άναφορά σέ αύτά. 'Ο πραγματικός σάλος πού δημιουργήθηκε άπό 
τις τέτοιες τάσεις καί οί μεγάλες καί δικαιολογημένες ανησυχίες πού εκφράζονται άπό 
πολλές καί σοβαρές κατευθύνσεις δέν έπαυσαν νά προβληματίζουν γιά τήν ανάγκη 
περιφρουρήσεως τού έλληνικοΰ καί χριστιανικού φρονήματος τών νέαιν καί τού Ελλη
νισμού τής Κύπρου γενικότερα ώς αποφασιστικού παράγοντος έθνικής έπιβιώσεως.

3. «Χαιρετισμός τής Α.Μ. τού Προέδρου τής Δημοκρατίας ’Αρχιεπισκόπου Μα
καρίου πρός τό Εκπαιδευτικόν Συνέδρων τής 'Ομοσπονδίας Ελλήνων Λειτουργών 
Μέσης Έκπαιδεύσεως Κύπρου», Λευκωσία, 29 ’Απριλίου 1976.

4. «Προσφώνησις τής Α.Μ. τού Προέδρου τής Δημοκρατίας ’Αρχιεπισκόπου Μα
καρίου πρός τούς σπουδαστάς καί τούς αποφοίτους τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας 
Κύπρου κατά τήν επί τή λήξει τών μαθημάτων τελετήν καί τόν έορτασμόν τής 
δεκαπενταετηρίδος τής Σχολής», στις 27 ’Ιουνίου 1974.

5. «'Ομιλία τής Α.Μ. τού Προέδρου τής Δημοκρατίας ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
εις τό Ελληνικόν Σχολεϊον τής Άρούσιας εις Τανζανίαν», 7 Ίανουαρίου 1970.

6. «Λόγος τού Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου Κυρίου Μακαρίου έκφωνηθείς 
κατά τήν έν τφ Παγκυπρίφ Γυμνασίφ δεξίωσιν τής Ίεράς Συνόδου, τήν 4ην ’Ιου
νίου, 1949». Γιά τήν όλη εκδήλωση βλ. Ελληνική Κύπρος, ’Έτος Α', ’Ιού
λιος 1949, Άρ. 3, σελ. 18 καί 22.

7. Δέν θά ήθελα έδώ νά άποτολμήσω όποιαδήποτε πρόβλεψη γιά όποιεσδήποτε 
τυχόν έκπλήξεις, πού είναι δυνατό κάποτε νά παρουσιάζει ή ιστορία, δταν τά κατά
λοιπα μιας άποικιακής δύναμης ή καί αλλοπρόσαλλοι κήρυκες μιας Πρωτεϊκής στήν 
αλλαγή μορφών «προοδευτικότητας», ή καί άλλοι, υποθέσουμε δτι θά οραματίζονταν 
ή καί θά αναλάμβαναν, συνειδητά ή ασυνείδητα — χωρίς έπίγνωση τών συνεπειών — 
νά ολοκληρώσουν σταδιακά — γιά λογαριασμό όποιωνδήποτε ξένων — τά μέτρα πού 
ή αποικιακή Κυβέρνηση άφησεν ημιτελή, χάρη στή σθεναρή αντίσταση τού Μακαρίου 
στά «άφελληνιστικά μέτρα» τής Κυβέρνησης αυτής, πού αφορούσαν τή σταδιακή 
αντικατάσταση τής Ελληνικής γλώσσας μέ τήν ’Αγγλική.

8. «Προσφο'ινησις τής Α.Μ. τού Αρχιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου πρός τούς φοι- 
τητάς τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας έπί τή τελετή τής ένάρξεως τών μαθημάτων 
τή 5.10.1959».
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9. ’Εγκύκλιος τού Εθνάρχου «Περί φοιτήσεως τών 'Ελληνοπαίδων είς τά 
'Ελληνικά Σχολεία», 1 Σεπτεμβρίου 1952, (Ελληνική Κύπρος, ’Έτος Δ', ’Οκτώ
βριος 1952, άρ. 42, σελ. 161).

10. Γιά μιά συνοπτική παρουσίαση τής εκπαιδευτικής πολιτικής του Μακαρίου, 
τών αγώνων καί τής προσφοράς Του στήν Ελληνική Παιδεία τής Κύπρου βλ. Κώστα 
Ε. Χατζηστεφάνου, Ό Μακάριος καί ή Ελληνική Παιδεία 
τής Κύπρου (Δελτίον τοΰ Συνδέσμου Έλλήνωτ' Φιλολόγων Κύπρου «Σ τ α σ i - 
ν ο ς», Τόμος Στ', 1977 - 1978, Λευκωσία 1978, σελ. 15-31).

11. «'Ομιλία τής Α.Μ. τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
κατά τήν τελετήν τής άναγορεύσεώς Του είς έπίτιμον διδάκτορα τής Παντείου Άνω- 
τάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών», Άθήναι, 18 ’Ιουνίου 1977.

12. «'Ομιλία τής Α.Μ. τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
κατά τήν θεμελίωσιν τοΰ Παρεκκλησίου τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου», 
9 Δεκεμβρίου 1959.

13. «Χαιρετισμός τής Α.Μ. τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας ’Αρχιεπισκόπου Μα
καρίου πρός τούς καθηγητάς καί τούς σπουδαστάς τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας 
Κύπρου κατά τήν έναρξιν τών μαθημάτων τοΰ ακαδημαϊκού έτους 1960 - 1961», 12 Δε
κεμβρίου 1961.

14. Τό θέμα αυτό έχει θίγει έπανειλημμένα καί άπό πολλές κατευθύνσεις. Βλ., 
ανάμεσα στά άλλα, τή μελέτη μου «Ό Μακάριος καί ή Ελληνική Παιδεία τής Κύ
πρου», πού άναφέρεται στή σημείωση 10 πιό πάνω, σελ. 20  καί 2 926.6

15. «Χαιρετισμός τής Α.Μ. τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας ’Αρχιεπισκόπου Μα
καρίου πρός τό Παγκύπριον Συνέδριον τής Παγκυπρίου Συνομοσπονδίας Συνδέσμων 
Γονέων Δημοτικών Σχολείων», Λευκωσία, 19 Ίανουαρίου 1975.

16. «Χαιρετισμός τής Α.Μ. τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας ’Αρχιεπισκόπου Μα
καρίου είς τήν Παγκύπριον Εορτήν Νεότητος έν τφ Σταδίω Γ.Σ.Π.», Λευκωσία, 
12 Μαΐου 1963.

17. ’Από τόν Χαιρετισμό τοΰ τότε Τοποτηρητή τοΰ ’Αρχιεπισκοπικού Θρόνου καί 
τώρα ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίου Χρυσοστόμου στό Συνέδριο τοΰ Συνδέσμου Ελ
λήνων Διευθυντών Μέσης Έκπαιδεύσεως Κύπρου (Σ.Ε.Δ.Μ.Ε.Κ.) στή Σχολή Τυ
φλών. Βλ. τόν ειδικό τόμο γιά τις εργασίες τοΰ Συνεδρίου: Σ.Ε.Δ.Μ.Ε.Κ. — Συνέ
δριο 1977, ’Οργάνωση καί Διοίκηση Σχολείων Μέσης Έκ- 
π α ι δ ε ύ σ ε ω ς, Λευκωσία 1978, σελ. 37 - 38.

18. «Χαιρετισμός τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας κ. Σπύρου Κυπριανού στό Μα
θητικό Σεμινάριο, γιά τις σχέσεις καθηγητοΰ - μαθητοΰ, στό Ελληνικό Πολιτιστικό 
Κέντρο», στή Λευκωσία, 10 ’Απριλίου 1978. 19

19. «Χαιρετισμός τοΰ Προέδρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Σπύρου Κυπριανού 
στό Α' Συνέδριο Χριστιανικής Νεολαίας Χ.Ο.Μ.» πού οργάνωσε ή 'Ιερά Μητρόπολη 
Μόρφου, στό Γυμνάσιο Σολέας, στις 3 Ίανουαρίου 1980.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
(σέ ειδικές συγκεντρώσεις του Όμίλου)

Κωνσταντίνου Τ ο ά τ ο ο υ : θεωρία της τέχνης, 'Αΰήνα, 1978.

Στή θεωρία τής τέχνης τού Κωνσταντίνου Τσάτσου βρίσκουμε ένα άξιο- 
σημείοιτο αισθητικό φιλοσοφικό προβληματισμό. Τό πρόβλημα τού ώραίου 
μαζί μέ μιά ειδικότερη φιλοσοφική θεώρηση τής λειτουργίας τών διαφόρων 
τεχνών, συνιστούν τό περιεχόμενο τού βιβλίου, πού αποτελεί μιά θετική προσ
φορά στό χώρο τής νεοελληνικής φιλοσοφίας τής αισθητικής;

Είναι παράδοξο πώς στό χώρο όπου πρωταρχικά τέθηκε ή προβληματική 
τού ώραίου, μιας κατηγορίας πού συνιστά μιά απ’ τις βασικές υποδομές τού 
έαυτού μας, σπανίζουν στις μέρες μας τά βιβλία αισθητικής. ”Αν δούμε 
τά φιλοσοφικά ε'ργα πού γράφονται και δημοσιεύονται δλα αυτά τά χρόνια 
στήν ελληνική, θά παρατηρήσουμε μιά ιδιαίτερη απουσία τής προβληματικής 

τού ώραίου.
"Ομως τό ωραίο συνιστά πρωταρχική κατηγορία τής ελληνικής μοίρας 

μας. "Οπως καί νά τό κάνουμε μιά έντονη αισθητική! βίωση τών πραγμάτων 
τού κόσμου καί τής ζωής παρακολουθεί καί σφραγίζει τήν πορεία καί τούς 
προσανατολισμούς μας άπό τήν αρχαιότητα ώς τά σήμερα.

"Οπως αναφέρει στον πρόλογό του ό Κωνσταντίνος Ττάτσος καί στό 
χώρο τής α’ισθητικής ξεκινά τό φιλοσοφικό του προβληματισμό κάτω άπό τήν 
επίδραση τού Πλάτωνα, τού Κάντ καί τών νεοκαντιανών, προσθέτοντας σ’ 

αυτούς τόν Πλωτϊνο.
Στό πρώτο μέρος τού βιβλίου έχουμε μιά θεωρία αισθητικής μέ βασικά 

κεφάλαια τή μύηση στό ώραϊο, τό αισθητικό υποκείμενο καί τό αισθητικό 
άντικείμενο, τό ώραϊο καί τήν πραγματικότητα.

Σό δεύτερο μέρος έ'χουμε μιά άναφορά στον ποιητικό, μουσικό καί εικα
στικό λόγο, σκέψεις πάνω στή ρητορική καί τέλος άπόψεις πάνω στή γλώσσα.

Μέσα άπό τό βιβλίο τού Κωνσταντίνου Τσάτσου προβάλλει ή άξια τοΰ 
ώραίου, σάν μιά άξια άπόλυτη. Ή τέχνη είναι ή ίδια ένας αυτοσκοπός «γι’ 
αυτό έ'ργα τέχνης πού γράφονται γιά νά προπαγανδίσουν μιά ώρισμένη 
ήθική ή πολιτική, προδίδουν τήν αυτονομία τής ώραιότητας» (σελ. 215).

Ή ιδέα τού καλού «είναι μιά αιώνια άρχή, οι τρόποι της άλλάζουν μέ 
τή ροή τοΰ χρόνου. Γι’ αυτό οι κατηγορίες τοΰ σύγχρονου καί τοΰ παλιού 

δέν έχουν θέση».
Στήν τέχνη δέν μπορούμε νά μιλήσουμε γιά άρχή τής πλειοψηφίας.
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'Ωραίο δέν είναι αυτό πού κάθε φορά αρέσει στους πολλούς.
Τό βιβλίο ξεκινά άπό τήν ανάγκη μύησης στο ωραίο, άπό τήν ανάγκη 

μιας αισθητικής παιδείας. Ή ανθρώπινη παρουσία τελεί σ’ ένα τραγικό 
διχασμό. Άπό τή μια ή αίσθηση μέ τήν οδύνη τής πραγματικότητας κι 
άπό τήν άλλη ό νους μέ τή γλώσσα του απόλυτου. Άνάμεσά τους ενα τρο
μερό χάσμα. Τό χάσμα τούτο θά ξεπεράσει ό άνθρωπος μέσα άπό τή βίωση 
τού ώραίου, πού προβάλλει ώς ή έ'σχατη διαφυγή.

Στή δική μας έποχή, όπου προβάλλει Ιδιαίτερα έντονος ό στενόχωρος 
έγκεφαλοκρατισμός μέ τήν άποθέωση τού νού, τής μονόπλευρης λογικής, ό 
άιώρωπος παγιδεύεται χωρίς διέξοδο. Έδώ προβάλλει ή άνάγκη, γιά μιά 
αισθητική παιδεία, μιά επιστροφή στις διοδεύσεις τού ώραίου, πού «ενσαρκώ
νει ένα μεταφυσικό νόημα, πού ή διανοητική σκέψη ούτε νά τό άδράξη μπορεί, 
ούτε νά τό εκστομίσει.

Ειδικότερα, στον ελληνικό χώρο, άνάγκη πρωταρχική, ή αισθητική παι
δεία τού ελληνισμού. Άνάγκη γιά μιά άνασύνθεση τής ελληνικής ψυχής. 
«Μέ τήν αισθητική παιδεία θά ελαφρύνουμε τον "Ελληνα άπό τό τυραννικό 
βάρος τού άμορφου πάθους, άλλα καί άπό τό βάρος τού άκόμα τυραννικότε
ρου διανοητισμού, θά τού άνοίξωμε τό δρόμο τής εσωτερικής ελευθερίας, 
(σελ. 28).

"Ενα βασικό στοιχείο τής παιδείας τούτης θά πρέπει νά είναι ή άνα
σύνθεση τού ελληνικού μύθου. Γιατί πάντα πίσω άπό ένα μύθο κρύβεται 
κι ένας πολιτισμός. Κι εμείς στον ελληνικό χώρο φαίνεται πώς ξεχάσαμε τό 
μύθο μας.

Μέσα απο το ώραϊο τούτο δοκίμιο περνούν τό ώραΐο στήν τέχνη καί 
στη φύση, ή ελληνική παράδοση, τό Βυζάντιο, τό κλασσικό καί τό ρομαντικό.

Στο β' δοκίμιο τού βιβλίου έχουμε τή σχέση άνάμεσα στό αισθητικό 
υποκείμενο καί στό αισθητικό άντικείμενο.

Τό αισθητικό άντικείμενο δέν τό γνωρίζουμε στις σχέσεις του καί 
ατούς αίτιασμούς του δπως συμβαίνει στό χώρο τής επιστήμης. Πρωταρχικό 
στοιχείο εδώ είναι ή β ί ω σ η. Τό αισθητικό άντικείμενο προβάλλει μέσα 
σε μιά αύτάρκεια, άνεξαρτησία κι ακεραιότητα άπέναντι σ’ έκεΐνον πού τό 
θεωρεί.

"Ενα στοιχείο τής αίσθητικής είναι τό ήθος. «Τό αισθητικό λυτρώνει 
και όταν άκόμα είναι κραυγή, άπελπισίας· καταφάσκει ή τον άνθρωπο ή τον 
Θεό» (44).

«Στήν τέχνη», γράφει πιό κάτω ό Κωνσταντίνος Τσάτσος, «καί ή ύλη 
πάει νά γίνει ιδέα, καί ή ιδέα πάει νά γίνει ύλη» (45). ’Έχουμε εδώ έναν 
έρωτα τής Ιδέας καί έναν έρωτα τής ύλης. Στή συνέχεια έχουμε μια άνα- 
φορά στό αισθητικό μέτρο, στήν άρχιτεκτονική, στή ζωγραφική, στή 
γλυπτική, στό ρυθμό καί στό χορό, στό μουσικό λόγο, στήν ποίηση, στό θέα

τρο, τή μουσική, στή λέξη, στή. σύγχρονη τέχνη.
Τό β' μέρος τού β' δοκιμίου άναφέρεται στήν εικαστική τέχνη, στο 

άφηρημένο ή όχι τής τέχνης καί στό διανοητικό ή όχι στοιχείο τού έργου τής 

τέχνης-
Τό τρίτο θέμα τού βιβλίου άναφέρεται στό ώραΐο καί στήν πραγματικό

τητα. Καί στό κεφάλαιο τούτο, όπως καί στό προηγούμενο βρίσκουμε τον 
στοχασμό τού Κωνσταντίνου Τσάτσου δοσμένο μέ τον ιδιότυπο τρόπο τών 
άφορισμών, τών πυκνών καί συνοπτικών διαλογισμών.

Ουσία τής τέχνης είναι τό άλογο στοιχείο. "Ομως ό λόγος είναι εκείνος 
πού συγκρατεί τό αχαλίνωτο τής φαντασίας πού παίρνει όμως ό ίδιος άπειρες 
προεκτάσεις.

Χρέος τής τέχνης δέν είναι νά καταπιάνεται μέ τά κραυγαλέα προβλή
ματα τής κοινωνικής ζωής. ΤΙ τέχνη άκριβώς θά πρέπει νά προχωρεί 
«πέρα άπό τά προβλήματα τού ψωμιού στά έξ ίσου άγωνιώδη προβλήματα 
γιά τό πνεύμα τού άνθρώπου» (97).

Καί πιό κάτω γράφει: «Ό Θεός νά μάς προστατεύη άπό τήν τέχνη 
πού διδάσκει είτε τήν ηθική, είτε τήν πολιτική» (103). «Ή τέχνη δέν μπο
ρεί νά τίθεται στήν υπηρεσία τής επιστήμης ή τής ηθικής ή τής πολιτικής. 
Ή τέχνη βρίσκεται άμετακίνητη μόνο στήν υπηρεσία τού κάλλους σαν άπό- 
λυτης άξίας. Κι ή πολιτικοποιημένη τέχνη είναι ένας άσχημος τραγέλαφος 
τού συρμού στήν έποχή μας, δπως καί ή πολιτικοποιημένη επιστήμη».

Μιλώντας γιά τόν εαυτό του γράφει πώς ο ίδιος δούλεψε άχρονα. Πέρα 
άπό τήν τυφλή έμμονή στήν παράδοση και πέρα άπό τήν υποταγή στό σύγ
χρονο καί στή μόδα. Γιατί ή τέχνη είναι κάτι πού υπερβαίνει τή χρονι- 
κότητα.

Στή συνέχεια άκολουθεϊ ή προβληματική τού Κωνσταντίνου Ττάτσου 
πάνω στόν ποιητικό λόγο.

Στό κεφάλαιο τούτο πέρα άπό μιά άναφορά στις μεγάλες μορφές τής 
ποίησης δπως είναι ό "Ομηρος, δ Δάντης, δ Σαίξπηρ, ό Βιργίλιος, ό Βολταί- 
ρος, ό Γκαϊτε κ.ά., καί στήν Εύρπαϊκή καί Κινεζική ποίηση γενικά, δ 
Κωνσταντίνος Τσάτσος έπιχειρεϊ μιά προσέγγιση τού προβλήματος τής γνη
σιότητας στήν ποίηση, καθώς έπίσης καί τού προβλήματος τής γλώσσας. 
Πέρα άπό αυτό τίθεται τό πρόβλημα τού θεάτρου καί ό βαθμός τής λειτουρ- 
γικότητάς του.

Πρώτα τό πρόβλημα τής γνησιότητας τής ποίησης. Έδώ έξετάζεται ή 
ποίηση σέ σχέση μέ τή διανοητικότητα. Ή ποίηση δέν βρίσκεαι έ'ξω άπό τή 
διανοητικότητα. "Ομως, σύμφωνα μέ τόν Κωνσταντίνο Τσάτσο ή ποιητική 
λειτουργία καταξιώνεται μόνο δταν ή διανοητικότητα γίνει βίωμα αισθητικό, 
(σελ. 111).

Γράφει: «Γνήσιος ποιητής δέν είναι δ μή διανοητικός, άλλα έκεϊνος 
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του οποίου ή διανοητικότητα ταυτίζεται μέ τήν αίσθηντική συγκίνηση, 
(σελ. 111).

Βασικό στοιχείο τού ποιητικού λόγου είναι ή λέξη πού έχει μιά δυναμι
κότητα μοναδική καί διανοίγει πολλές προοπτικές. «Κάθε σχεδόν λέξη εί
ναι ένα χαλαρό καλούπι, πού χωράει πολλά νοήματα (σελ. 112).

"Ενα πρόβλημα βασικό στον ελληνικό χώρο υπήρξε αυτό τής διγλωσσίας. 
Καθαρεύουσα άπό τή μιά, δημοτική άπό τήν άλλη.

Ό Κωνσταντίνος Ττάτσος άναφέρεται στήν πολτικοποίηση τής γλώσσας 
πού έγινε στόν ελληνικό χώρο καί διατυπώνει στήν συνέχεια τήν άποψή του 
γιά τή λύση τού προβλήματος.

«Λυπήθηκα», γράφει, «πού τό Ιερό πρόβλημα τής ελληνικής λαλιάς τό 
είχε μεταβάλει σέ πιόνι τής πολιτικής του ό άριστερισμός χάρη στήν άφέλεια 
μερικών τίμιων δημοτιστικών καί χάρη στή στενοκεφαλιά μερικών τίμιων 
καθαρεουσιάνων» σελ. 114).

Φυσικά τό πρόβλημα τής γλώσσας είναι τεράστιο. Στο βιβλίο γίνονται 
βασικά μόνο νύξεις στο πρόβλιμα καί τούτο γιατί ή ευρύτητα τών προβλη
μάτων μέ τά οποία καταπιάνεται ό Κωνσαντϊνος Τσάτσος στο βιβλίο του είναι 
πολύ μεγάλη, έτσι πού άπό μόνη της είναι δύσκολη.

Ό Κωνσταντίνος Ττάτσος πιστεύει σέ μιά λύση τού προβλήματος τής 
γλώσσας πέρα άπό τις άκρότητες τής δημοτικής καί τής καθαρεύουσας, πού 
φορτώνουν τό νεοελληνικό λόγο μέ νεκρά άπολιθαμένα λεκτικά σχήματα· καί 
οδηγούν σέ μιά παράταιρη, φτιαχτή, έκζητημένη γλώσσα. Ή λύση θά είναι 
μιά κατά βάση δημοτική γλώσσα «πού θά έχει όμως παραλάβει άπό την κα
θαρεύουσα τά στοιχεία πού άνθεξαν στο χρόνο καί πού ή δημοτική δέν 
στάθηκε Ικανή νά άντικαταστήσει· καί δλα αυτά θά πορευθούν, εξελισσό
μενα σιγά - σιγά, προς τήν ομοιογένεια καί τήν ενότητα, (σελ. 115).

Θάθελα νά άναφέρω μερικούς άφορισμούς τού Κ.Τ. άπό τό κεφάλαιο 
γιά τήν ποίηση.

«"Οσοι θέλουν νά γράψουν μέ τό καλλίτερο δυνατό ύφος καί ταυτόχρονα 
μέ αυτό πού ταιριάζει περισσότερο στήν προσωπικότητά τους, πρέπει νά 
ξεχάσουν τό κατοδτερο κοινό μέ τό οποίο καθημερινά διαλέγονται» (σελ. 116).

«Τό κωμικό δέν υπάρχει στά πράγματα· υπάρχει στήν άντίκρυσή 
τους» (σελ. 118).

«Ή άληθινή πρωτοτυπία δέ θέλεται· είναι πηγαίο γέννημα τής ελεύθε
ρης έμπνευσης (σελ. 119).

«Κάθε τέχνη εκφράζει τήν έποχή της. ’Αλλά ούαί καί άλοίμονο άν έκ- 
φ,ράζει μόνο τήν έποχή της. Ή άληθινή τέχνη έκφράζει δλες τις εποχές, 
διότι εκφράζει τον άνθρωπο», (σελ. 120).

Στήν ποίηση «τή λογική άντικαθιστά μιά αισθηματική ή αισθησιακή 
τάξη» (σελ. 131).

«Κάθε έργο τέχνης οδηγεί στήν «κάθαρση». Καθαίρει τά πράγματα 
καί καθαίρει καί τήν ψυχή πού τά άντικρίζει» (σελ. 136).

Τό Θέατρο δέν υπάρχει ούτε γιά νά διδάσκει, ούτε γιά νά ψυχαγωγεί» 
(σελ. 137).

Τό επόμενο κεφάλαιο άναφέρεται στή Μουσική. Σ’ αυτό περνούν 
οι μεγάλες μορφές τής μουσικής. Ό Μόζαρτ, ό Beethoven, δ Bach, δ Handel 
καί τό ιδιότυπο τής τέχνης τού καθενός.

Ό Κωνσταντίνος Τσάτσος δίνει τις σκέψεις του γιά τή σύγχρονη μου
σική τή θρησκευτική μουσική, τή σύνδεση λόγου καί μουσικής.

Ή σύγχρονη λεγάμενη ελαφρά μουσική «κατά κανόνα χαλάει τόν άν
θρωπο. Τον χαλάει άνασκαλεύοντας δλες τις frustrations, τις άπωθήσεις, τις 
πικρίες, τις άπογοητεύσεις καί οδηγώντας σ' έναν άπελπισμένο μηδενισμό, 
σέ άρνηση» (σελ. 144).

Στις μέρες μας συναντάμε τήν τεχνοτροπία τών θορύβων στή μουσική, 
πού «καί δταν κάτι εκφράζει, δέν εκφράζει αισθητικά νοήματα· δέν κατα
τείνει στήν ιδέα τού καλού ή τού υψηλού* δέν λυτρώνει τό πνεύμα, δέν χα
ρίζει πνευματική ελευθερία. Άντιθέτως καταθλίβει, διαλύει τήν ψυχή, τήν 

μηδενίζει» (σελ. 151).
Ή θρησκευτική μουσική είναι γιά τόν Κωνσταντίνο Τσάτσο κάτι τό 

μοναδικό. «Ή θρησκετυική μουσική· ή μουσική πού πηγάζει άπό άγάπη 
γιά τό Θεό καί τή λατρεία του. Ή καθαριότερη ένυλη έκφραση τής σχέσης 
μέ τό Θείο. Τό μουσικό αυτό είδος... είναι ένα άπό τά υψηλότερα επι
τεύγματα τού πολτισμού μας», (σελ. 145).

«Ό συνδυασμός τού λόγου μέ τή μουσική», γράφει δ Κωνσταντίνος Τσά
τσος, <μού φαίνεται παρά φύσιν. Ή μουσική μπορεί νά έξάρη τόν λόγο. 
’Αντίθετα ό λόγος δέν μπορεί νά έξάρη τή μουσική. Δέν τής προσθέτει τί
ποτα» (σελ. 147).

Ό συνδυασμός λόγου - μουσικής λειτουργεί μονάχα δταν ή μουσική δέν 
υποβιβάζεται σέ υπηρετικό στοιχείο γιά έξαρση τού λόγου. Τούτο συμβαίνει 
στά άρχαία χορικά, στήν άρχαία λυρική ποίηση, στή βυζαντινή μουσική.

Τό Στ' κεφάλαιο τού βιβλίου άναφέρεται στόν εικαστικό λόγο.
Σ’ αυτό γίνεται μιά άναφορά στήν άφηρημένη ζωγραφική, στήν άνεικο- 

νική τέχνη, στή σύγχρονη γλυπτική, στο άφηρημένο καί τό συγκεκριμένο.
«Ή άφηρημένη ζωγραφική έκφράζει πολύ γενικά καί άσαφή ορμή, γα

λήνη, άνησυχία... οι έκφραστικές της δυνατότητες είναι πολύ περιορισμένες» 
(σελ. 155).

«'Ή άνεικονική τέχνη» περιορίζεται σέ ευρύτατες γενικότητες, σέ άό- 
ριστα συναισθήματα, κάποτε μόνο σέ άλλες διεγέρσεις συναισθημάτων. ’Εκεί 
έξαντλεΐται». Ό κίνδυνος στήν άνεικονική τέχνη βρίσκεται καί σέ κάτι 
άλλο στήν ευκολία. Στήν άπουσία προπαίδειας.
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Σχετικά μέ τή σύγχρονη γλυπτική ό Κωνσταντίνος Ττάσος πιστεύει πώς 
έκανε ένα μεγάλο βήμα. Ξεπέρασε τό ανθρώπινο σώμα. Παριστάνει γεω
μετρικές μορφές — ένυλα σχήματα πού εκφράζουν ανθρώπινα συναισθήματα, 
πού, δταν δέν αποτελούν εύκολη απάτη, φιλοσοφούν.

Τό επόμενο κεφάλαιο τού βιβλίου άναφέρεται στή Ρητορική.
Στο α' μέρος του κεφαλαίου γίνονται μερικές γενικές παρατηρήσεις καί 

διακρίσεις. Θέματά του: ό έντεχνος λόγος, ό έντεχνος πεζός λόγος, ό ρη
τορικός λόγος, ή λογική κατεύθυνση τού ρητορικού λόγου, ό γνήσιος καί 
μή ρητορικός λόγος, ό ρητορικός λόγος καί ό ρητορισμός, οι κοινωνικοί όροι 
τής ρητορικής τέχνης, ό ρητορικός λόγος, ή ήθοποιΐα καί τό ήθος.

’Επισημαίνουμε εδώ τή λεπτότητα τών παρατηρήσεων πού γίνονται καί 
πού οδηγούν στο βάθος τού προβλήματος τής ρητορικής σή,ν οποία πρωταρ
χικό στοιχείο είναι ό λόγος. "Ενας λόγος όμως δοσμένος έντεχνα.

Τό β' μέρος τού κεφαλαίου άναφέρεται στή Νεοελληνική ρητορική πού 
αποτελεί σύνθεση τής επίδρασης τού αρχαίου κόσμου, τού Βυζαντίου, καί τού 
Δυτικού κόσμου. ’Εκείνο πού παρατηρεί ό Κωνσταντίνος Τσάτσος είναι 
πώς «στήν περιοχή τού ρητορικού λόγου ή άρχουσα επίδραση είναι ή βυζαντι
νή. Ό διανθισμένος, ό τορνευμένος λόγος, αυτός άρεσε περισσότερο», 
(σελ. 175).

"Ομως δέν λείπουν κι οί επιδράσεις τών μεγάλων Γάλλων καί "Αγγλων 
ρητόρων.

Μιά εκτροπή τού ρητορικού λόγου στον Νεοελληνικό χώρο είναι ή εκ
τροπή προς τό λογιωτατισμό, μέ εκφραστικό του όργανο τήν καθαρεύουσα. 
Έδώ κυριαρχεί πολλές φορές ή κενότητα, ή υπερβολή καί ό στόμφος.

Τό κεφάλαιο τούτο τού βιβλίου είναι υποθέτω αξιοσημείωτο στά πλαίσια 
μιας απόπειρας μελέτης καί ερμηνευτικής τής Νεοελληνικής φυσιογνωμίας 
πού αδύναμη βουλιάζει στήν αδιέξοδη κενότητα.

Στο γ' μέρος τού κεφαλαίου έχουμε σκέψεις γιά τή ρητορική.
’Αντιγράφω μερικές:
—Ό ρητορικός λόγος είναι έντεχνος λόγος. Γι’ αυτό είναι ό λόγος 

έντεχνος, μέ σκοπό, συγκινώντας καί εξηγώντας, να πείση.
—Τό έργο τού ρητορεύειν δέν είναι βέβαια έπιστημονικό είναι τεχνικό, 

είναι λογοτεχνικό.
—Ό ρήτωρ δέν κρίνει αντικειμενικά τήν άξία τών λόγων του, άλλα έν 

όψει κάποιου άλλου σκοπού τού σκοπού να πείση.
Ό ρήτορας πρέπει να ξέρη όχι μόνο τόν ορθό λόγο άλλά καί τόν φαύλο 

λόγο, τό σοφιστικό, γιατί καί αυτός μπορεί να όδηγή προς τόν τεθέντα 
σκοπό (σελ. 197).

—Ή ρητορική είναι μάθημα άπλώς «ύφους» (σελ. 199).

Ό ρητορικός λόγος προϋποθέτει ένα άκροατήριο όπως ό θεατρικός 
(σελ. 201).

—Ή ρητορική είναι καί ιδιαίτερο είδος τέχνης τού πεζού λόγου· είναι 
όμως καί εφαρμοσμένη ψυχολογία (σελ. 204).

Τό τελευταίο κεφάλαιο τού βιβλίου άναφέρεται ε’ιδικά στο πρόβλημα 
τής Γλώσσας.

Έδώ ό συγγραφέας επανέρχεται στο πρόβλημα τής πολιτικοποίησης τής 
γλώσσας πού είναι, όπως γράφει, «μιά άπό τις χειρότερες πολιτιστικές, άλλά 
καί πολιτικές πληγές τού τόπου μας» (σελ. 205).

Ό Κωνσταντίνος Τσάτσος επισημαίνει τήν τυποποίηση τής γλώσσας 
πού συναντάμε στή φανατική καθαρεύουσα καί στή φανατική δημοτική. Οί 
γραμματικοί τύποι πέρα άπό τήν ορθότητά τους έρχονται να μάς άπομακρύ- 
νουν άπό τή ζωντανή γλώσσα, έτσι καθώς επιβάλλουν καί τύπους καί σχή
ματα πού ελάχιστα λειτουργούν. Ό γλωσσικός δογματισμός τής καθαρεύου
σας παλαιότερα καί τής δημοτικής στις μέρες μας παρατείνει τό πρόβλημα 
τής γλώσσας στον ελληνικό χώρο.

Ό Κωνσταντίνος Τσάτσος πιστεύει πώς «πρώτα έρχεται ή άρτια, ή σα
φής, ή συντομώτερη διατύπωση τού νοήματος καί. ύστερα ό γλωσσικός τύπος 
(σελ. 207). Γι’ αυτό ή λύση τού προβλήματος θά ’ναι μιά ζωντανή δημο
τική γλώσσα μέ τύπους τής καθαρεύουσας πού λειτουργούν στήν καθημερινή 

μας ομιλία.
Ό Κωνσταντίνος Τσάτσος επισημαίνει καί τή γλωσσική βαβυλωνία στό 

χώρο τής επιστήμης. ’Ανάγκη θά είναι μιά καταφυγή σ’ ένα παγκόσμιο 
γλωσσικό όργανο. Μιά διέξοδος κατά τόν Κωνσταντίνο Τσάτσο άπομένει. 
Ή καταφυγή σέ μιά άπό τις κλασσικές γλώσσες. Κι έδώ επιλέγεται ή 
Λατινική.

Φυσικά αυτή ή κοινή γλωσσική καταφυγή θ’ άφορα μόνο «στό χώρο τής 
διανοίας, τών φυσικών επιστημών, τής φιλολογίας, τής νομικής επιστήμης, 
γενικά στό χώρο όπου ή γλώσσα καλείται να μεταδώσει άπλώς κρίσεις» καί 
όπου «όλα τά πολιτισμένα ευρωπαϊκά έθνη έχουν έναν ενιαίο πολιτισμό καί 
μπορούν επομένως καί μέ ένα ενιαίο γλωσσικό όργανο να έκφρασθούνε» 
(σελ. 210).

Θά ’θελα νά σταθώ, ολοκληρώνοντας τήν παρουσίαση τής «θεωρίας τής 
τέχνης», στον επίλογο τού Κωνσταντίνου Τσάτσου όπου ό συγγραφέας δια
τυπώνει τις βασικές γενικές άρχές τής αισθητικής του φιλοσοφίας.

Πρώτα είναι ή άποψη πώς1 τό αισθητικώς άξιο ή άνάξιο έργο βρίσκεται 
πέρα άπό τις διάφορες τεχνοτροπίες. Ό Κωνσταντίνος Τσάτσος άπορρίπτει 
τήν παλιά παρεξήγηση πού δημιουργήθηκε ύστερα άπό τό «Διάλογο γιά 
τήν Ποίηση» μέ τόν Γ. Σεφέρη πώς ό ίδιος ήταν ό πρόμαχος τής γερμανικής 
φιλοσοφίας καί τής δή καντιανής καί ό Γιώργος Σεφέρης ή πρόμαχος τής 
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ελευθερίας τής τέχνης καί μαζί ό -θιασώτης τών πιο μοντέρνων μορφών...» 
(σελ. 214).

Ή δεύτερη αρχή είναι ή πίστη τοΰ Κωνσταντίνου Τσάτσου στήν 
αυτονομία τής τέχνης. Ή τέχνη κατά τόν Κωνσταντίνο 
Τσάτσο είναι αυτοσκοπός, (σελ. 215). «Ή τέχνη δέν 
είναι θεραπαινίδα όποιωνδήποτε ή θ ι κ οι κοινωνι
κών σκοπών άλλα μόνο τής ιδέας τής αισθητικής (μορφής, τής 
ιδέας τοΰ καλοΰ.

Ή τρίτη άρχή είναι πώς ή Ιδέα τοΰ καλοΰ «δέν 
ταυτίζεται μέ τούς άπειρους τρόπους που ή 
ιδέα τοΰ καλοΰ μπορεί νά π)ροσλάβει» (σελ. 217). 
Ή τέχνη βρίσκεται πέρα άπό τό σύγχρονο καί τό παραδοσιακό.

Τέταρτη άρχή είναι πώς «άπαραίτητος όρος γιά νά γεννηθή ή αισθη
τική συγκίνηση είναι ένα όριο έλλογης άλληλουχίας πού κάνει μεταδότη στή 
συναίσθηση τοΰ άλλου κάποιο συνειρμό νοημάτων» (σελ. 219).

Έπιλογικο

Τό βιβλίο τοΰ Κωνσταντίνου Τσάτσου «Θεωρία τής Τέχνης» άποτελεΐ 
πιστεύω μιά συνεισφορά στο χώρο τής αισθητικής προβληματικής.

’Εκείνο πού τό διακρίνει είναι ή συνέπεια στις βασικές αισθητικές φιλο
σοφικές άρχές άπό τις οποίες ξεκινά.

'Ύστερα είναι ή σαφήνεια στή διατύπωση κι ή απλότητα στήν άνάπτυξη 
τών ιδεών.

Πέρα άπ’ αυτό ή τεράστια ευρύτητα έτσι καθώς ό Κωνσταντίνος Τσάτσος 
άναφέρεται σ’ όλο σχεδόν τό πλάτος τοΰ ευρωπαϊκού πνεύματος, πού όχι 
μόνο τό άναφέρει άλλά έμβαθύνει σ’ αυτό.

Ή «θεωρία τής τέχνης» άποτελεΐ, πιστεύω, μιά θέση μέσα στον κυκεώνα 
τών ρευμάτων καί απόψεων τών ήμερών μας. Σέ μιά εποχή όπου ή τέχνη 
φαίνεται πολλές φορές νά παραμορφώνεται έτσι καθώς τή βλέπουμε νά περνά 
στήν πιο φρικτή καπηλεία, ξεκαθαρισμένες άπόψεις πάνω στήν τέχνη, τή 
λειτουργικότητά της, τήν αυθεντικότητα καί τή σκοπιμότητά της συνιστοΰν 
πιστεύω μιά σημαντική υποδομή γνήσιου προβληματισμού. Πέρα άπό τις 
διαφωνίες πού μπορεί κάποιος νά έχει σέ όσα ό Κωνσταντίνος Τσάτσος άνα- 
πτύσσει στο βιβλίο του, τό βιβλίο άπό μόνο του πιστεύω πώς προσφέρει μιά 
σημαντική άφετηρία φιλοσοφικού αισθητικού προβληματισμού, άπαραίτητου 
σέ μιά εποχή σύγχυσης καί άδιεξόδου.

ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

Ύά χίας Ρ ο ύ σ ο υ : Ή αντίδραση τών παιδιών στην επιθετικότητα 
που περιέχουν τά Κινούμενα Σχέδια — (Βία και τηλεόραση), Λευ
κωσία, 1978.

Ή τηλεόραση μπήκε καί στή δική μας ζωή, εδώ στήν Κύπρο, σάν τό κυ- 
ριώτερο μέσον πληροφόρησης καί ψυχαγωγίας. Στο εξωτερικό πολλοί ερευ
νητές καταπιαστήκανε μέ τά προβλήματα, πού δημιούργησε στήν κοινωνία τό 
τεχνολογικό αυτό επίτευγμα. Προβλήματα αισθητικά, κοινωνικά, πολιτικά, 
ψυχολογικά καί άλλα. Προσωπικά περισσότερο πρόσεξα μερικές πραγματείες 
πού εξέταζαν τις επιπτώσεις τής τηλεόρασης στήν υγεία. Π.χ. έχω υπόψη μου 
<ιιά γερμανική εργασία, πού μιλά γιά τις δυσμενείς επιδράσεις τής μικρής οθό
νης πάνω στά μάτια τών παιδιών. Η εργασία αυτή προτείνει μερικούς τρό
πους πού θά λιγόστευαν τή ζημιά, όπως π.χ. τήν άπόσταση άπό τό κατράν, τή 
διατήρηση γύρω στήν αίθουσα ελαφρού φωτισμού.

Στήν Ελλάδα έχουν γίνει τελευταίως μερικές έρευνες πάνω στή «βία άπό 
τά τηλεοπτικά προγράμματα» άπό ομάδα παιδιάτρων τής Α' Παιδιατρικής 
Κλινικής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών (Παιδιατρική, 1977, τομ. 40, σελ. 303- 
315). Στήν έρευνα αυτή μελετήθηκε ό άριθμός τών εκπομπών βίας πού πα
ρακολουθήσανε 1,167 παιδιά. Υπολογίζεται πώς σ’ ένα χρόνο ή ελληνική τη
λεόραση προβάλλει 4 χιλιάδες εγκληματικές βίαιες πράξεις. Εννοείται πώς 
υπεύθυνοι είναι οι γονιοί αν τά παιδιά τους παρακολουθούν αυτά τά προγράμ
ματα πού συνήθως μεταδίδονται άπό τις 10.30 μ.μ. και ύστερα. Άπό τή με
λέτη αυτή πληροφορούμαστε πώς στήν ’Αμερική κάθε λεπτό στά μόνιμα παιδι
κά προγράμματα προβάλλεται μιά σκηνή βίας μέ τόν εξής φοβερό υπολογισμό 
πώς ένα άμερικανόπουλο 14 χρόνων παρακολούθησε στήν τηλεόραση 13 χιλιά
δες φόνους. Μιά άλλη έρευνα στή Θεσσαλονίκη άπό παιδίατρους τής Παιδια
τρικής Κλινικής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Παιδιατρική, 1978, τομ. 
41, σελ. 497-506), εξετάζει τά εξής μεταξύ μαθητών τών Γυμνασίων: 1) Πό
σες ώρες παρακολουθούν τηλεόραση, 2) ποιες οί σχέσεις παιδιού μέ τήν οικο
γένεια καί τό σχολείο σέ συνδυασμό μέ τήν τηλεόραση. 3) Ή επίδραση τών 
προγραμμάτων καί ο'ι προτιμήσεις τών μαθητών. Άλλά καί οι δυο αυτές έρευ
νες έχουν μικρή σημασία καί παροδική.

Στήν Κύπρο δέν ξέρω νάχει γίνει καμμιά άξιόλογη έρευνα γύρω άπό σο
βαρά προβλήματα πού δημιούργησε ή τηλεόραση. Ή Νάγια Ρούσου, πού δου
λεύει στό τηλεοπτικό τμήμα τού Ραδιοφωνικού 'Ιδρύματος Κύπρου, κατά τό 
διάστημα τής μετεκπαίδευσής της στήν ’Αμερική καταπιάστηκε μ’ ένα πολύ 
φλέγον πρόβλημα, ψυχολογικό άλλά μέ πολύ κοινωνικό άντίκτυπο, τήν επίδρα
ση τών ταινιών Κινουμένων Σχεδίων στήν επιθετική διάθεση τών παιδιών, καί 
τούτο σάν τμήμα τού μεγάλου κεφαλαίου «Βία καί τηλεόραση». Στό κάτω-κάτω 
ή βία σήμερα, μέ τή μoρq)ή καί τής οργανωμένης βίας (’Ερυθρές Ταξιαρχίες, 
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Σεπτέμβρηδες κλπ.) αποτελούν εφιάλτη στη ζωή μας κι’ άς επιθυμούμε όλοι 
την ε’ιρήνη. Συνεπώς ενδιαφέρουν οχι μόνο τά αίτια αυτής τής σύγχρονης 
βίας αλλά και οι τρόποι πού θά τά λιγοστεύσουμε. Κάθε, λοιπόν, ερευνά πού 
σχετίζεται μέ αυτά ενδιαφέρει ευρύτερο κοινό. Κι’ εφέτος, πού είναι «Διεθνές 
’Έτος Παιδιού», Ιδιαίτερα ενδιαφέρει ή επίδραση γενικά των τηλεοπτικών μέ
σων στή συμπεριφορά γενικά τού παιδιού.

Σ’ αυτή την εργασία της ή Νάγια Ρούσου μιλά στήν εισαγωγή και στήν 
ανασκόπηση για τό όλο θέμα τής βίας πού περιέχουν τά τηλεοπτικά προγράμ
ματα, και αναφέρει πειράματα καί τελικά συμπεράσματα διαφόρων ερευνητών, 
πού ασχολήθηκαν γενικά μέ τή βία, και ειδικότερα μέ τις ταινίες Κινουμένων 
Σχεδίων, μέ τελική ανακεφαλαίωση γι’ αυτές τά εξής:

«1) "Οτι τά παιδιά φοβούνται λιγώτερο την επιθετικότητα σ’ αυτές τις 
ταινίες καί 2) ότι τά ευχαριστεί περισσότερο ή επιθετικότητα στα Κινούμενα 
Σχέδια παρά στις ταινίες μέ ’Ανθρώπινους Χαρακτήρες. Καί πώς διαπιστώ
θηκε επίσης δτι τά παιδιά πού δείχνουν πιο πολλή ευχαρίστηση ενώ παρακο
λουθούν κινηματογραφημένη επιθετικότητα, είναι ενδεχόμενο νά φερθούν πιο 
επιθετικά σέ κατοπινές καταστάσεις».

Στή συνέχεια ή συγγραφέας καθορίζει τό θέμα τής μελέτης—έ'ρευνάς της 
πού περιλαμβάνει τις αντιδράσεις 4 ομάδων παιδιών σέ επιθετικό περιεχόμενο 
ταινιών Κινουμένων Σχεδίων καί προκαταβολικά καθορίζει τό τί άνέμενε από 
τήν έρευνα αυτή: τά δυο ενδεχόμενα όπως τά ονομάζει.

Στό δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσει μέ λεπτομέρεια τή μέθοδο πού ακολού
θησε, καθορίζει τό υλικό πού χρησιμοποίησε καί εκθέτει τον τρόπο μέ τον οποίο 
έγινε ή όπτικογράφηση τών αντιδράσεων καί τον τρόπο μέ τον όποιο κωδικο- 
ποιηθήκανε τά ευρήματα.

Σ’ ένα τρίτο κεφάλαιο συζητοΰνται τά αποτελέσματα τής έρευνας. Αυτά 
είναι τά εξής:

1 ) Τα μικρότερα τά τετράχρονα αντιδρούν ευχάριστα στήν επιθετικό
τητα.

2) Τά παιδιά πού δείχνουν ευχαρίστηση στήν επιθετικότητα τών ταινιών 
συμπεριφέρονται πιο επιθετικά αργότερα.

3) Τά κορίτσια άντιδρούσαν λιγότερο ευχάριστα παρά τά αγόρια στό 
έπιθετικό περιεχόμενο τών ταινιών.

Μετά την εκθεση τών αποτελεσμάτων καί τή συζήτηση πάνω σ’ αυτά ή 
συγγραφέας προχωρεί σέ εισήγηση γιά μελλοντική έρευνα, γιατί α) οι ταινίες 
Κοινουμένων Σχεδίων περιέχουν πολλήν έπιθετικότητα καί β) ή μίμηση στά 
παιδια αποτελεί ισχυρό στοιχείο, Ιδίως στά πρώτα τους χρόνια πού διαμορφώ
νονται. Προς τούτο, ή συγγραφέας, θεωρεί τό χώρο τής Κύπρου πρόσφορο 
χώρο γιά έκτεταμένες έρευνες όχι μόνο στό κεφάλαιο αυτό αλλά καί σέ άλλα, 

ποΐ’ σχετίζονται μέ τά μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Τό πρακτικό μέρος από τήν εργασία αυτή περιλαμβάνεται στον επίλογο 

μέ τή μορφή εισηγήσεων: ένα είδος συνεργασίας κοινού καί υπευθύνων τών 
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ή οποία όμως νά πλαισιώνεται μέ επιστημονικές 
Αναζητήσεις στον τηλεοπτικό τομέα, όχι δηλ. αύτοσχεδιασμούς κι’ «έτσι νομίζω».

Όη^είλουμε νά δεχτούμε μέ πολλήν Ικανοποίηση τήν εργασία αυτή τής 
Γούσου, προπαντός ώς απαρχή γιά προσεκτικότερες σκέψεις πάνω στις επι
δράσεις τής τηλεόρασης τόσο στούς μεγάλους, προπαντός όμως στά παιδιά, 
πού βρίσκονται στό στάδιο τής διαμόρφωσής τους σ’ όλους τούς τομείς. ’Εννο
είται πώς τήν ευθύνη δέν θάχουν μόνο οι υπεύθυνοι τών τηλεοπτικών προ
γραμμάτων, αλλά καί οι γονιοί καί οι εκπαιδευτικοί, πού οφείλουν νά συνεργά
ζονται γιά τό καλό όλων μας. ’Αλλά πάντοτε ή συνεργασία αυτή μέ καλή πί- 
οτη, χωρίς προχειρολογίες καί άλλότριους στόχους, καί πάντοτε μές τις κυπρια

κές δυνατότητες.
ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ

Ελληνικός Πνευματικός Ο μ ι λ ο ς Κύπρον: «Φιλο
λογική Κύπρος» 1978, οο. 1 - (302).

Ό τόμος είναι αφιερωμένος «στήν ιερά μνήμη τού ’Εθνάρχη Μακα
ρίου Γ'». Μέ τήν αφιέρωση συνδέονται άμεσα τόσον ό Πρόλογος (σ. 3) όσον 
καί ή πρώτη έργασία μέ τίτλο: «Ό Μακάριος καί ή Παιδεία στήν καθολική 
της έννοια» (σσ. 5-15). Στον Πρόλογο τής έκδόσεως ό σημερινός ’Επίτιμος 
Πρόεδρος τού Ε.Π.Ο.Κ. Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Χρυσόστομος 
αξιολογεί επιγραμματικά τήν μέχρι σήμερα προσφορά τού Όμίλου καί άνα- 
δεικνύεται ό ’Ίδιος άξιος συνεχιστής τού αειμνήστου ’Εθνάρχη Μακαρίου Γ', 
«πού σ’ όλη του τή σταδιοδρομία στάθηκε προστάτης τών γραμμάτων καί τών 
πνευματικών ανθρώπων, φύλακας τής πολιτιστικής μας παράδοσης καί ηγέτης 
μαζί κι αγωνιστής στον αγώνα γιά εθνική επιβίωση καί δικαίωση». Ή έργα
σία τού κ. Πάτροκλου Σταύρου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο γιά 
τήν έγκυρότητα καί τήν αξιοπιστία τών γραφομένων — ας μή ξεχνάμε ότι 
υπήρξε ό πώ στενός συνεργάτης τού αοιδίμου Εθνάρχη — όσο καί γιά τή 
μοναδικότητα τού τρόπου γραφής τού συγγραφέως, πού ουδέποτε ξέχασε τήν 
Ιδιότητα τού ειλικρινούς εραστή καί εργάτη τού λόγου, ώς φιλόλογος πού είναι: 
«...Ό Εθνάρχης Μακάριος ήθελε τήν Κύπρο τόπο τού πνεύματος, τόπο τών 
γραμμάτων, τόπο τών τεχνών. ’Έτσι τήν έβλεπε, νά λαμποκοπά μέσα από τούς 
αιώνες μ’ ένα ανέσπερο φώς πολιτισμού, έτσι τήν έβλεπε, νά είναι διακοσμη
μένη μέ τά κατάλοιπα υπολείμματα καί τά δείγματα, πνευματικά καί μνημεια
κά, μιας αδιάκοπης λαμπρής πολιτιστικής δημιουργίας, έτσι τήν έβλεπε, νά 
ακτινοβολεί τό πνευματικό φώς της στούς γύρω λαούς καί νά συνεχίζει μέ 
συνέπεια τή δημιουργική πορεία της στούς μελλοντικούς καιρούς...»
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Ό κ. ’Ιάκωβο; Κυθρεώτης δημοσιεύει στις σσ. 53-92 τό ιστορικό σέ πέν
τε πράξεις δράιια «Έθνομάρτυς Κυπριανός», πού από εκδοτικής πλευράς 
θά ’μπαινα στον πειρασμό νά τό τοποθετήσω αμέσως μετά από την εργασία 
τοΰ κ. Πάτροκλου Σταύρου. Ό βραβευμένος θεατρικός συγγραφέας, χρησιμο
ποιώντας ώς πηγές τις ύπάρχουσες γνωστές ιστορικές καί λογοτεχνικές μαρτυ
ρίες καί έχοντας Ιδιαίτερα υπόψη τό δυσεύρετο τώρα έργο του Θεμιστοκλή 
Θεοχαρίδη, Δύο σκηναί τής Κυπριακής 'Ιστορίας, Λάρναξ 1884 (στή Βιβλιο
θήκη Φανερωμένης τό αντίτυπο φέρει αφιέρωση στον ’Αρχιεπίσκοπο Σωφρό
νιο) καί τις σχετικές επιφυλλίδες τού Κ. Σιακαλλή στην έφημερίδα «Κύπρος», 
μεταπλάθει άνελικτικά γνωστά επεισόδια σέ θεατρικές σκηνές, μέ κορύφωση 
τόν αποκεηίαλισμό των Δεσποτάδων καί τό κρέμμασμα τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κυ
πριανού. Θεατρικά ευρηματική ή τελευταία σκηνή, ή παράφραση τού ποιήμα
τος τού Β. Μιχαηλίδη ή 9η ’Ιουλίου πετυχημένη, ή γλώσσα γενικά στρωτή καί 
ή θεατρική ο’ικονομία αρκετά προσεγμένη. Στο άνέβασμα τού έργου θά πρέπει 
νά προσεχθούν πολύ τά αναγκαία χρονικά διαστήματα σιωπής, ιδιαίτερα στήν 
τελευταία σκηνή. Δείγμα γραφής: (τέλος τρίτης πράξεως, σσ. 75-6).

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: "Ενα πράμα θέλω να τονίσω, καπετάν Κανάρη ! Πώς κά
θε έγνοια καί ένέργειά μας συγκλίνει σ’ ένα κοινό σκοπό: πώς νά ξε
σκλαβωθούμε, παλεύοντας σάν "Ελληνες μέ τό μυαλό, μέ κάθε δυνατό 
μέσο, ξοδεύοντας θυσία ακόμα καί τή ζωή μας !

ΚΑΝΑΡΗΣ: Στήν αντάρα τής μάχης δέν μετρούν τά αίματα, πού ποτί
ζουν τις ρίζες τής φυλής. Τό φούντωμα καί τούς καρπούς τού δέντρου, 
αυτά μονάχα λογαριάζει τό Γένος!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Κι άν φωλιάζουν οι κίνδυνοι από παντού, όμως ό θησαυ
ρός, κλεισμένος σέ φέρετρα πρέπει νά κουβαληθεί άπ’ τή Μονή στό 
κοιμητήρι, δίχτος νά πάρουν μυρωδιά οί σπιούνοι. ’Έτσι, τό φέρετρο μέ 
πομπή τάχα από «τεθλιμμένους συγγενείς», θά καταλήξει στό μνήμα. 
Τήν ίδια νύχτα, αφού ξεθάψουν μέ κάθε προφύλαξη τό η)έρετρο, θά τό 
κουβαλήσουν δυο βήματα στό διπλανό λιμανάκι τής Άσπρόβρυσης.

ΚΑΝΑΡΗΣ: Ή πονηριά κι ή μαστοριά, Μακαριώτατε, έχουν από ’να 
παστρικό χέρι καί πλένουν καί τά δυο τό πρόσωπο.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μέ τή θεία φώτιση τού Χριστού καί τή δική σου συμ
βολή, προσεύχομαι νά παλικάρια μας ν’ άποθέσουν στά χέρια τής πα
τρίδας τό θησαυρό. Αυτή τήν προσφορά τής Κύπρου, πού στέκει φό
ρος τιμής και αίματος σϊύν Ιερό αγώνα των Ελλήνων, πού ναι κοινός, 
των πάντων ό αγώνας!

ΚΑΝΑΡΗΣ: (Σε τονο επίσημο καί σοβαρό). Ή Ελλάδα χρωστάει πολ
λά στήν Κύπρο γιά τ’ άνέβασμά της. Τούτο τό ξέρει ή πατρίδα καί τό 
γνοιαζεται πολύ. Γι’ αυτό, διπλό χρέος καί μητρική αγάπη παραστέ

κουν τό Ελληνικό νησί σας. 'Όταν σημάνει ή ώρα τής χρείας, ή μάνα 
τό παρόν θά κράξει!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: ( Υψώνοντας τά χέρια σέ παράκληση). Η χάρη τού 
"Αγιου Μανδήλιου είθε νά σκέπει καλοτάξιδα τά καράβια σας!...

Θρησκευτικό θεατρικό μυστήριο διασκευασμένο γιά τό ραδιόφωνο (μετα
δόθηκε από τό Ρ.Ι.Κ. στις 15.8.1967) είναι τό δημοσιευόμενο έργο τοΰ γνω
στού μας πολυγραφώτατου ποιητή, θεατρικού συγγραφέως, πεζογράφου και 
κριτικού κ. Κ. Χρυσάνθη, μέ τίτλο «Τ’ όνειρο τής Παναγίας. Ή κοίμησή της» 
(σσ. 16-30). Ό τίτλος τού έργου μέ τό όνομα τής Παναγίας μετά από τήν 
εργασία τού κ. Σταύρου οδηγεί συνειρμικά τή φαντασία στό «Θρονί», καί ή 
«κοίμηση» φέρνει μπροστά στά μάτια τής ^τυχής μιά άλλη «κοίμηση» στήν Πα
ναγία τού Κύκκου. Τό θέμα θρησκευτικό, μέ βάση τ’ αποσπάσματα τής 'Αγίας 
Γραφής, άναφέρεται στήν Κοίμηση τής Θεοτόκου. Ό ’Ιωάννης, ή Παναγία 
καί ό ’Άγγελος είναι τά κύρια πρόσωπα, πού πλαισιώνονται από τό Χορό των 
’Αγγέλων καί τις Τρεις Γειτόνισσες. Ή ραδιοσκηνική δράση ανελίσσεται ομα
λά μέσα από τό λιτό ύφος καί τά απλά λόγια τοΰ διαλόγου διαχέεται ή αμοι
βαία αγάπη μεταξύ τής Παναγίας καί τοΰ «δεύτερου υιού» της ’Ιωάννη, τής 
Παναγίας καί τοΰ λαοΰ — ο'ι τρεις γειτόνισσες — καί ό αποφθεγματικός λό
γος διανθίζει, πετυχημένος στή θέση του, τό θέμα καί τήν πλοκή. "Ολα τά χο
ρικά δεμένα έσιοτερικά μέ τήν ανέλιξη τοΰ μυστηρίου μοΰ άρεσαν ιδιαίτερα. 

Διαβάζω δειγματικά :

«...Ξυπνάνε την αγάπη τά ξενύχτια 
κι οί κίνδυνοι ανυψώνουν την καρδιά. 
Δίχως τον πόνο δίχως τή φροντίδα 
αδειάζει ό χώρος τής ψυχής!
Μάνα μου, μάνα, μάνα μου...

(Χορικό, σσ. 18-19)
(κι αλλού:)

"Ο χωρισμός από τό γήινο τό σχήμα 
είναι μιά πράξη επώδυνη.
Μετράς τήν περασμένη σου πορεία, 
τήν ξαναζείς'
καί τούτο κι ολας πλάθει στήν ψυχή σου 
πένθος βαρύ.

Ό χωρισμός από τό γήινο σχήμα 
είναι μιά πράξη επώδυνη.

(Χορικό, σσ. 26 - 27)

Πέντε μελέτες ή μελετήματα, διαφορετικές στά θέματά τους, παρουσιά-
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ζουν ή καθεμιά Ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ό κ. Μ. I. Μαραθεύτης δημοσιεύει μέ 
τίτλο «Κοινωνικοπολιτιστικές μεταβολές στο σύγχρονο κόσμο» απόσπασμα από 
μεγαλύτερη ανέκδοτη εργασία του «Ό σύγχρονος κόσμος καί ή παιδεία». Ό 
συγγραφέας, αφού επισημαίνει τις αλματώδεις μεταβολές από τή μετάβαση τού 
ανθρώπου τής βιομηχανικής εποχής στήν τεχνολογική επανάσταση, καθορίζει 
σαν τις πιό σημαντικές κοινωνικοπολιτιστικές αλλαγές τής τεχνοκρατούμενης 
εποχής μας τις ακόλουθες τέσσερεις

(α) Ή κρίση τού πολιτισμού,
(β) Τό φαινόμενο τής ο’ικουμενικότητας,
(γ) Ή αύξηση τού πληθυσμού τής γής, καί
(δ) ’Αλλαγές στήν κατανομή τού έργατικού δυναμικού.

Στη συνεχεία ο κ. Μαραθεύτης αναλύει αυτές τις αλλαγές καί καταλήγει σέ 
ορισμένες διαπιστώσεις καί συμπεράσματα. Σέ παράρτημα παρέχονται σχετι
κοί μέ τα άναπτυχθέντα θέματα πίνακες καί στο τέλος παρέχεται ή σχετική μέ 
τό θέμα βιβλιογραφία. Ό λόγος είναι σαφής καί ακριβής, ή ανέλιξη τής πλο
κής ομαλή καί ο'ι παρεχόμενες αριθμητικές πληροφορίες είναι έγκυρες. Δέν 
γνωρίζουμε εάν τό δημοσιευόμενο απόσπασμα είναι σέ τελική μορφή. Σέ μελ- 
λοντικη πάντως έκδοση ολοκλήρου τού έργου, πού ευχόμαστε νά γίνει σύντομα, 
θά πρέπει ν’ αποφασίσει ό συγγραφέας κατά πόσον θά είναι ολόκληρο τό έργο 
στήν κάπως εκλαϊκευμένη μοφή πού δημοσιεύεται τό παρουσιαζόαενο από
σπασμα ή κατά πόσον θά θελήσει ο ίδιος νά τού προσδώσει μια πιό επιστη
μονική μορφή. ’Έχουμε τή γνώμη πώς σέ τέτοιας μορφής εργασίες ή ακριβής, 
τεκμηρίωση είναι απαραίτητη, Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αναφορές σέ έργα 
άρχαίων ή νεωτέρων συγγραφέων, καί οτι ή αναφορά σέ σχετικά μέ τό θέμα 
έργα συγχρόνων ειδικών επιστημόνων προσδίδει μεγαλύτερο βαθμό αντικειμε
νικότητας στά γραφόμενα. Ή απόφαση, βέβαια, γιά τήν τελική μορφή τού 
έργου ανήκει οπωσδήποτε στον κ. Μαραθεύτη καί σέ κανένα άλλο.

Ό κ. Κλ. Ίωαννίδης αναπτύσσει σέ τρεις σελίδες (σσ. 50-52) τό φιλο
σοφικό θέμα: «Η θεότητα στβν Πλούταρχο». Ή αναλυτική ερμηνευτική του 
προσπάθεια έχει, παρά τις δυσκολίες τής φιλοσοφικής ορολογίας, σαφήνεια καί 
πυκνότητα. Ή απουσία πάντως τής αναφοράς στις σχετικές κάθε φορά πηγές 
είναι αισθητή.

Τό έργο τού Παλαμά απασχόλησε καί απασχολεί πολλούς μελετητές τής 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Γι’ αυτό καί ή όποιαδήποτε προσπάθεια φιλολογι
κής άντιμετωπίσεως όποιασδήποτε πλευράς τής ποιητικής παραγωγής τού με
γάλου βάρδου προϋποθέτει απαραίτητα καλή βιβλιογραφική ενημέρωση καί 
αγάπη γιά τήν ποίησή του. Στήν περίπτωση τής κ. Μαίρης Ίωαννίδου- 
Κουτσελίνη, πού δημοσιεύει στις σσ. 93-101 τή μελέτη της «Ό Παλαμάς καί 
τά προβλήματα τού Νέου Ελληνισμού», υπάρχουν καί οι δυο προϋποθέσεις.

Μόνο πού ή πρώτη προϋπόθεση χρειάζεται κάποια ανίχνευση. Ή ίδια προτιμά 
τό προσωπικό σκύψιμο πάνω στά ίδια τά έργα τού Ποιητή καί μέσα άπ’ αυτά 
ν’ άνιχνεύει, νά βρίσκει νά συνταιριάζει καί ν’ αξιολογεί τά όσα ό ίδιος ό Πα
λαμάς προσφέρει. Ή συγγραφέας κατορθώνει νά εντοπίσει, μέσα από τούς 
άπανθισμένους μέ κριτικό μάτι καί εύαισθησία στίχους τού Παλαμά, τά προ
βλήματα τού Νέου Ελληνισμού, καθορίζοντας συγχρόνως καί τή θέση τού ίδιου 
τού Ποιητή. Ή προσπάθεια αυτή, ή πετυχημένη, θά μπορούσε νά γίνει τό βα
σικό διάγραμμα γιά μια πώ εκτεταμένη, πιό αναλυτική, τεκμηριωμένη βιβλιο
γραφικά, εργασία. Καταλήγει ή κα Κουτσελίνη: «...Τό σημαντικό στήν ποίη
σή του δέν είναι απλώς ό επίκαιρός της χαρακτήρας αλλά ή σοφή ανατομία 
τών γεγονότων καί προβλημάτων μιάς εποχής πού άναζητά τό δρόμο της, άπύ 
ένα στοχαστή πού πιστεύει πώς ξέρει τό δρόμο αυτό».

Ή γνωστή βραβευμένη ποιήτρια κα Ίάνθη Θεοχαρίδου προσπαθεί, μέ τή 
μελέτη της «Θετικά στοιχεία στήν Κυπριακή ποίηση τής Έπταετίας 1967-74» 
(σσ. 102-115) καί μέ «μόνο κίνητρο» όπως γράφει ή ίδια, «νά δοθεί ή θετική 
συμβολή του Κυπρίου μέσα από μερικούς στίχους», νά κάνει μια δική της απο
τίμηση τής ποιητικής παραγωγής στήν Κύπρο κατά τά χρόνια 1967-74. Μαζί 
μέ τήν επιλογή καταγράφει καί τήν προσωπική της γνώμη, καί χωρίς νά κάνει 
αυστηρή κριτική, δίνει τά θετικά στοιχεία τού κάθε ποιήματος πού άπανθίζει. 
Ή ίδια έχει περιορίσει τό αντικείμενο τής μελέτης της καί «στηρίχτηκε σέ τρία 
βασικά θετικά στοιχεία: Στο ειρηνιστικό, στο στοιχείο τής Ελληνοτουρκικής 
συνύπαρξης καί στο στοιχείο τής αγωνίας γιά τά έπερχόμενα». Ή κα Θεοχα
ρίδου προχωρεί σέ μελλοντολογικές προδιαγραφές καί καταλήγει: «...Ή τωρι
νή Κυπριακή προσφορά είναι ή σημαντικώτερη Ελληνική μαρτυρία για την 
τραγωδία πού εκτυλίσσεται στο νησί μας.

Δέν βγαίνει στον τελλάλη τό στάρι και τό πεϋκο 
κι οί πεθαμένοι δεν χορταίνουν 
μέ κλεμμένα κόλλυβα.»

Ή μελέτη τού κ. Κώστα Βασιλείου «Κλίμαξ Θεογνωσίας» (σσ. 116-128) 
είναι ομιλία πού δόθηκε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο κατά τή Γιορτή τών Γραμ
μάτων (1972). Μέ ερείσματα άπό τήν Παλαιά Διαθήκη, τά έργα κυρίως τού 
Μεγάλου Βασιλείου καί τού αδελφού του Γρηγορίου τού Νύσσης τού Ίωάννου 
τού Χρυστοστόμου, τού Γρηγορίου τού Νανζιανζηνού καί μέ άναηίορά στις 
γνώμες κυρίως τού Π. Κανελλόπουλου, τού Ευ. Παπανούτσου καί Β. Τα- 
τάκη, ό κ. Βασιλείου προσπαθεί ν’ αντιμετωπίσει τύ μεταφυσικό πρόβλημα τού 
ανθρώπου. Μέ πυκνότητα σκέψεως καί χαρακτηριστικά άνετο ύφος δ συγγρα
φέας - ποιητής διατρέχει τις σχετικές φιλοσοφικές πηγές τής άρχαιότητος καί 
τις Ιερές Γραφές, καί εντοπίζει τήν έρευνά του στά έργα τών Τριών 'Ιεραρ
χών καί τού Γρηγορίου τού Νύσσης. Καί ολοκληρώνει: «...Πάντοτε θά ύπάρ- 
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χει ένα απροσπέλαστο άγνωστο κοντά στο έκάστοτε γνωστό. Επομένως πάντα 
θά υπάρχει και ή πίστη κοντά στή γνώση. Καμμιά γνώση δεν μπορεί ν’ αντι
καταστήσει τήν πίστη. Ή γνώση θά μάς δένει με όσα είναι γνωστά ή είναι δυ
νατόν νά γνωσθούν. Κι ή πίστη θά μάς λυτρώνει από τά γνωστά και θά μάς 
πηγαίνει στο άπειρο άγνωστο».

’Ανάμεσα στις μελέτες ξεχωρίζει καί ή εξαιρετικά καλαίσθητη εργασία 
του γνωστού φιλοσοηιημένου μουσικού κ. Ρογήρου Λοϊζίδη «Ό Πάρσιφαλ. 
"Ενα μεγαλούργημα με πολυσήμαντες προεκτάσεις». Ή όλη ανάλυση του έργου 
γίνεται μέ ευαίσθητο ζωντανό βιωματικό τρόπο καί ό συγγραφέας κατορθώνει 
νά μεταγγίσει λεπτότατες μουσικές αποχρώσεις μέσα από τον μοναδικά επι
τυχημένο τροπο εκφρασεώς του. Διαβάζεις καί άναπλάθονται σκηνές καί γε
μίζουν ήχοι μουσικοί καί ζεϊς τή μουσική μ’ άφόρμηοη τον έντεχνο λόγο. 
«...Καθώς ή μετάβαση στο κάστρο φτάνει στο τέλος της, κορυφώνεται ό ήχος 
βαρείας καμπάνας, πού γίνεται πιο έντονος καί ευδιάκριτος καθώς ή αυλαία 
σηκώνεται, γιά νά μάς αποκάλυψη μιά απέραντη αίθουσα, στήν οροφή τής 
οποίας βρίσκεται ένας θόλος, άπ’ δπου πέφτει παράξενο φως...»

Ο κ. Ανδρεας Κ. Σπυριδακις επιχειρεί, στή μελέτη του πού δημοσιεύε
ται στις σσ. 157-168 και μέ τίτλο «Βενιζελος καί Κύπρος. Μιά αναμέτρηση 
μέ τήν Ελληνική Ιστορία», ένα ιστορικό παραλληλισμό μεταξύ τού μεγάλου 
πολιτικού καί τής Κύπρου.

Η δημοσίευση τού Χαιρετισμού τού κ. Κώστα Προυσή στο ’Εθνικό Θέα
τρο (σσ. 169-173) στις 19.7.1947 στή μεγάλη αίθουσα τού Παγκυπρίου Γυ
μνάσιου, επίκαιρη οσο ποτέ, παρα τα χρόνια πού πέρασαν.

Αφησα τελευταία τήν παρουσίαση τής ποιητικής συλλογής τού κ. Κώστα 
Μιχαηλίδη γιά νά σταθώ μέ τήν άδειά σας, λίγο πιο πολύ σ’ αυτή. Ό ποιητής 
είναι πιο γνωστός σ’ όλους μας ως φιλόσοφος καί σ’ αρκετούς νομίζω ότι εί
ναι γνωστή καί ή ποιητική του παραγωγή. Θυμίζω τήν ποιητική του συλλογή 
«Μνημοσύνη 1956», πού πρωτοδημοσιεύθηκε στή Φιλολογική Κύπρο τού 
1973-4, σσ. 120-136. ’Επιστρέφουμε τώραι στήν «’Άλλη Γή» — ή «’Άλλη Γή» 
είναι Ô τίτλος τής νέας ποιητικής συλλογής τού κ. Μιχαηλίδη. Τά θέματα είναι 
συγκεκριμένα, τά νοήματα συνοδεύει μιά φιλοσοφημένη αφαίρεση καί ή ήχη- 
τική τού λόγου έχει μιά ήρεμη μουσικότητα.

Πολλές φορές η αφορμηση είναι ένας στίχος κάποιου Προσωκρατικού 
Φιλοσόφου· θάλεγα δτι τήν ποιητική ατμόσφαιρα καλύπτουν εικόνες υδρατμών 
που προέρχονται από τις εξατμίσεις τών πρώτων ουσιών τών πρώτων φιλοσό
φων τής Ιωνίας. ’Ιδιαίτερα εμφανής είναι ή όμοιότης τών ποιητικών εικόνων 
πού βρίσκει κάποιος μεταξύ στίχων τού κ. Μιχαηλίδη καί αποσπασμάτων τών

Προσωκρατικών καί ιδιαίτερα τού Ηρακλείτου. Μάλιστα σέ μερικές περιπτώ
σεις έχουμε ποιητική μετάφραση συγκεκριμένων αποσπασμάτων, δπως στο ποί
ημα «Ψυχή» (σσ. 178-9). Διαβάζω μερικούς στίχους:

Τά πέρατα της ψυχής πού να τα βρεϊς;
"Όποιο δρόμο κι αν πάρεις 
πάντα θά γυρίζεις σέ μιαν εικόνα 
κ’ ή εικόνα θά φεύγει μέσ’ άπό τά χέρια σου.

(σ. 178, Ψυχή)

ή τό τραγούδι τού χρόνου (σ. 189)

((...Στο ίδιο ποτάμι μπαίνουμε και δε μπαίνουμε
Την ίδια στιγμή.
Καθώς ξυπνάμε μέσ’ άπδ ένα όνειρο 
κι ο κύκλος τών πραγμάτων γυρίζει 
σαν ένα παιδί γύρω από ένα παλιό πηγάδι. 
"Όλα είναι τά ίδια.
Αι’τά πού ήταν χτες κι αυτά πού θάρθουν αύριο...»

Καί τά δυο ποιήματα αυτά θά τά χαρακτήριζα σαν ποιητική ανάπτυξη τών 
σχετικών αποσπασμάτων τού 'Ηράκλειτου (αποσπ. 45 και 49α).

Παρά τις ουσιαστικές απηχήσεις τού Προσωκρατικού Αόγου (βλ. ιδιαίτε
ρα Τό Τραγούδι τού Λόγου, σσ. 195-6) στήν ποίηση τού κ. Μιχαηλίδη, δ ποι
ητής έχει καί άλλες πηγές ποιητικής άφορμήσεως, όπως τις Ιερές Γραφές 
'βλ. λ.χ. Τό Τραγούδι τού Εαυτού, σσ. 192-4), καί νεώτερους Νεοέλληνες 
ποιητές. Διαβάζοντας τούς στίχους:

((...Τον άγγελο τον συναντήσαμε χθές.

Χρόνια τον περιμέναμε.
Στο σπίτι 
μέ κτυποκάρδι κάθονταν ή μάννα 
ώρες πολλές κοιτάζοντας άπ τό παράθυρο...»

(Ό ”Αγγε?ως, σ. 175) 
καί τούς στίχους:

((...Μάταια περιμένεις τον άγγελο 
καθισμένος σέ πλατείες 
πού βουίζουν άπό θόρυβο, 
σέ θέατρα πού δέν παίζουν ποτέ...»

(Έν Έσόπτρω, σ. 181) 
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άθελά μου ψιθυρίζω στα χείλη κάποιους άλλους γνωστούς στίχους:

«...Τον άγγελο 
τον περιμέναμε προσηλωμένοι τρία χρόνια 
κοιτάζοντας πολν κοντά
τά πενκα, τό γυαλό και τ άστρα..

κσί λίγο πιο κάτω:
Γυρίσαμε στά σπίτια μας τσακισμένοι

(Γ. Σεφέρη, Μυθιστόρημα Α', Ποιήματα 
δέκατη έκδοση, «’Ίκαρος», σ. 43).

Δεν θά έπεκταθώ άλλο· σίγουρο είναι πώς θά έπιστρέψω μια άλλη φορά.
Παρατήρησα, δσα μόλις έχω πει, και συγχρόνως έχω τήν αίσθηση τού 

καινούργιου' μέσα από τούς στίχους προβάλλει ό λόγος, ήρεμα και απλά, τού 
κ. Μιχαηλίδη, ή δική του «πρωτοτυπία», πού δίνεται μ’ ένα δικό του προσωπι
κό τόνο, μ’ ένα δικό του προσωπικό ποιητικό ήθος. Παρ’ όλο πού βαραίνουν 
θ' στίχοι μέ τά νοηματικά και αισθητικά βιώματα τού ποιητή, ό ποιητικός λό
γος κυλά ανεμπόδιστος, σάν τό νερό τού ποταμού τού Ηρακλείτου. Πέρα από 
τις γνωστές άφορμήσεις ό κ. Μιχαηλίδης προβάλλει μέ τό δικό του αξιόλογο 
ποιητικό πρόσωπο, μέ μια αινιγματική ποιητική άπαλωσύνη και μέ μια η)ΐλο- 
σοφημένη ευαισθησία. Καιρός νά ξανοιχτεί στο πέλαγο μέ τής δλότελα δικής 
του δημιουργικής φαντασίας τά πανιά!

Σέ μια αυτοτελή ενότητα (σσ. 197-230) δημοσιεύονται δλα τά σχετικά 
κείμενα και οι εκδηλώσεις τού εορτασμού τής τριακονταετηρίδος τού Ε.Π.Ο.Κ. 
Τό κείμενο τού Προέδρου τού Ε.Π.Ο.Κ. δρα Κύπρου Χρυσάνθη γιά τήν Τρια- 
κονταετηρίδα τού Ε.Π.Ο.Κ. και τό Παράρτημα γιά τις σχετικές δραστηριότη
τες τού Ομίλου αποτελούν ουσιαστική συμβολή στήν έ'ρευνα γιά τήν πνευμα
τική, πολιτιστική καί εθνική παράδοση τού νησιού μας. ’Ενδιαφέρον παρουσι
άζουν οι εργασίες τού κ. Χρύσανθου Κυπριανού γιά τις εκδόσεις τού Ε.Π.Ο.Κ. 
ισσ. 221-3) καί τού κ. Γεωργίου Χατζηκωστή γιά τό σκεπτικό τής άνακηρύ- 
ξεως των νέων Επιτίμων Μελών τού Ε.Π.Ο.Κ., πού είναι ό κ. Μιχαήλ Στασι- 
νόπουλος, ό κ. Μιχαήλ Δούντας, ό δρ Κυριάκος Χατζηϊωάννου, ό κ. ’Αδαμάν
τιος Διαμαντής, ό κ. Τηλέμαχος Κάνθος, ό μ. Δημήτριος Μαραγκός, ό κ. Πέ
τρος Χάρης, ό κ. Θ. Πετσάλης-Διομήδης καί ό κ. Παντελής Πρεβελάκης 
(σσ. 224-6).

01 χαιρετισμοί τού Πρέσβεως τής Ελλάδος κ. Μ. Δούντα καί ή Όμιλία 
της Α.Μ. τού ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου δχι μόνον καταξιώ
νουν τό έπιτελούμενο έργο τού Ε.Π.Ο.Κ. άλλα καί ενέχουν ευρύτερη καί ουσια
στική σημασία γιά τον αγώνα τού Κυπριακού Ελληνισμού γιά φυσική καί 
εθνική επιβίωση.

Σέ μια τρίτη ενότητα δημοσιεύονται «Κριτικές Παρουσιάσεις Βιβλίων», 
που έγιναν σέ ειδικές συγκεντρώσεις τού 'Ομίλου (σσ. 231-272). Ό δρ Κύ
προς Χρυσάνθης παρουσιάζει τά έργα: Θ. Πιερίδη, Ποιητικά "Απαντα, τόμ. 
Β' τά ανέκδοτα, έπιμ. Γ. Φ. Πιερίδη, Λευκωσία, 1976, καί Χρ. Παπαχρυσο- 
στόμου, «Άρχεϊον πεσόντων» (β' έκδοση), Λευκωσία, 1976, «Άρχεϊον Άγω- 
νιστώνς, Λευκωσία, 1977, «Όδηγός τού Μουσείου Εθνικού Άγώνος», Λευκω
σία, 1977, καί Κ. Πιλαβάκη, «Ή Λεμεσός σ’ άλλους καιρούς», Λεμεσός 1977. 
Το έργο τού Χρ. Κυπριανού, «Κυπριακά Μελετήματα», Λευκωσία 1977 παρου
σιάζει δ κ. Ν. Παναγιώτου. Ό κ. Μ. I. Μαραθεύτης τήν έκδοση τού Ε.Μ.Ο.Κ. 
«Στόχοι τής Παιδείας καί Κυπριακέ] πραγματικότητα», Λευκωσία, 1977. Ό 
κ. Χρηστός Κολιός παρουσιάζει τά έργα: Αίμ. Χουρμούζιου, ’Έργα Α' : Ή 
Περιπέτεια Μιάς Γενιάς, Κοινωνικοπολιτικά Δοκίμια, ’Εκδόσεις των Φίλων, 
’Αθήνα, 1976, καί τήν έκδοση τού Ε.Π.Ο.Κ. «Φιλολογική Κύπρος 1975-1977». 
Τον 41ον τόμο (1977) τού Δελτίου «Κυπριακαί Σπουδαί» πού εκδίδει ή γερα- 
ρά Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών παρουσιάζει δ κ. Γεώργιος Χατζηκωστής, 
και δ κ. Νίκος Σπανός κλείει τις παρουσιάσεις τών βιβλίων μέ τη βιβλιοκρισία 
του γιά τό έργο τού δρος Π. Περσιάνη, Κατανόηση καί άνάλυση λογοτεχνη- 
οάτων. Μιά νέα προσέγγιση. Λευκωσία, 1977.

Στο τέλος, σέ μιά τελευταία ενότητα, δημοσιεύονται άξιόλογες 'Ομιλίες, 
πού έγιναν κατά τήν διάρκεια συνεστιάσεων τού Ε.Π.Ο.Κ., δπως τού κ. Γεωρ
γίου Ξ. Ίωαννίδη, τού κ. Κ. Προυσή, τού κ. Χρύσανθου Κυπριανού καί τού 
κ. Γεωργίου Προδρόμου. Ή τελευταία εργασία, τού κ. Προδρόμου, «Ό ρόλος 
τών Πνευματικών Σωματείων» είναι περιεκτικά σύντομη καί διακρίνεται γιά 
τήν καθαρότητα τής σκέψεως τού συγγραφέως. Μακάρι νά μπορούσε νά δια- 
βασθη άπ’ δλους όσους άσχολούνται μέ τά Πνευματικά Σωματεία.

Τον τόμο κλείει δ πλούσιος πράγματι άπολογισμός τής Έτησίας Γενικής 
Συνελεύσεως (22.1.1978) τού Ε.Π.Ο.Κ. άπό τον Πρόεδρό του δρα Κύπρο 
Χρυσάνθη.

Τελειώνοντας θάθελα νά έπισημάνω καί νά έπαινέσω τή φροντισμένη 
καλαίσθητη εμφάνιση τού ογκώδους τών 302 σελίδων τόμου, πού είναι άποτέ- 
λεσμα πολλών κόπων τών Μελών τού Ε.Π.Ο.Κ. καί ιδιαίτερα τού Έπιμελητού 
τής έκδόσεως δρα Κύπρου Χρυσάνθη καί τής εύσυνείδητης δουλειάς τών Τυπο
γραφείων Ζαβαλλή. Θεωρώ τον τόμο τού 1978 τής Φιλολογικής Κύπρου, ώς 
τόν καλύτερο άπό δλους τούς προηγούμενους. Κλείνοντας εύχόμαστε ολόψυχα 
στον Ε.Π.Ο.Κ. δλο καί πιο ψηλά άνεβάσματα στον ελληνικό πνευματικό καί 
πολιτιστικό χώρο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

194 195

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΚΤΓΙΡΟΤ ΧΡΤΣΑΝΘΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1978 

(28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979)

’Αγαπητά μέλη,

Ή θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, πού εχω την τιμή να 
προΐσταμαι, τελειώνει εφέτος σέ μια Κύπρο πού ή μισή της κατέχεται ακόμα 
από τούς Τούρκους. 'Ωστόσο, δ "Ομιλος, πού ιδρύθηκε στα χρόνια τής Άγ- 
γλοκρατίας κι είχε και έχει μαχητική στάση στα εθνικά θέματα τής Ελληνικής 
Κύπρου, θά συνεχίσει τήν ελληνική του παρουσία με τόλμη κι ευθύνη, μακρυά 
πάντοτε από τούς κομματισμούς και τά προσα>ρινά συμφέροντα. Τά μέλη του 
ασφαλώς εύθύνονται για τήν πολιτική τους στάση ώς πολίτες, άλλα ο "Ομιλος 
τους είναι εθνικό, πνευματικό σώμα με ελληνική ύηκη, και στο σημείο αυτό 
συναντιόνται.

Ο απολογισμός τού Ομίλου γιά τό 1977 θά δημοσιευθεΐ στή «Φιλολογική 
Κύπρο» 1978, γι’ αυτό δέν θ’ άναφερθώ στά πεπραγμένα τού πρώτου έτους 
τής θητείας μας.

ΕΙν’ αλήθεια πώς πάντοτε υπάρχουν αυξομειώσεις στή δραστηριότητα 
ενός πνευματικού σώματος. Τούτο ισχύει και γιά τον "Ομιλό μας. "Ομως 
τό γεγονός τού εορτασμού μας μέ τήν ευκαιρία τής τριακονταετηρίδος μας 
«1947—1977) ύπό τήν αΙγίδα τού ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου και Εθνάρχη 
κ. Χρυστοστόμου αποτελεί σταθμό στά χρονικά μας γιά τούς εξής λόγους:

(α) Δόθηκε ευκαιρία γιά αυτοκριτική καί ανασύνταξη.
(β) Δόθηκε τρόπος γιά ανανέωση τής σύνδεσής μας μέ τήν πνευματική 

αρχή τού τόπου μας, τήν Έθναρχία, Ιδιαιτέρως σήμερα πού τό επιβάλλουν οί 
συνθήκες τού τόπου μας.

(γ) Δόθηκε ή απόλυτα δικαιολογημένη ευκαιρία να έκφράσουμε τήν εκ
τίμησή μας σέ πνευματικές μορςιές, έλλαδικές καί κυπριακές, πού πρόσφεραν 
πνευματική στήριξη στο μικρό μας τούτο τόπο «τήν γλυκεία χώρα Κύπρο».

Συνεπώς τό γεγονός τού εορτασμού καί τής απήχησής του στά πνευματικά 
άτομα δικαιολογεί κάποιες υστερήσεις μας κατά τό δεύτερο μισό τής θη
τείας μας.

Σάς αναφέρω τις δραστηριότητες τού 'Ομίλου κατά τό 1978:

Α'. Κριτικές παρουσιάσεις βιβλίων: ’Έγιναν οι ε
ξής: (α) Γ. Χατζηκωστής «Δελτίον Κυπριακών Σπουδών» τόμ. 41ος. (β)
Χο. Κολιός «Φιλολογική Κύπρος», 1975—1977. (γ) Μιχ. Μαραθεύτης «Στό
χοι τής Παιδείας καί Κυπριακή Πραγματικότητα τού ’Εκπαιδευτικού Μεταρ- 
ουθμιστικού 'Ομίλου Κύπρου». Στις παρουσιάσεις αυτές οι ομιλητές αντιμετώ
πισαν υπεύθυνα σάν ακέραιοι επιστήμονες τό περιεχόμενο τών τριών αυτών 
τόμων.

Β'. Συνεστιάσεις: Πραγματοποιηθήκανε τρεις, ο'ι εξής: (α) 
Στις 3 Φεβρουάριου 1978 μέ ομιλητή τον 'Υπουργό Προεδρίας κ. Γεώργιο Ξ. 
Ίωαννίδη μέ θέμα «Τά Ηνωμένα ’Έθνη σ’ ένα κόσμο συγκρουομένων συμφε
ρόντων καί ή περίπτωση τής Κύπρου», (β) 26 Μαΐου 1978 προς τιμή τού 
Κώστα Προυσή. Μιλήσανε εκτός άπό τον τιμώμενο οι Κώστας Χατζηστεφά- 
νου, υφυπουργός Παιδείας, καί Χρύσανθος Κυπριανού. ’Επί πλέον δ Κώστας 
Προυσής διάβασε τήν ανακοίνωση πού έκαμε σέ Συμπόσιο Λαογραφίας τής 
Λεμεσού γιά τόν Παύλο Λιασίδη. (γ) Στις 19 Δεκεμβρίου 1978 στο δείπνο 
μέ τήν ευκαιρία τής τριακονταετηρίδος τού 'Ομίλου μίλησε ό Γεώργιος Προ
δρόμου μέ θέμα «Ή σημασία τών πνευματικών Όμίλων». Σέ δλες τις συνεστι
άσεις βασίλευσε πνεύμα ηχλίας καί ήρεμης συζήτησης.

Γ'. Δωρεές βιβλίων: Ό "Ομιλος συνέχισε τήν προσφορά έκδό- 
σεών του σέ οργανισμούς μέ σκοπό τή διάδοση τών ελληνικών γραμμάτων. 
’Έχει δώσει εκδόσεις τους ώς εξής; (α) Επαρχιακήν Επιτροπή. Κέντρων Νεό
τητας Λευκωσίας 60 τόμους, (β) Κέντρα Νεότητος Κύπρου 210 τόμους, (γ) 
Σπουδαστές Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου 114 τόμους, (δ) Σύλλογο Φι
λίας Θεσσαλονίκης — Κύπρου 50 τόμους, (ε) Σέ μαθητές τού Παγκυπρίου 
Γυμνασίου 25 τόμους.

Δ'. Τριακονταετηρίδα τού Ε.Π.Ο.Κ. (1947—1977). Ό 
εορτασμός έγινε ύπό τήν αιγίδα τής Α.Μ. τού ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου καί 
’Εθνάρχη κ. Χρυσοστόμου, ό όποιος άνακηρύχθηκε μέ απόφαση τής Γενικής 
Συνελεύσεως σέ Επίτιμο Πρόεδρο τού Όμίλου. Ό εορτασμός έγινε στή 
Μνήμη τών αοιδίμων Προέδρων τού Όμίλου ’Αρχιεπισκόπου καί ’Εθνάρχη 
Μακαρίου Γ' καί Κωνσταντίνου Σπυριδάκι. Κατά τόν εορτασμό δ πρόεδρος 
Κύπρος Χρυσάνθης εξέθεσε τήν Ιστορία τού «Ελληνικού Πνευματικού Όμί
λου Κύπρου», ό Χρύσανθος Κυπριανού μίλησε γιά τις «’Εκδόσεις τού Όμίλου» 
καί ό Γιώργος Χατζηκωστής έδωσε τά δικαιολογητικά γιά τήν ανακήρυξη τών 
«Νέων Επιτίμων Μελών τού Όμίλου», τών: Μιχ. Στασινόπουλου, Πέτρου Χά
ρη, Παντελή Πρεβελάκη, Θανάση Πετσάλη - Διομήδη, Μιχ. Δούντα, Κυριάκου 
Χατζηϊωάννου, Ά. Διαμαντή, Τηλ. Κάνθου καί Δημ. Μαραγκού. Ό πρέσβυς 
τής Ελλάδος διά τού συμβούλου τής πρεσβείας κ. Βασίλη Ζαφειρόπουλου έστει
λε χαιρετισμό καί ό ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου καί Εθνάρχης κ. Χρυσόστομος 
έκλεισε τόν εορτασμό μ’ ενθουσιώδη ομιλία.
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Προτού δηλώσω και κάποια δυσάρεστα συμβάντα, πού πραγματικά πλη
γώνουν τον 'Όμιλο ως πνευματική κίνηση, θά άναφερθώ στις δωρεές. Έκτος 
άπο τις ενισχύσεις τής Πρεσβείας τής Ελλάδος και τού 'Υπουργείου Παιδείας 
Κυπρου είχαμε εφέτος τις εξής προς τόν "Ομιλο δωρεές: £500 από τον ’Αρ
χιεπίσκοπο Κύπρου και ’Εθνάρχη κ. Χρυσόστομο, £100 άπό τον δωρητή τού 
Ομίλου κ. Μιχαλάκη Κυθρεώτη καί £25 άπό τήν κ. Θάλεια Σπυριδάκι καί 

τά παιδιά της. Ευχαριστούμε θερμά όλους για τήν κατανόησή τους.
Συνηθίζεται νά παρασιωπούνται όσα πειράζουν ή πληγώνουν τον 'Όμιλο. 

'Ωστόσο είναι υποχρέωσή μας νά πληροφορήσουμε τά μέλη επίσημα καί υπεύ
θυνα, χωρίς προσωπικά σχόλια. Τά δυσάρεστα αυτά συμβάντα είναι τά εξής: 
ία) Τό 'Υπουργείο Παιδείας Κύπρου, ενώ στά άλλα σωματεία έδωσε τήν πε- 
ρυσινή χρηματική του ένίσχυση καί σέ μερικά τήν αύξησε, στον "Ομιλό μας 
τήν έδωσε μειωμένη, (β) Ό "Ομιλος εισηγήθηκε έγγράφως στή Μορφωτική 
Υπηρεσία νά καλέσει στήν Κύπρο τήν "Αννα Πολυτίμου, ή οποία άπαγγέλλει 
άριστοτεχνικά τά ’Ομηρικά ’Έπη, γιά μιά - δυο παρουσιάσεις υπό τήν αιγίδα 
τού 'Ομίλου καί πιθανή ιάκόμα χρησιμοποίησή της στά σχολεία καί άλλού. 
Ελπίζουμε δτι θά περιληφθεΐ καί αυτή στο σχέδιο των πολιτιστικών άνταλλα- 
γών στο πολύ πρόσεχες μέλλον.

Τέλος, με λύπη μου σάς πληροηιορώ πώς άδυνατοΰμε νά συνεχίσουμε πρρς 
το παρόν τις εκδόσεις με τον τίτλο «Νεοελληνική Βιβλιοθήκη». Καί όμως ή 
σειρά αυτή θά ωφελούσε πολύ στή συντήρηση τής ελληνικής μνήμης άνάμεσα 
στους νέους κυρίως. Ελπίζουμε στο μέλλον νά ύπερπηδηθούν οι οικονομικές 
δυσκολίες καί νά συνεχίσουμε τούτο τό έργο.

Αυτά τά λίγα σάς δίνουν τήν εικόνα τών έργασιών μας κατά τον δεύτερο 
χρόνο τής θητείας μας (1978). Πολλά ονειρεύεται καί προγραμματίζει ένας, 
άλλά οι περιστάσεις δέν βοηθούν πάντοτε στήν πραγματοποίηση δλων τών σχε
δίων. Δηλώσαμε μέ άνακοινωθέντα τήν προσήλωσή μας στά ελληνικά καί 
χριστιανικά ιδεώδη, θά θέλαμε περισσότερα νά προσφέρουμε σέ τούτη τήν 
παράδοση μας με εκδόσεις κατάλληλες, άλλά ή πρόθεση δέν βρήκε υποστήριξη, 
χωρίς νά σημαίνει πώς θά σταματήσουμε τις προσπάθειές μας.

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ 
Πρόεδρος
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