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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το έτος 1979 συμπληρώθηκαν είκοσι χρόνια άπό την ύπογραφή της 
Διακήρυξης τών Δικαιωμάτων τοΰ Παιδιού. Μέ την εύκαιρία αύτή το 1979 
χαρακτηρίστηκε σάν «Διεθνές Έτος Παιδιού». Σκοπός δέ της ενέργειας 
τούτης ήταν ή προαγωγή της θέσης τών παιδιών στή ζωή, ή περιφρούρηση 
τών δικαιωμάτων τους, ή επίδειξη άγάπης, στοργής καί προστασίας προς 
αύτά.

Καθ’ όλη τή διάρκεια τοΰ 1979 πολλά γράφτηκαν καί πολλά λέχτηκαν 
άφ*  ένός μέν γιά νά έξαρθεΐ ή Διακήρυξη τών Δικαιωμάτων τοΰ Παιδιοΰ, άφ’ 
ετέρου δέ γιά νά πραγματοποιηθούν οι πιο πάνω σκοποί τοΰ Διεθνούς "Ετους 
Παιδιού. Σ’ αύτά, όμως, παραγνωρίστηκε τελείως ή συμβολή τού Χριστια
νισμού στήν έξύψωση τοΰ παιδιού καί δέν τονίστηκε, όπως έπρεπε νά ywzL, 
ή συμπάθεια, ή καλωσύνη, ή άγάπη καί ή τιμή, πού έδειξε ό Ναζωραίος ’Ιησούς 
στον παιδικό κόσμο χίλια έννιακόσια πενήντα εννιά τόσα χρόνια πριν τήν περι
λάλητη Διακήρυξη τών Δικαιωμάτων τοΰ Παιδιού.

Στις σελίδες, πού θ’ άκολουθήσουν, θά δοΰμε πώς ό Χριστός άγάπησε 
κι έτίμησε τά παιδιά καί ιδιαίτερα πώς εύεργέτησε τά άδύνατα καί άσθενικά, 
σ’ άντίθεση μάλιστα πρός τήν άδιαφορία καί περιφρόνηση τοΰ τότε είδωλο- 
λατρικού κόσμου πρός τά παιδιά καί τή σκληρότητά του πρός τά πάσχοντα 
καί καχεκτικά, καί πώς ό παιδικός κόσμος άνταπέδωσε στόν Χριστό τούτη 
τήν άγάπη καί τιμή.

ΤΙ ΕΚΑΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Ό Χριστός έδωσε μεγάλη άξια καί τιμή στήν παιδική ή>ικία πρώτιστα 
μέ τό μυστήριο της σάρκωσής Του. Ένώ ό ίδιος ήταν Θεός, έγινε νήπιο άσημο, 
πού γεννήθηκε άπό μιά φτωχή μητέρα μέσα σέ σπηλιά καί σπαργανώθηκε 
μέσα σέ φάτνη άλόγων ζώων. Μέ τή σάρκωσή Του «έκ Πνεύματος ‘Αγίου 
καί Μαρίας της Παρθένου»1 καί μέ τή γέννησή Του σάν «παιδιού νέου»2 ό

Τύποις «ΖΑΒΑΛΛΗ ΛΤΔ», Λευκωσία

1. Τέταρτο άρθρο τοϋ Συμβόλου της Πίστεως.
2. Κοντάκιο της 'Εορτής τών Χριστουγέννων.
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Χριστός εύλόγησε τη σύλληψη κα'ι γέννηση κάθε παιδιού.
Καί ή ενανθρώπηση τοΰ Χριστού πραγματοποιήθηκε σέ χρόνους, κατά 

τούς οποίους πολλές έθνικές μητέρες συνήθιζαν νά καταστρέφουν τον άγουρο 
καρπό γιά λόγους έγωϊσμού καί φιλαρέοκειας, ή δέ νηπιοκτονία μάστιζε τίς 
τότε κοινωνίες καί άποτελοΰσε στίγμα στη ζωή δχι μόνο τών Σκυθών, τών 
Γαλατών καί τών Καρχηδονίων, άλλά καί αύτών άκόμα τών Ρωμαίων καί 
τών Ελλήνων.3

3. Οί Νόμοι τοΰ Σόλωνα, μεταξύ τών άλλων, έλεγαν: «Τύ βρέφος πέφτει άπό τήν 
κοιλιά της μητέρας στά πόδια τοΰ πατέρα του. Καί άν μέν ό πατέρας σκύψει καί τό πάρει 
στά χέρια του, σημαίνει πώς λυπήθηκε τη ζωή του’ άν δέ άποστρέψει άπ’ αύτό τό πρόσωπό 
του, σημαίνει πώς τό βρέφος πρέπει ή νά έκτεθεϊ στά όρνεα ή νά σκοτωθεί μέ άνθρώπινο 
χέρι».

4. Ματθ. 21,15.
5. Πρβλ. Ψαλμ. 8, 2.
6. Ματθ. 21,16.
7. Ματθ. 18, 3-5. Πρβλ. Μάρκ. 9, 37. Λουκ. 18,17.

Άλλ’ ό Χριστός καί μέ άλλο τρόπο έδειξε τή συμπάθεια καί τήν εκτίμησή 
Του πρός τόν παιδικό κόσμο. Στούς συνοδούς Του κατά τή διάρκεια τοΰ δημό
σιου βίου Του άντιπροσωπεύετο καί ή άθώα παιδική ήλικία. Στήν έρημο, γιά 
παράδειγμα, παρακολουθούσαν τόν Χριστό μητέρες μαζί μέ τά παιδιά τους. 
Κατά δέ τή θριαμβευτική είσοδό Του στά ‘Ιεροσόλυμα παιδιά έσειαν τά βαΐα 
τών φοινίκων καί παιδιά έκραζαν καί έλεγαν «ώσαννά τώ υίώ Δαυίδ» (δόξα 
κα'ι τιμή στόν απόγονο τοΰ Δαυίδ),4 γιά νά πραγματοποιηθεί έτσι έκεΐνο, 
πού λέγεται στούς Ψαλμούς:5 «Έκ στόματος νηπίων καί θηλαζόντων κατηρ- 
τίσω αίνον» (Άπό στόμα νηπίων καί βρεφών, πού θηλάζουν άκόμα, έσύν- 
θεσες, ώ Θεέ, δοξολογία).6

'Όταν κάποτε οί μαθητές τοΰ Χριστοΰ κάλεσαν τό δάσκαλό τους νά τούς 
πει ποιός άρα γε είναι μεγαλύτερος στή βασιλεία τών ούρανών, ’Εκείνος προσ- 
κάλεσε ένα παιδί άπό τό δρόμο, τό έστησε στό μέσο τους καί είπε: «’Αμήν 
λέγω ύμίν, εάν μή στραφήτε καί γένησθε ώς τά παιδία, ού μή είσέλθητε είς τήν 
βασιλείαν τών ούρανών. "Οστις οΰν ταπεινώσει έαυτόν ώς τό παιδίον τοΰτο, 
ούτός έστιν ό μείζων έν τη βασιλεία τών ούρανών. Καί δς έάν δέξηται παιδίον 
τοιοΰτον έν έπί τώ όνόματί μου, έμέ δέχεται» (Σάς διαβεβαιώνω, πώς, άν 
δέν άλλάξετε φρονήματα καί πορεία στή ζωή σας κα'ι δέν γίνετε άπλοι καί 
άδολοι σάν τά παιδιά, δέν θά είσέλθετε στή βασιλεία τών ούρανών. "Οποιος, 
λοιπόν, ταπεινώσει τόν έαυτό του σάν αύτό τό παιδί, αύτός είναι ό μεγαλύτερος 
στή βασιλεία τών ούρανών. Καί έκείνος, πού θά ύποδεχθεί γιά χάρη μου ένα 
τέτοιο παιδί ή ένα, σάν τό παιδί, άπλό άνθρωπο, δέχεται έμένα).7

’Αλλοίμονο δέ σ’ έκείνον, πού θά τολμήσει νά διαφθείρει μιά τρυφερή 
ύπαρξη. ’Αλλοίμονο σ’ έκείνον, πού θά τολμήσει νά σκοτώσει μιά άθώα παιδική 

Ψυχη. Είναι πολύ προτιμότερο γι’ αύτόν, λέγει ό Κύριος, νά κρεμάσει στο 
λαιμό του μυλόπετρα καί νά καταποντιστεί στό πέλαγος. «‘Ός δ’ άν σκανδα- 
λιση ένα τών μικρών τούτων τών πιστευόντων είς έμέ, συμφέρει αύτώ ίνα 
κρεμασθή μύλος όνικός είς τόν τράχηλον αύτοΰ καί καταποντισθή έν τώ πε- 
λαγει της θαλάσσης» ("Οποιος σκανδαλίσει καί παρασύρει στήν άμαρτία ένα 
από τούς μικρούς καί άπλοϊκούς αύτούς, πού πιστεύουν σ’ έμέ, είναι προτιμό
τερο γι’ αύτόν νά κρεμαστεί στόν τράχηλό του μυλόπετρα άπό έκείνες, πού 
γυρίζει ό δνος στό μύλο, καί νά καταποντιστεί στήν άνοικτή θάλασσα).8

Καί δχι μόνο τούς σκανδαλοποιούς καί ψυχοκτόνους της παιδικής ήλικίας, 
τους βασανιστές καί διαφθορείς της τρυφερής ύπαρξης, τούς παιδεμπόρους 
και παιδοκτόνους καταδικάζει καί στιγματίζει ό Κύριος, άλλά καί αύτούς 
ακόμα τούς περιφρονητές τών μικρών: «Όράτε, λέγει, μή καταφρονήσητε 
ένός τών μικρών τούτων» (Προσέχετε νά μή καταφρονήσετε ένα άπό τούς 
μικρούς τούτους όπαδούς μου).9

’Αργότερα, καί δταν ό Χριστός ήταν στά δρια τής Ίουδαίας, πέραν άπό 
τόν ’Ιορδάνη, οί μητέρες τής περιοχής οδήγησαν σ’ Αύτόν τά παιδιά τους, 
για νά λάβουν τήν εύλογία Του. ’Εκείνοι, πού ήταν παρόντες, άκουσαν τότε 
τόν Κύριο νά λέγει: «"Αφετε τά παιδία καί μή κωλύετε αύτά έλθείν πρός με- 
τών γάρ τοιούτων έστίν ή βασιλεία τών ούρανών» (’Αφήστε τά παιδιά καί μή 
τά έμποδίζετε νά έλθουν κοντά μου*  γιατί σ’ αύτά, καί σ’ έκείνους πού μοιά
ζουν μ’ αύτά στήν άπλότητα καί στήν άθωότητα, άνήκει ή βασιλεία τών ού
ρανών). ίο

Καί δλα αύτά διακηρύσσοντο άπό τόν Χριστό σ’ έποχή, κατά τήν οποία 
ήταν διαδομένη ή άποστροφή πρός τά νήπια, καί πρό πάντων τά κορίτοια, 
καθώς μαρτυροΰν πολλοί άπό τούς άρχαίους συγγραφείς, "Ελληνες καί Λα
τίνους,11 καί ένομίζετο ταπεινωτικό νά άσχολείται κανείς μέ τά παιδιά, καθώς 
μαρτυρείται έμμεσα καί στήν Καινή Διαθήκη.12

Είναι δέ γνωστή σ’ δλους ή άπάνθρωπη συμπεριφορά τών άρχαίων Σπαρ
τιατών πρός τά άσθενικά καί παραμορφωμένα παιδιά, πού, σύμφωνα μέ τούς 
ίσχύοντες νόμους τοΰ Λυκούργου, έρρίπτοντο στόν περίφημο Καιάδα. ’Αλλά 
καί αύτή ή ιδεώδης Πολιτεία τοΰ Πλάτωνα καί τοΰ ’Αριστοτέλη, τών δυό 
αύτών μεγάλων φιλοσόφων τής άρχαιότητας, διαλάμβανε, πώς τά καχεκτικά 
καί άνάπηρα παιδιά έπρεπε νά άποκόπτονται σάν τά ξηρά κλαδιά τών δένδρων, 
γιά νά μή γίνονται βάρος στήν κοινωνία.

8. Ματθ. 18, 6.
9. Ματθ. 18, 10.

10. Ματθ. 19, 14. Πρβλ. Μάρκ. 10, 14. Λουκ. 18, 16.
11. Ovidius, Seneca, Πλούταρχος, Juvenalis, Φαβωρϊνος.
12. Πρβλ. Ματθ. 19, 13. Μάρκ. 10, 13. Λουκ. 18, 15.
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Χειρότερη άπό τήν κατάσταση τούτη ήταν εκείνη, πού επικρατούσε στούς 
Ρωμαίους. Τά άδύνατα καί άνάπηρα παιδιά έτοποθετοΰντο άπ’ αύτούς στην 
ίδια μοίρα μέ τούς κακούργους, τούς λυσσασμένους σκύλους κα'ι τά άγρια 
θηρία καί δίχως οίκτο καί συμπάθεια, μέ πολλούς καί διάφορους τρόπους, 
έφονεύοντο καί πριν νά γνωρίσουν τον ήλιο έξαφανίζοντο άπύ τύ πρόσωπο της 
γης. Πολύ χαρακτηριστικές είναι οί σχετικές μαρτυρίες τοΰ Σενέκα, τοΰ 
Τερτυλλιανοΰ, τοΰ Μινουκίου Φήλικα καί τοΰ Λακταντίου, πού περιγράφουν 
μέ τά πιύ μελανά χρώματα την οίκτρή κατάσταση τοΰ παιδικοΰ κόσμου τών 
Ρωμαίων καί ελέγχουν μέ πολύ δριμεία γλώσσα την άχαρακτήριστη συμπερι
φορά τους πρύς τά άσθενικά παιδιά.

Άλλ’ ό Χριστός δέν περιορίστηκε μόνο σέ λόγια*  καί μέ έργα έδειξε την 
άγάπη κα'ι τή συμπάθειά Του πρός αύτά τά παιδιά. Θεράπευσε τό παιδί τοΰ 
βασιλικού,13 τό νεαρό δοΰλο τοΰ έκατόνταρχου,14 τήν κόρη της Χαναναίας15 
κα'ι τό σεληνιαζόμενο νέο16 καί άνάστησε τή νεκρή κόρη τοΰ άρχισυνάγωγου 
Ίάειρου17 καί τό νεκρό γυιό της χήρας της Ναιν.18 Έκαμε δηλαδή γιά τά 
δυστυχισμένα αύτά πλάσματα πράξεις πρωτάκουστες, θαυματουργικές θερα
πείες κα'ι νεκραναστάσεις.

13. ’Ιωάν. 4, 46-54.
14. Ματθ. 8, 5-13. Πρβλ. Λουκ. 7, 1-10.
15. Ματθ. 15, 21-28. Πρβλ. Μάρκ 7, 24-30.
16. Ματθ. 17,14-21. Πρβλ. Μάρκ. 9,14-29. Λουκ. 9, 37-43.
17. Λουκ. 8, 40-42 καί 49-56. Πρβλ. Ματθ. 9, 18-26. Μάρκ. 5, 22-43.
18. Λουκ. 7,11-17.
19. Ματθ. 18, 25.

‘Ο Χριστός προστάτευε καί εύεργετοΰσε τήν παιδική ήλικία, όταν ό 
εθνικός νόμος έπέτρεπε 6χι μόνο τών άσθενικών παιδιών τύ φόνο, άλλά καί 
τών ύγιών τήν πώληση. Καί ότι τύ έθιμο τοΰτο έσυνεχίστηκε μέχρι τά χρόνια 
τοΰ Χριστοΰ, τύ συμπεραίνουμε άπύ τήν παραβολή, πού είπε ό Κύριος γιά 
τύν άσπλαχνο οφειλέτη. Στήν παραβολή τούτη άναφέρεται: «Μή έχοντος 
αύτοΰ άποδοΰναι έκέλευσεν αύτύν ό κύριος αύτοΰ πραθήναι καί τήν γυναίκα 
αύτοΰ κα'ι τά τέκνα καί πάντα όσα είχε, κα'ι άποδοθήναι» (’ Επειδή δέν είχε νά 
επιστρέφει όσα χρωστοΰσε, διάταξε ό κύριός του νά πωληθεί σάν δοΰλος αύτύς 
καί ή γυναίκα του καί τά παιδιά του κα'ι όλα όσα είχε, γιά νά εξοφληθεί έτσι 
έστω κα'ι μέρος άπύ τύ χρέος).19

’Ενώ, λοιπόν, τόσο σκληρά καί άπάνθρωπα συμπεριφέροντο οί άρχαίοι 
πρύς τύν κόσμο τών παιδιών, ό Χριστός αύτύν τύν περιφρονημένο κόσμο τύν 
άνύψωσε καί τύν έκαμε σεβαστύ στύ παγκόσμιο κοινό, πού σήμερα έρχεται 
μέ τίς διακηρύξεις του νά τύν προστατεύσει, νά τύν ένισχύσει καί νά τύν οδη
γήσει στήν άνάπτυξη καί στήν πρόοδο. Καί ύ παιδικός κόσμος δέν λησμονεί, 
καί δέν πρέπει ποτέ νά λησμονεί, πώς 6,τι γίνεται γι’ αύτύν σήμερα, τοΰτο 

οφείλεται στύν ένανθρωπήσαντα Θεό, πού τόσο πολύ τύν άγάπησε κι έτίμησε.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

"Οπως ό Χριστύς άγάπησε κι έτίμησε τά παιδιά, έτσι κι αύτά Τύν άγά- 
πησαν καί Τύν λάτρευσαν καί μάλιστα οχι μόνο μέ λόγια άλλά καί μέ έργα. 
Καί όπως ό ’Αρχηγός τους, ύ Χριστός, θυσίασε γιά χάρη τους καί γιά χάρη 
όλου τοΰ κόσμου τή ζωή Του, έτσι κι αύτά μέ θυσία της ζωής τους επιβεβαίω
σαν τήν άγάπη τους πρύς Αύτόν, έπαλήθευσαν τή χριστιανική τους ιδιότητα 
καί επικύρωσαν τή γενναιότητά τους σάν άγωνιστών τοΰ Χριστιανισμού.

Κατά τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους ύφίσταντο τύ μαρτύριο ήρωϊ- 
κά όχι μόνο χριστιανοί άνδρες καί γυναίκες, άλλά καί παιδιά. Καί νήπια άκόμα 
έτρεχαν νά πεθάνουν γιά τύν Σωτήρα Κύριο. «Νήπιοι οντες τήν ηλικίαν, γράφει 
ό Μέγας ’Αθανάσιος (295-373), σπεύδουσιν άποθνήσκειν». 2° Τόσο μάλιστα 
καταφρονούσαν τύ θάνατο τά χριστιανόπουλα, ώστε ύρμοΰσαν πρύς αύτύν 
μέ ξεχωριστέ θάρρος καί μέ ιδιαίτερη τόλμη, προθυμία καί χαρά.

Πολύ συγκινητικά είναι τά όσα διηγείται ό άρχαίος Ιστορικός Εύσέβιος 
(280-340) γιά τούς χριστιανούς νέους, πού, συνειδητοποιώντας τά λόγια τοΰ 
Εύαγγελιστή ’Ιωάννη «έγραψα ύμϊν, νεανίσκοι, ότι ισχυροί έστε καί ό λόγος 
τοΰ Θεοΰ έν ύμίν μένει καί νενικήκατε τόν πονηρόν» (σάς έγραψα, νέοι, γιατί 
είστε ισχυροί στήν πνευματική ζωή καί ό λόγος τοΰ Θεοΰ μένει μέσα σας καί 
καρποφορεί καί έχετε νικήσει τόν πονηρό),21 θυσίαζαν έκούσια καί άτάραχα 
τούς έαυτούς τους χάρη της χριστιανικής άλήθειας. «Έώρας ήλικίαν, γράφει, 
ούδ’ όλων έτών είκοσι δίχα δεσμών έστώτος νέου καί τάς μέν χείρας έφα- 
πλοΰντος είς σταυροΰ τύπον, άκαταπλήκτω δέ καί άτρεμεΐ διανοία ταίς 
πρύς τύ θειον σχολαίτατα τεταμένου λιταϊς μηδ’ δλως τε μεθισταμένου μηδ’ 
άποκλίνοντός ποι τού ένθα είστήκει τόπου, άρκτων καί παρδάλεων θυμού καί 
θανάτου πνεόντων σχεδύν αύτής καθαπτομένων αύτοΰ τής σαρκός, άλλ’ ούκ 
οϊδ’ όπως θεία καί άπορρήτω δυνάμει μόνον ούχί φραττομένων τύ στόμα καί 
αΰθις παλινδρομούντων είς τούπίσω» ("Εβλεπες νέο, πού δέν ήταν άκόμα 
είκοσι χρονών, νά στέκεται χωρίς δεσμά καί τά μέν χέρια νά άπλώνει σέ σχήμα 
σταυροΰ, μέ άφοβη δέ καί άτρόμητη διάνοια νά είναι άφωσιωμένος στήν προ
σευχή πρύς τύν Θεύ καί νά μή μετακινείται καθόλου ούτε νά παρεκκλίνει 
κάπως άπύ τύν τόπο, όπου έστέκετο, καί ενώ άρκτοι καί παρδάλεις, πνέουσαι 
θυμύ καί θάνατο, άγγιζαν σχεδόν τύ σώμα του, άλλά, δέν γνωρίζω πώς, 
μέ θεία καί άνέκφραστη δύναμη σχεδύν έφράσσοντο στύ στόμα καί πάλιν έγύ- 
ριζαν πρύς τά πίσω).22

20. ’Αθανασίου ’Αλεξάνδρειάς, Περί ένανθρωπήσεως, 27.
21. Α' Ίωάν. 2, 14.
22. Εύσεβίου Καισαρείας. ’Εκκλησιαστική Ιστορία, βιβλ. η', 7.
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Άπό το πλήθος αύτό τών νηπίων, τών παιδιών καί τών νεαρών, πού 
άγωνίστηκαν καί μαρτύρησαν γιά τον Χριστό καί μέ την ήρωϊκή τους θυσία 
συνέβαλαν στη στερέωση, άνθηση καί καρποφορία της πρώτης Χριστιανικής 
Εκκλησίας, θά άναφέρουμε παρακάτω λίγους μόνον. Θά παραλείψουμε νά 
κάμουμε λόγο γιά τούς νέους, τούς μεγαλύτερους τών είκοσι χρόνων, καθώς 
καί γιά τούς μικρότερους κατά την ηλικία άλλά μαρτυρήσαντας κατά τούς 
νεότερους χρόνους.23

23. Γιά τούς τελευταίους μπορεί νά βρει κανείς στοιχεία καί στά έξής βιβλία: Ν ι- 
κοδήμου 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, Άθήναι 1961. Αρχιεπισκόπου 
Χρυσοστόμου Παπαδοπούλα υ, ΟΙ Νεομάρτυρες, έκδ. «Τήνου», Άθήναι. 
’Αρχιμανδρίτου Ίωάννου ’Αλεξίου, Νέοι στύ μαρτύριο, Άθήναι 1972. ’Ιω
άννη Περαντώνη, Λεξικό τών Νεομαρτύρων, Αθήνα 1972. Στυλιανού 
Π απαδοπούλου, Οί Νεομάρτυρες καί τύ δοϋλον γένος, Αθήνα 1974.

24. Πρβλ. Ρωμ. 16, 21.
25. ΟΙ τάφοι τους ύπάρχουν άκόμα μέσα στό ναό τους στύ προάστειο Ανεμόμυλος

κοντά στήν έπαυλη Μόν Ρεπό.

A/

Πρώτα θά δούμε έκείνους τούς μάρτυρες, τών οποίων ξέρουμε τά ονό
ματα.

1. ‘Η παράδοση άναφέρει, πώς ή νεαρή Κέρκυρα (ή Κερκύρα), 
κόρη τοΰ ειδωλολάτρη Άρχοντα τής νήσου Κέρκυρας Κερκυλίνου, όταν είδε 
τά παθήματα τών ’Αποστόλων Ίάσονος καί Σωσιπάτρου, μαθητών του ’Απο
στόλου τών Εθνών Παύλου,  πού συνέβηκαν τό 67 ή 68 στήν Κέρκυρα,  
ομολόγησε κι αύτή τον Χριστό, μέ αποτέλεσμα νά τιμωρηθεί άπό τόν πατέρα 
της, νά κτυπηθεΐ μέ βέλη καί νά πεθάνει. Τιμάται μαζί μέ τούς ’Αποστόλους 
Ίάσονα καί Σωσίπατρο στίς 29 ’Απριλίου.

24 25

Άγνωστος ποιητής έχει γράψει γιά τήν Κέρκυρα τό άκόλουθο ώραΐο 
δίστιχο:

«Βελών βασιλίς ταΐς βολαΐς έστιγμένη,
έκ στιγμάτων έλαμψεν ώς έκ μαργάρων (= μαργαριταριών)».

2. Μεταξύ τών πιό παλιών γνωστών μαρτύρων συγκαταλέγονται ό 
Κυριάκός καί ό Θεόδουλος, παιδιά τών χριστιανών μαρτύρων 
Εσπέρου καί Ζωής, πού κατάγονταν μέν άπό τήν Παμφυλία τής Μικράς 
’Ασίας, άλλά ζοΰσαν στήν ’Ιταλία σάν δούλοι τών είδωλολατρών συζύγων 
Κατάλου καί Τετραδίας, κατά τούς χρόνους τοΰ Αύτοκράτορα Άδριανοΰ 
(117-138).

‘Ο Κάταλος κατάβαλε πολλές προσπάθειες γιά νά τούς πείσει νά άπαρνη- 

θοΰν τή χριστιανική τους πίστη, άλλά δέν τά κατάφερε. Τούναντίον μάλιστα 
μιά μέρα τά δυό παιδιά είπαν κατά πρόσωπο στόν Κάταλο, πώς δεσπότης 
τών ψυχών τους δέν είναι t κείνος, άλλά ό Χριστός καί πώς προτιμούν τήν 
έξουσία τοΰ Χριστού παρά τή δική του. Εκείνος, όμως, συνέχιοε τίς προσπά
θειες. Στά γενέθλια δέ τοΰ παιδιού του ό Κάταλος τούς έστειλε κρέας καί 
κρασί σέ μιά προσπάθεια νά φάγουν είδωλόθυτα.26 Άλλά ή Ζωή τό άντιλή- 
φτηκε καί έβαλε τό κρέας στούς σκύλους. Μόλις πληροφορήθηκε τούτο ό 
Κάταλος, διάταξε νά κρεμαστούν τά νήπια, νά κτυπηθοΰν καί νά ξεστούν μέ 
σιδηρούς όνυχες μπροστά στά μάτια τών γονιών τους. Και επειδή δέν λύγισαν 
οΰτε τά παιδιά οΰτε οί γονείς τους, ρίφτηκαν όλοι μέσα σέ πυρακτωμένο καμίνι, 
όπου βρήκαν φρικτό τέλος. Πρός τιμή τους ό Αύτοκράτορας ’Ιουστινιανός 
(527-565) έκτισε ναό στήν Κωνσταντινούπολη. ‘H μνήμη τους γιορτάζεται 
στίς 2 Μαΐου.

Οί στίχοι τής μέρας παρομοιάζουν τά δυό άδέρφια με δυο ζέστα αδερφα 
ψωμιά, πού μόλις βγήκαν άπό τό φούρνο καί προσφέρονται στόν Σωτήρα 
Κύριο:

«Ζέοντας άρτους συγγόνους δέχου δύο, 
άρτι κλιβάνου, Σώτερ, εκβεβλημένους».

3. Στούς χρόνους τού Αύτοκράτορα Άδριανοΰ  τοποθετείται και το 
μαρτύριο τών τριών αδερφών Πίστεως, Έ λ π ι δ ο ς και Αγάπης, 
θυγατέρων τής Σοφίας, πού κατάγονταν άπό την ’Ιταλία. Οταν μαρτύρησαν 
γιά τή χριστιανική τους πίστη, ή Πίστις ήταν 12 χρονών, η Ελπίς 10 και η 
Αγάπη 9. Τήν πρώτη τήν ράβδισαν, τής έκοψαν τούς μαστούς, τήν έρριψαν 
πάνω σέ πυρακτωμένη σχάρα καί τέλος τής έκοψαν τό κεφάλι. Τη δεύτερη 
τήν κτύπησαν μέ βούνευρα, τήν έρριψαν σε φωτιά, την έςεσαν, την έβαλαν 
σέ λέβητα καί τέλος τήν θανάτωσαν μέ ξίφος. Τήν τρίτη τήν παλούκωσαν 
καί τής άπόκοψαν τό κεφάλι. Μετά τρεις μέρες πεθανε και η μητέρα τους 
Σοφία, σάν έκλαιε πάνω στόν τάφο τους. ‘Η μνημη τους γιορτάζεται στις 
17 Σεπτεμβρίου.

27

Σ’ αύτές άναφέρεται καί τό άκόλουθο δίστιχο:

«Τή πρός Σέ πίστει Πίστις, ’Ελπίς, ’Αγάπη, 
αί τρεις, Τριάς, κλίνουσιν εύχένας ξίφει».

26. Είδωλόθυτα λέγονταν άπό τούς πιστούς τών πρωτοχριστιανικών χρόνων τά 
κρέατα, πού έμεναν άπύ τίς θυσίες τών είδωλολατρών καί πού δέν έπρεπε νά τά δοκιμάζουν 
σύμφωνα μέ τά γραφόμενα της Καινής Διαθήκης (Πράξ. 15, 29. Α Κορ. 8, 1—13. 10, 
19-28. Άποκ. 2, 14, 20).

27. Κατά τό Μητροπολίτη πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρόνιο Εύστρατιά- 
δ η (Άγιολόγιον της ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας. Άθήναι, σελ. 394), ένώ κατά τό Συναξαριστή 
στούς χρόνους τοΰ Αύτοκράτορα Διοκλητιανοϋ (284—305).
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Δηλαδή
«Γιά τήν πίστη τους σέ Σέ, ‘Αγία Τριάδα, κι οί τρεις,
ή Πίστις, ή Ελπίς καί ή Άγάπη, κλίνουν τούς αύχένες στύ ξίφος».

Ό ύμνογράφος Θεοφάνης ό Γραπτός (778-845) τίς άποκαλεΐ «τρυφεράς, 
σεμνάς, θεόφρονας, θεοφόρους, θεοφεγγεϊς νεάνιδας κα'ι παρθένους», «παρ- 
θενεύοντα κειμήλια σεπτά», «εύπρεπεϊς, εύκλεεϊς, λαμπράς, νικηφόρους, καλ
λινίκους, παμμακάριστους μάρτυρας». Άπό τον Κανόνα δέ της γιορτής τους, 
πού έχει τήν άκροστιχίδα «Τής Σοφίης άρίδηλα καί άγλαά τέκνα λιγαίνω» 
(Ψάλλω δυνατά τά πασίγνωστα καί λαμπρά παιδιά τής Σοφίας), μεταφέρουμε 
έδώ τούς ακόλουθους δυο ύμνους:

«Πίστις ή πανεύφημος καί ή Άγάπη ή ένδοξος καί Ελπίς ή θεόσοφος, 
άρετών επώνυμοι τών φαεινοτάτων (= λαμπροτάτων) άναδεδειγμέναι, άθλη- 
τικώς τύν πονηρόν (= διάβολον) καταβαλοΰσαι, τύν τήν Προμήτορα ( = Εΰαν) 
δολίως άπατήσαντα, τοΰ Παραδείσου τήν οίκησιν (= κατοίκησιν) θεωθεΐσαι 
άπέλαβον, ύπέρ πάντων πρεσβεύουσαι».

«Λαμπάδες τρισάριθμοι σοφίας άστράπτουσαι, Πίστις, ’Αγάπη καί 
Ελπίς, τοΐς τής Τριάδος φωτισμοΐς σαφώς λαμπρυνόμεναι, διαφανώς τάς 
Εκκλησίας φωτίζουσι πρύς σωτηρίαν ήμών καί άντίληψιν».

Εγκώμιο στή Σοφία καί στίς τρεις θυγατέρες της έγραψε καί ό Συμεών 
ό Μεταφραστής (10ος αί.): «Μαρτύριον τών άγιων γυναικών Σοφίας καί τών 
θυγατέρων αύτής Πίστεως, Έλπίδος καί ’Αγάπης».28

4. Έπί τοΰ ίδιου Αύτοκράτορα μαρτύρησαν στή Ρώμη καί τά παιδιά 
τοΰ Ρωμαίου στρατηγού Εύσταθίου καί τής Θεοπίστης ’Αγάπιος καί 
Θεόπιστος. "Οταν ό Εύστάθιος διατάχτηκε άπύ τύν Άδριανύ νά θυ
σιάσει στά είδωλα καί άρνήθηκε, ρίφτηκε μέ τήν οίκογένειά του σέ πυρακτω
μένο χάλκινο βοΰ, δπου βρήκαν δλοι οίκτρύ θάνατο. ‘Η μνήμη τους τιμαται 
στίς 20 Σεπτεμβρίου.

Ό εκκλησιαστικός ποιητής, άπευθυνόμενος στόν Εύστάθιο, λέγει: «Τής 
άθανάτου δόξης τε καί ζωής τής άλήκτου (= άτελειώτου) επέτυχες, κατα- 
λιπών τά τοΰ κόσμου ήδέα (= εύχάριστα) σύν παισί θεόφροσι καί γυναικ'ι 
πανολβίω (= εύτυχεστάτη) . . .». ‘Ο Νικήτας Παφλαγών ( -f-890) έγραψε 
«Έγκώμιον είς τόν άγιον μεγαλομάρτυρα Εύστάθιον, ’Αγάπιον, Θεόπιστον 
καί Θεοπίστην»29 καί «Μαρτύριον τών άγιων καί ενδόξων τοΰ Χριστοΰ μαρτύ
ρων Εύσταθίου καί Θεοπίστης καί τών τέκνων αύτών».30

5. Κατά τούς χρόνους τοΰ Άδριανοΰ έζησαν καί οί Θεοπρέπιος

28. Migne, P. G. 115, 497-513.
29. Migne, P. G. 105, 376-417.
30. Migne, P. G. 105, 376-417.

καί Μ α κ ε δ ώ ν, παιδιά τοΰ Συγκλητικού Φιλητού καί τής Λυδίας. Ό 
Αύτοκράτορας, σάν άκουσε πώς καί οί δυό μιλούσαν γιά τόν Χριστό, τους 
παράπεμψε στό Δούκα Άμφιλόχιο. Αύτός τούς άνάρτησε πάνω σε ξύλο και 
κατόπιν τούς έκλεισε στή φυλακή. Τήν έπομένη τούς έβγαλε απο τη φυλακή 
καί προσπάθησε μέ φρικτά βασανιστήρια νά τούς θανατώσει. Αλλ όταν 
τούς είδε άβλαβεΐς, πίστευσε κι αύτός στόν Χριστό. ‘Ο Άδριανος, που πληρο- 
φορήθηκε δλα τούτα, διάταξε μεγαλύτερα βασανιστήρια. ‘Η αντοχή τους, 
δμως, τόν έκαμε νά τούς άφήσει ελεύθερους. Άλλα σε λίγο σαν προσεύχονταν 
πέθαναν άπό τά βάσανα καί τίς πληγές. Τή μνήμη τους τιμούμε στις 27 Μαρ
τίου.

‘Ωραίο είναι τό δίστιχο τής γιορτής τους:

«Θνήσκει Θεοπρέπιος σύν Μακεδόνι, 
θεοπρεπώς άδοντες ύμνους Κυριω».

6. Έπί τοΰ Αύτοκράτορα Δεκίου (249-251) μαρτύρησαν «οί έν Έφέσω 
έπτά παϊδες», Μαξιμιλιανός (ή Μαξιμιανος), Ιάμβλιχος, Μ α ρ- 
τ ι ν ι α ν ό ς, Διονύσιος, Άντωνϊνος, Κωνσταντίνος« 
καί Έξακουστοδιανός. ’Επειδή κατηγορήθηκαν αύτοί ώς χριστιανοί, 
κλήθηκαν άπό τόν "Αρχοντα τής περιοχής σ απολογία. Ζητησαν τότε προθε
σμία γιά νά ετοιμάσουν τήν άπάντηση. Αλλα, αντί να κάμουν τούτο, μοίρασαν 
τά πράγματά τους στούς φτωχούς καί καταφυγαν σε μια σπηλιά στο γειτονικό 
βουνό. "Οταν δ Άρχοντας το άνακάλυψε, διάταξε νά φράξουν τήν είσοδο τής 
σπηλιάς. Μετά παρέλευση χρόνων πολλών, επι του Αυτοκρατορα Θεοδοσίου Β 
του Μικρού (408-450), δταν οί αιρετικοί διάβαλλαν τό δόγμα τής άνάστασης 
τών νεκρών, οί έπτά παϊδες έξήλθαν άπό τό σπήλαιο, σάν νά σηκώθηκαν άπό 
ύπνο, γιά νά επιβεβαιώσουν έτσι την αλήθεια της μελλουσας ανασ.ασης των 
νεκρών. ‘Η μνήμη τους τιμάται στίς 4 Αύγούστου.

Τό δίστιχο τής μέρας τούτης λέγει:

«Τόν έπτάριθμον τιμώ χορόν μαρτύρων, 
δείξαντα άνάστασιν νεκρών τώ κόσμω».

Σχετικός μέ τή ζωή τους είναι και ο ακολουθος ύμνος.

«Τυραννικού πρό βήματος τόν Χρίστον παρρησία (= ελευθέρως), Παϊδες 
έπτά καί μάρτυρες, έκηρύξατε πάντων Θεόν, Σωτήρα και Κτίστην υμεϊς γαρ, 
θεία προνοία, σπηλαίω χρόνοις πλείοσι κατά φύσιν θανόντες, ύπερφυώς ( = 
ύπερφυσικώς) αύθις (= πάλιν) έξανίστασθε ώς έξ ύπνου, αιρετικών τά στόματα 
άποφράττοντες πάντων».

31. Στό Συναξάρι άντί Κωνσταντίνος άναφέρεται ’Ιωάννης.
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7. Στούς χρόνους του ίδιου Αύτοκράτορα μαρτύρησε καί ή νεαρή Ά κ υ- 
λ ί ν α. "Ο,τι ξέρουμε γι’ αύτήν είναι εκείνο, πού άναφέρει τύ Συναξάρι: «Τάς 
χεϊρας εις τούπίσω δεσμευθείσα καί τήν κοιλίαν φλεχθεϊσα, τελειοΰται». ‘Η 
μνήμη της τιμάται στίς 7 ’Απριλίου.

Οί στίχοι της γιορτής της λέγουν:

«Όπισθόχειρα σχοινίοις στρεβλουμένην, 
έμπροσθίως φλέγουσι τήν Άκυλίναν».

8. 'Όταν Αύτοκράτορας ήταν ό Βαλεριανύς (253-259), μαρτύρησε στή 
Ρώμη ό δωδεκάχρονος Ταρσίζιος (ή Ταρσίσιος).  ‘Ο Ταρσίζιος πρόσ- 
φερε πολλές ύπηρεσίες στήν Εκκλησία της Ρώμης κα'ι έφερε σέ πέρας μέ 
έπιτυχία πολλές άποστολές. Άλλά μιά μέρα σάν μετάφερε τά 1 ίμια Δώρα 
σέ χριστιανούς, πού γιά διάφορους λόγους δέν μπόρεσαν νά παραστοΰν στή 
θεία λειτουργία, συνελήφτηκε καί, επειδή άρνείτο νά τά παραδώσει, λιθοβο- 
λήθηκε. ΤΗταν ή 15η Αύγούστου τοΰ 257. Γι’ αύτό καί τιμάται σάν άγιος 
άπύ τή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στίς 15 Αύγούστου.

32

32. Βρίσκεται καί ή όνομασία Θαρσίζιος (ή Θαρσίσιος).
33. A n t. F e r r υ a, Epigrammata Damasiana, Βατικανόν 1942, σελ. 117.
34. Ό "Αγιος Ταρσίζιος, μετάφραση άπό τά Γαλλικά, έκδοση ’Αδελφότητας «Εύσέ-

βεια», Άθηναι 1974, σελ. 110.

Ό Πάπας Ρώμης Δάμασος Α' (366-384) σύνθεσε γιά τύν Ταρσίζιο τύ 
έπίγραμμα: «'Όποιος καί αν είσαι, άναγνώστη, μάθε, δτι ό άγιος Ταρσίζιος 
έφερε τύ μυστήριο τοΰ Χριστοΰ, όταν ένα χέρι θέλησε νά τύ βεβηλώσει. Προ
τίμησε νά τύν σκοτώσουν, παρά νά παραδώσει τά άγια στούς σκύλους».3 3 
Ό Γ. Βερίτης (1915-1948) σέ ποίημά του γιά τύν Ταρσίζιο λέγει:

«Στή δωδεκάχρονη καρδούλα του 
σφίγγει ό Ταρσίζιος τ’ άγια Δώρα. 
Δέ θά τά ρίξη, κι ας ούρλιάζουνε 
τριγύρω του σκυλιά αίμοβόρα».34

9. Έπί τοΰ Αύτοκράτορα Κλαυδίου Β' (268-270) ζοΰσε σ’ ένα χωριό 
της Πισιδίας της ’Αντιόχειας ή Μαρίνα, κόρη τοΰ ιερέα τών ειδώλων Αί- 
δεσίου. Στήν ήλικία τών 12 χρόνων έχασε τή μητέρα της. Ό πατέρας της 
εμπιστεύτηκε τήν άνατροφή της σέ μιά γυναίκα, που της δίδαξε κρυφά τύ 
Χριστιανισμό. 'Όταν πληροφορήθηκε τοΰτο ό ‘Ηγεμόνας Όλύμβριος, διάταξε 
τή σύλληψη καί φυλάκισή της. 'Ύστερα άπύ λίγες μέρες τήν κάλεσε νά έξω- 
μόσει. Άλλ’ επειδή άρνήθηκε, μαστιγώθηκε καί ξέστηκε, μέχρις δτου ματώ- 
θηκε. ’Ακολούθησαν νέες προτροπές, πού δέν έφεραν, όμως, καί πάλιν άπο
τέλεσμα. Τότε κάηκε μέ λαμπάδες αναμμένες καί στύ τέλος άποκεφαλίστηκε.

ΤΗταν μόλις 15 χρόνων. Τιμοΰμε τή μνήμη της στίς 17 ’Ιουλίου, όπόταν 
επαναλαμβάνουμε τούς στίχους:

«Χειρ δημίου τέμνει σε, Μαρίνα, ξίφει*  
χειρ Κυρίου χάριτι θεία δέ στέφει».

Θεοφάνης ό Γραπτός, ό ποιητής τοΰ Κανόνα της γιορτής της, πού έχει 
ακροστιχίδα «Χριστοΰ παρθενομάρτυρα νύμφην άσμασι μέλπω», τήν άποκαλεϊ 
«απαλήν κόρην άσπιλον καί άδιάφθορον άμνάδα*  νεάνιδα πανευπρεπή' έκλε- 
κτην, εύκλεή, παναμώμητον καί καλλιπάρθενον νύμφην περιδέξιον παρθένον 
πηγήν διαυγή καί κήπον πολύκαρπον άσειστον καί άσάλευτον, έν καιρώ 
περιστάσεως, πύργον περικαλλή καί άήττητον άθληφόρον». "Ενας δέ άπύ 
τους ΰμνους τοΰ Κανόνα τούτου λέγει: «Μάρτυς Μαρίνα πανεύφημε, ούτε 
βασάνων τύ πΰρ, ού τρυφής ή άπόλαυσις, ού τοΰ κόσμου χάριτες, ού τερπνότης 
νεότητος, τής πρύς Χριστούν άγάπης έχώρισεν . . .». «Έγκώμιον είς τήν 
‘Αγίαν Μαρίναν» έγραψε καί δ Οίκουμενικύς Πατριάρχης Γρηγόριος Β' ό 
Κύπριος (1283-1289).35

10. "Οταν Αύτοκράτορας ήταν ό Αύρηλιανύς (270-275), μαρτύρησε ό 
δεκαπεντάχρονος Μ ά μ α ς, τοΰ οποίου οι γονείς κατάγονταν άπύ τή Γάγγρα 
τής Παφλαγονίας. Ό Μάμας γεννήθηκε στή φυλακή τής Καισάρειας τής 
Καππαδοκίας, όπου βρίσκονταν οί χριστιανοί γονείς του Θεόδοτος ό Συγκλη- 
τικύς καί ή Ρουφίνη. Μετά τύ θάνατο τών γονιών του υιοθετήθηκε άπύ μιά 
εύσεβή γυναίκα. Επειδή δέ τήν καλοΰσε μέ τή λέξη «μάμα», πήρε τύ όνομα 
Μάμας. "Οταν έγινε 15 χρόνων, άρχισε τύ μαρτυρικό του στάδιο, το όποιο 
τέλειωσε μέ τή διαταγή τοΰ ‘Ηγεμόνα τής Καισάρειας ’Αλέξανδρου νά περαστεί 
διά μέσου τής κοιλιάς του μιά τρίαινα. Ενταφιάστηκε τότε στήν Καισάρεια. 
Καθώς μαρτυρεί ό ιστορικός Σωζόμενος ό Σαλαμίνιος (400-;) κατά τά μέσα 
τοΰ τέταρτου αίώνα οί άδερφοί Γάλλος καί Ίουλιανύς ό Παραβάτης, πού 
ήταν τότε εξόριστοι στή Μάκελλο, ένα χωριύ κοντά στήν Καισάρεια, άνήγειραν 
μεγάλη βασιλική πάνω στύν τάφο του.  Κατά τήν Κυπριακή παράδοση τύ 
λείψανό του μεταφέρτηκε άργότερα άπό τήν Καισάρεια στή Μόρφου, οπού 
κτίστηκε καί ναύς στύ όνομά του. ‘Η μνήμη του τιμάται στίς 2 Σεπτεμβρίου, 
οπότε άκούουμε καί το έξής δίστιχο:

36

«’Ακμαίος ών Τριάδος είς πίστιν, Μάμας 
άκμαίς τριαίνης καρτερεί τετρωμένος».

35. Τό έξέδωσε ό Μοναχός Γαβριήλ Σταυρονικητιανός στό περιοδικό «Γρηγόριος ό 
Παλαμας», τόμ. 19ος (1935), σελ. 189-200 καί 227-239.

36. Έρμείου Σωζομένου, ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία, βιβλ. ε', 2’ Migne, 
Ρ. G. 67, 1213.
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Δηλαδή
«‘Ο Μάμας, πού άνθεΐ στήν πίστη στήν ‘Αγία Τριάδα, 
ύποφέρει πληγωμένος μέ τίς αιχμές της τρίαινας».

‘Ο ύμνογράφος Θεοφάνης ό Γραπτός τον άποκαλεϊ στον Κανόνα, πού τοΰ 
σύνταξε, «νεανίαν ώραϊον, ώραιότατον, περικαλλή . . . έν άθληταΐς θαυμαστόν, 
έν τώ σταδίω γενναϊον, έν μάρτυσι δόκιμον» καί τύν έξυμνεϊ «ώς ρόδον άμά- 
ραντον, ώς έκ παστάδος νυμφίον, ώς αστέρα φωταυγή». Απευθυνόμενος δέ 
πρύς αύτόν, τοΰ λέγει: «Παρέθου τήν ψυχήν σου τω Λυτρωτή, καί πρύς τοΰτον 
προθύμως άνέδραμες (= έτρεξες), ταΐς καλλοναΐς, κατηγλαϊομένος περιφανώς, 
τών ιερών ά^ώνων σου, καί τών παλαισμάτων τών θαυμαστών, πανεύφημε 
δπλΐτα, φωστήρ της οικουμένης, της Εκκλησίας έγκαλλώπισμα». ‘Ο ’Αρχι
επίσκοπος της Καισάρειας της Καππαδοκίας Βασίλειος ό Μέγας (329 1330-379) 
ήταν πολύ φυσικό νά κάμει «‘Ομιλίαν είς τύν άγιον μάρτυρα Μάμαντα».37 
Καί δ Γρηγόριος δ Ναζιανζηνύς (328/329-390/391) έκφώνηοε «Λόγον είς τήν 
καινήν Κυριακήν καί είς τον μάρτυρα Μάμαντα».38

37. Migne, P. G. 31, 589-600.
38. Migne, P. G. 36, 608-621.

11. Έπί τοΰ ίδιου Αύτοκράτορα μαρτύρησαν κοντά στή Νικομήδεια 
τά νήπια Κλαύδιος, ‘Τ π ά τ ι ο ς, Παύλος καί Διονύσιος. 
Γιά τήν πίστη τους στον Χριστό ρίφτηκαν καί οί τέσοερις στή φυλακή. Έκει 
τούς συνάντησε δ γέροντας Λουκιλλιανός, πού δδηγήθηκε μαζί τους στον 
Κόμητα Σιλβανό. Αύτύς τούς ερριψε σέ πυρακτωμένο καμίνι γιά νά καοΰν 
ζωντανοί. Άλλά δυνατή βροχή έ'σβησε κατά τρόπο θαυμαστό τίς φλόγες καί 
οί μάρτυρες βγήκαν άπύ τύ καμίνι άβλαβεΐς. Ό Κόμης διάταξε τότε τά μέν 
παιδιά νά άποκεφαλιστούν, δ δέ Λουκιλλιανός νά μεταφερτεϊ στο Βυζάντιο, 
οπού καί σταυρώθηκε. Τύ γέροντα άκολούθησε στύ μαρτύριο ή παρθένα Παύλη, 
πού βρίσκετο κοντά του κατά τή σταύρωσή του καί φρόντισε γιά τήν ταφή του. 
Τιμοΰμε τή μνήμη καί τών έξι στίς 3 ’Ιουνίου.

Γιά τά νήπια τοΰτα δ εκκλησιαστικός ποιητής έχει συντάξει τούς εξής 
δυο στίχους:

«Τούς παιδαρίσκους, ών άριθμός δίς δύο, 
Θεού Πατρύς τίθησιν υιούς ή σπάθη».

Επίσης δ ίδιος ποιητής άπευθύνεται στύ γέροντα Λουκιλλιανύ καί τοΰ 
λέγει γιά τά τέσσερα παιδιά: «Παΐδες οί πανίεροι, πατρί ώσπερ πειθαρχοΰντές 
σοι, σύν σοί άθλοΰσι στερρότατα (= κατά τρόπο πολύ άνένδοτο)».

12. Κατά τή διάρκεια τής βασιλείας του Νουμεριανοΰ (283-284) άπο- 
κεφαλίστηκαν δ Ί ά σ ω ν καί δ Μ α ΰ ρ ο ς, παιδιά τοΰ δικαστή Κλαυδίου 
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καί τής Ίλαρίας, γιατί δμολόγησαν κι αύτοί μέ τούς γονείς τους τή χριστιανική 
τους πίστη. Προηγουμένως, άλλά τήν ίδια μέρα, ρίφτηκε στή θάλασσα δ 
Κλαύδιος καί άργότερα άποκεφαλίστηκε ή ‘Ιλαρία. ‘Η μνήμη όλων γιορτά
ζεται στίς 19 Μαρτίου.

Ωραίο είναι τύ δίστιχο, πού συντάχτηκε γιά τή γιορτή τών δυύ αδερφών:

«Σύν αύταδέλφω τέμνεται Μαύρω κάραν 
άδελφά τούτω συμφρονήσας Ίάσων».

13. Κατά τούς χρόνους τοΰ Αύτοκράτορα Διοκλητιανοΰ (284-305) 
ύπόμεινε φρικτά βασανιστήρια δ μικρός Κ έ 7 σ ι ο ς, παιδί τού ‘Ηγεμόνα 
τής Άντινοουπόλεως τής Αίγύπτου Μαρκιανοΰ. ‘Ο Κέλοιος είχε πιστευσει 
στύν Χριστύ μαζί μέ είκοσι στρατιώτες, δταν είδε τύ μαρτυρα Ιουλιανύ να 
άνιστά διά τής προσευχής κάποιο νεκρύ ’Αναστάσιο. Γι’ αυτήν του την πίστη 
φυλακίστηκε καί κατόπιν ρίφτηκε σέ πυρακτωμένο λέβητα, απο τον οποίο 
έξήλθε άβλαβής. Τότε πίστευσαν στύν Χριστύ πολλοί, μεταξύ τών οποίων 
καί ή μητέρα του. ’Ακολούθησε δέ σειρά νέων βασανιστηρίων: τοΰ αναψαν 
τά άκρα, άφοΰ τά άλειψαν μέ λάδι, τοΰ άφαίρεσαν τύ δέρμα τής κεφαλής, τον 
παράδωσαν στά θηρία, τοΰ άπόκοψαν τήν κεφαλή. Μαζί του μαρτύρησαν η 
μητέρα του, δ Ίουλιανύς καί ή γυναίκα του Βασίλισσα, καθώς καί ο ιερέας 
’Αντώνιος. Τιμοΰνται δλοι στίς 8 Ίανουαρίου.

Σχετικύ δίστιχο άναφέρει:
«Τέμνει κεφαλήν τό ξίφος τήν Κελσίου 
καί σύν κεφαλή τήδε τήν ’Αντωνίου».

14. Κατά τύ δεύτερο ήμισυ τοΰ τρίτου αιώνα γεννήθηκε στη Νίκαια 
τής Βιθυνίας άπύ τούς χριστιανούς Θεόδωρο καί Φλωρεντία ο Νεόφυτός, 
πού μαρτύρησε, δταν Αύτοκράτορας ήταν δ Διοκλητιανός. Σέ ηλικία εννιά 
χρόνων δ Νεόφυτος κατάφυγε στο δρος ’Όλυμπο, δπου ζουσε μέσα σε σπήλαιο, 
τρεφόμενος μέ καρπούς καί χόρτα. Μετά δυύ χρόνια έπισκέφτηκε τούς γονείς 
του, άλλά έπέστρεψε καί πάλιν στύ βουνό. Όταν έγινε 15 χρόνων, παρουσιά
στηκε στύν ‘Ηγεμόνα τής περιοχής Δέκιο καί τοΰ μίλησε για τον Χριστό. 
Γι’ αύτήν του τήν απροσδόκητη παρρησία ραβδίστηκε, τοποθετήθηκε σε κλί
βανο, ρίφτηκε στά θηρία καί τέλος άποκεφαλίστηκε. Τιμάται στις 21 ’Ια
νουάριου.

Στύ Νεόφυτο άναφέρεται τύ άκόλουθο δίστιχο:

«Τύν Νεόφυτον έκριζοϊ γήθεν δόρυ, 
νέον φυτοΰ κάλλιστον οΐά περ θάλος».

Δηλαδή
«Τύ δόρυ ξεριζώνει άπύ τή γή τύ Νεόφυτο, 
πού έμοιαζε μέ ώραιότατο βλαστύ νέου φυτοΰ».
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Έξ άλλου στον Κανόνα τού ’Ιωσήφ του ‘Υμνογράφου (816-886) γιά τό 
Νεόφυτο, πού έχει άκροστιχίδα «Χριστού φυτόν σε, μάρτυς, εύφημώ νέον», 
ύπάρχει καί ό επόμενος ύμνος:

«Στρεβλούμενος (= βασανιζόμενος) καί πεδούμενος (= δεσμευόμενος), 
μάρτυς, συνεπόδισας εις τέλος τήν πλάνην καί έκ τοΰ εχθρού τάς άτάκτους 
πορείας άπράκτους εδειξας, σθένει (= μέ τήν δύναμιν) τοΰ Πνεύματος*  και 
έδραμες πρός ούρανύν κα'ι Χριστώ στεφηφόρος (= στεφανηφόρος) παρίστασαι».

39. Migne, Ρ. G. 77,1101.

15. Τήν ϊδια έποχή μαρτύρησαν σέ τόπο παραθαλάσσιο κοντά στήν 
’Αλεξάνδρεια οί τρεις θυγατέρες της ’Αθανασίας: Θεοδότη, Θεοκτί- 
σ τ η καί Ε ύ δ ο ξ ί α. 'Όταν ομολόγησαν τύν Χριστό σάν Θεό άληθινό, 
ύποβλήθηκαν σέ πολλά βασανιστήρια καί στύ τέλος άποκεφαλίστηκαν μέ τούς 
’Αναργύρους Κύρο καί ’Ιωάννη.

Στίς 31 ’Ιανουάριου εγκωμιάζουμε «τήν γενναίαν ’Αθανασίαν καί τά 
βλαστήματα αύτής, Θεοδότην, Εύδοξίαν καί Θεοκτίστην, τάς άθληφόρους 
κα'ι καλλιπαρθένους», καθώς τίς άποκαλεΐ ό έκκλησιαστικύς ποιητής. Ό 
ίδιος άγνωστος ποιητής σύνταξε γι’ αύτές καί τούς στίχους:

«Μήτηρ άρίστη καί τριάς θυγατέρων
πόθω Πατρύς θνήσκουσι τοΰ πάντων ξίφει».

Ό ’Αλεξανδρείας Κύριλλος (375-444) άναφέρεται στύ μαρτύριό τους 
στήν ομιλία του «Είς τούς άγιους μάρτυρας Κΰρον καί Ίωάννην».39

16. Κατά τούς χρόνους τοΰ Αύτοκράτορα Διοκλητιανοΰ ύπέστη μαρτυ
ρικό θάνατο καί ή 15χρονη Ά κ υ λ ί ν α, πού καταγόταν άπύ τή Βύβλο της 
Παλαιστίνης καί ήταν κόρη κάποιου ξακουστοΰ άνθρώπου, τοΰ Εύτολμίου. 
’Επειδή δίδασκε στίς συνομίληκές της τή χριστιανική πίστη, καταγγέλθηκε 
στύν ’Ανθύπατο Ούολοσιανό, πού διάταξε νά τήν κτυπήσουν, νά περάσουν 
άπύ τά αύτιά της πυρακτωμένες σιδερένιες σοΰβλες καί γιά τήν έμμονή της 
στήν πίστη της νά τήν άποκεφαλίοουν. Στίς 13 ’Ιουνίου, όπόταν τιμάται ή 
μνήμη της, άκούουμε τούς στίχους:

«Τον παστόν ( = τύν κοιτώνα) εύτρέπιζε λαμπρόν, Νυμφίε*  
Άκυλίνα σοι τέμνεται νύμφη νέα».

Ό ‘Υμνογράφος ’Ιωσήφ σύνταξε τύν Κανόνα της μάρτυρος, πού φέρει 
τήν άκροστιχίδα: «Δέχου τύν ύμνον, καλλίπαις Άκυλίνα». Άπ’ αύτύν παίρ
νουμε καί μεταφέρουμε έδώ τούς έπόμενους δυο σύντομους ύμνους:

«‘Ιερωτάτη θυσία προσηνέχθης ( = προσεφέρθης) καί προσφορά λαμπρο- 
τάτη καί ώς εύώδες θυμίαμα, θεόφρον Άκυλίνα, Χριστώ τώ Θεώ ήμών».

«Πολυειδεΐς πόνους έκαρτέρησας, πυρός τε κατεφρόνησας*  παρθένε, 
δθεν, Άκυλίνα, καί τάς όδύνας ( = λύπας) ήμών διαπαντός κουφίζεις ( = άνα- 
κουφίζεις) πρεσβείαις σου».

17. Τής ίδιας έποχής είναι καί ή μεγαλομάρτυς Κυριακή, πού 
οφείλει τύ δνομά της στύ όνομα τής μέραε πού γεννήθηκε. Οί γονείς της Δω
ρόθεος καί Εύσεβία ήταν άτεκνοι, τήν άπόκτησαν δέ ύστερα άπύ θερμές πρύς 
τύν Θεύ προοευχές. Έπί τοΰ Αύτοκράτορα Διοκλητιανοΰ συνελήφτηκαν οί 
γονείς της καί, άφοΰ βασανίστηκαν, στάληκαν στύ Δούκα Ίοΰστο, στά μέρη 
τής Μελιτηνής, γιά άνάκριση. Στή συνέχεια συνελήφτηκε καί ή Κυριακή, 
πού παραπέμφθηκε στήν άρχή στύν Καίσαρα Μαξιμιανύ στή Νικομήδεια καί 
ύστερα στή Νίκαια στύν Έπαρχο τής Βιθυνίας ‘Ιλαριανό, άπύ τύν όποιο βασα
νίστηκε καί ρίφτηκε στή φυλακή, δπου έμεινε μέχρι τήν καταδίκη της σέ 
θάνατο άπύ τύ διάδοχο τοΰ ‘Ιλαριανοΰ Απολλώνιο. Πρίν τήν έκτέλεσή της, 
ή Κυριακή ζήτησε νά προσευχηθεί. Μετά δέ τήν προσευχή, ξάπλωσε στή γή 
και πέθανε ειρηνικά. Παρά ταΰτα οί άνθρωποι τοΰ ειδωλολάτρη Έπάρχου 
τήν άποκεφάλιοαν. Τιμούμε τή μνήμη της στίς 7 ’Ιουλίου.

Τύν Κανόνα τής γιορτής τής Αγίας σύνταξε ό ’Ιωσήφ ό ‘Υμνογράφος. 
Σ’ αύτύν ό ποιητής λέγει πρύς τήν Κυριακή καί τά εξής: «Ρίζης εύκλεοΰς 
(= ένδοξου) κλάδος ωραιότατος ώφθης, καρπόν σωτήριον φέρων τής άθλήσεως 
τά κατορθώματα . . . Κάλλει διαλάμπουσα ένθέων ( = θεοπνεύστων) πράξεων 
καί τής θείας άθλήσεως φαιδραίς άγλαίαις (= μέ τάς άπαστραπτούσας λαμ
πρότητας) . . . Περιβεβλημένη ταίς άρεταίς τύ άήττητον καί πεποικιλμένη 
ελαίω τής αγνείας καί τώ αίματι τής άθλήσεως . . .».

18. Σειρά έχει τώρα ό τριετής Κ ή ρ υ κ ο ς, πού καταγόταν άπύ τύ 
’Ικόνιο. "Οταν ξέσπασε καί στύν τόπο του ό διωγμός τοΰ Διοκλητιανοΰ, οδη
γήθηκε άπύ τή χήρα χριστιανή μητέρα του Ίουλίττα στή Σελεύκεια καί άπύ 
έκεί, γιά τύν ίδιο λόγο, στήν Ταρσύ τής Κιλικίας. ’Εκεί συνελήφτηκαν κατά 
διαταγή τοΰ Έπάρχου Αλεξάνδρου. "Οταν ό Κήρυκος είδε τή μητέρα του 
να κακοποιείται καί τύν "Επαρχο νά τύν κολακεύει γιά νά τύν προσελκύσει 
στήν είδωλολατρεία, έτρεξε μέ τύ δνομα τοΰ Χριστού στά χείλη καί κτύπησε 
μέ τύ πόδι του τύν Έπαρχο. Τότε ό Αλέξανδρος οργίστηκε καί έρριψε τύν 
Κήρυκο στίς βαθμίδες τοΰ δικαστικού βήματος μέ άποτέλεσμα νά τοΰ συντρί
ψει τύ κρανίο καί νά πεθάνει. Στύ θάνατο άκολούθησε τύν Κήρυκο καί ή μη
τέρα του, πού άποκεφαλίστηκε. Παιδί καί μητέρα τιμοΰνται στίς 15 ’Ιουλίου.

Ωραίοι είναι οί στίχοι τής γιορτής τους:

«Ίουλίττα σύναθλος υίώ Κηρύκω, 
ή λαιμότμητος τώ κάραν τεθλασμένω».
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Δηλαδή
«‘Η Ίουλίττα άναδείχτηκε συναγωνίστρια μέ τό γυιό της Κήρυκο, 
αύτή, πού της έκοψαν το λαιμό, μέ αύτόν, πού τοΰ έσπασαν τήν κεφαλή».

‘Ο ’Ιωσήφ ό ‘Υμνογράφος είναι ό ποιητής τοΰ Κανόνα της γιορτής τους, 
πού έχει τήν άκροστιχίδα: «Κήρυκον ύμνώ σύν τη τεκούση προφρόνως». 
Άπό τον Κανόνα τοΰτον είναι παρμένοι οί επόμενοι ύμνοι:

«Νηπιόφρονα τύραννον, έν τελείω φρονήματι, άτελεΐ τε σώματι, μάρτυς 
Κήρυκε, άνδρειοφρόνως κατήσχυνας· διό προ βημάτων άπηνώς (= άγρίως) 
δικαστικών καταβάλλει θανάτω σέ, μνηστευόμενος τήν ζωήν τήν άγήρω (= ά- 
γήραστον)· ής έπέβης, έν άτμίζοντι ( = άχνίζοντι) είσέτι περιρρεόμενος αίματι».

«Νεοττός ώς ωραίος περιστεράς σώφρονος ταύτην έμιμήσω, τώ πλάνω 
άντιταττόμενος, ένδοξε Κήρυκε, θωπευτικώς προσελθόντι καί συλήσαι σπεύ- 
δοντι σέ τόν άήττητον».

Ό ’Επίσκοπος Ίκονίου Θεόδωρος (6ος αιώνας) έγραψε προς τόν Επίσκοπο 
Ζώσιμο επιστολή «Είς μαρτύριον τών άγιων μαρτύρων Κηρύκου καί Ίουλίτ- 
της».40

40. Migne, P. G. 120, 165-172.

19. Κατά τή διάρκεια τοΰ ίδιου διωγμού μαρτύρησαν καί τά άδέρφια 
Άστέριος, Κλαύδιος, Νέων καί Ν ε ο ν ί λ λ α, πού κατάγονταν 
άπό τά Λάρανδα της νότιας Λυκαονίας. Μετά τδ θάνατο τών γονιών τους, ή 
μητριά τους, πού ήθελε νά κληρονομήσει τήν περιουσία τους, τούς κατάγγειλε 
ώς χριστιανούς στδν ‘Ηγεμόνα Λυσία. Τά τέσσερα άδέρφια παρουσιάστηκαν 
στδν ‘Ηεγεμόνα καί, άφοΰ ομολόγησαν τδν Χριστό, γνώρισαν φρικτά βασανι
στήρια. Στδ τέλος έκτελέστηκαν έξω άπδ τήν πόλη. Τιμοΰμε τή μνήμη τους 
στίς 30 ’Οκτωβρίου.

Οί στίχοι της μέρας τούτης μιλοΰν γιά τδν τρόπο της έκτέλεσής τους:

«Κλαύδιος, Άστέριος, άλλά καί Νέων 
άθλω ξίφους ώφθησαν άστέρες νέοι».
«Έπί ξύλου ταθεΐσα ή Νεονίλλα
ξύλου παλαιάν έξερεύγεται βλάβην».

Δηλαδή

«Ό Κλαύδιος, δ Άστέριος, άλλά καί δ Νέων
μέ τήν κακοπάθεια τοΰ ξίφους άναδείχτηκαν νέοι άστέρες». 
«Ή Νεονίλλα, άφοΰ τεντώθηκε στδ ξύλο, 
ξερνά τήν παλιά βλάβη τοΰ ξύλου της παρακοής».

20. Στούς χρόνους τών Αύτοκρατόρων Διοκλητιανού (284-305) καί 
Μαξιμιανοΰ (286-305) μαρτύρησε δ Γεμινιανδς (ή Γερμινιανός), πού 
ήταν παιδί άπδ υιοθεσία τής χριστιανής χήρας Λουκίας. Γιά νά άποφύγουν 
το διωγμό τών πιδ πάνω Αύτοκρατόρων έφυγαν καί οί δυό τους άπδ τή Ρώμη 
και πήγαν στή Σικελία καί συγκεκριμένα στδ όρος, πού είναι κοντά στήν πόλη 
Ταυρομένιον. Εκεί ή μέν Λουκία πέθανε ειρηνικά, δ δέ Γεμινιανδς συνελή- 
φτηκε καί άποκεφαλίστηκε. Τδν τιμοΰμε στίς 7 Σεπτεμβρίου, δπόταν άκοΰμε 
τδ δίστιχο:

«Θάρσους δ μάρτυς Γεμινιανδς γέμων, 
τομήν ύπέστη καρτερώς τήν έκ ξίφους».

21. Έπί τοΰ Μαξιμιανοΰ μαρτύρησαν καί δΘεόγνιος, δ Αγά
πιος καί δ Πιστός, παιδιά τής Βάσσης άπδ τήν "Εδεσσα τής Μεσοπο
ταμίας. ‘Η Βάσσα, πού ήταν χριστιανή, άνάθρεψε χριστιανικά καί τά παιδιά 
της. Γι’ αύτδ τδ λόγο κατηγορήθηκαν άπδ τδ σύζυγο καί πατέρα τους, τδν 
ιερεα τών ειδώλων Ούαλέριο, στδν Ανθύπατο Βικάριο, ενώπιον τοΰ όποιου 
ομολόγησαν χωρίς περιστροφές τήν πίστη τους στδν Χριστό. ‘O Βικάριος 
στην αρχή φυλάκισε τή Βάσσα καί τά παιδιά της. Κατόπιν βασάνισε καί 
αποκεφάλισε τά παιδιά μπροστά στά μάτια τής μητέρας τους, πού άποκεφα- 
λιστηκε κι αύτή άργότερα στήν Κύζικο. ‘Η μνήμη τους γιορτάζεται στίς 21 
Αύγούστου.

Σχετικό δίστιχο, πού συντάχτηκε άπδ τδν ’Ιωσήφ τδν ‘Υμνογράφο, 
λέγει:

«Μητρδς μιας κάλλιστα παιδία τρία 
σύν μητρί Βάσση πρός τομήν ψυχή μία».

‘Ο ίδιος εκκλησιαστικός ποιητής έγραψε γι’ αύτούς καί τδν άκόλουθο 
ύμνο:

«Νεανικώς ήρίστευσαν καί άνδρείως ένίκησαν παΐδες οί σεπτοί τήν ενάν
τιον ένστασιν, δ θείος Θεόγνιος, δ ιερός ’Αγάπιος άμα τώ Πιστώ, έρ*γω  καί 
λόγω δειχθέντΓ καί νίκης τούς στεφάνους πρδς Θεοΰ δεδεγμένοι, αύτόν ύπε- 
ρυψοΰσιν είς πάντας τούς αιώνας».

22. Σύγχρονοι τών πιδ πάνω άδερφών ήταν οί νεαροί Ζ ε β ι ν ά ς (ή 
Ζεβΐνος), Νικηφόρος καί Γ ερμανός, πού μαρτύρησαν μέ τδ γέ
ροντα Άντωνΐνο (ή Αντώνιο) στήν Καισάρεια τής Παλαιστίνης. Γιά τδ 
μαρτύριο τοΰ Ζεβινά καί τοΰ Γερμανού μιλά καί δ ιστορικός Εύσέβιος δ Και
σαρείας στδ «Σύγγραμμα περί τών κατ’ αύτόν μαρτυρησάντων».4! Τιμοΰμε

41. Migne, P. G. 20,1492-1496.
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τή μνήμη καί τών τριών στίς 20 ’Οκτωβρίου.

Οί στίχοι της μέρας τούτης λέγουν:

«Ξίφος Ζεβινάν, Γερμανόν, Νικηφόρον 
σύν Άντωνίνω δεικνύει νικηφόρους».

23. Στά τέλη τοΰ τρίτου αιώνα συναντούμε καί το μάρτυρα ’Ιουλία
ν ό, παιδί κάποιου έθνικοΰ συγκλητικού καί της χριστιανής Άσκληπιοδώρας 
άπύ την πόλη Άναζαρβόν της Κιλικίας. Ό Ίουλιανύς άνατράφηκε άπό τή 
μητέρα του χριστιανοπρεπώς. "Οταν έγινε 18 χρόνων, καταγγέλθηκε γι αυτό 
στόν ‘Ηγεμόνα Μαρκιανό, πού τύν κάλεσε νά προσφέρει θυσία στά είδωλα. 
’Επειδή άρνήθηκε, κτυπήθηκε βάναυσα, φυλακίστηκε καί κατόπιν τοποθετή
θηκε μέσα σέ σάκκο γεμάτο άμμο καί ιοβόλα φίδια καί ρίφτηκε στη θαλασσα, 
δπου καί πέθανε. Τύν τιμούμε στίς 21 ’Ιουνίου, όπόταν επαναλαμβάνουμε 
μέ τύν ύμνογράφο τούς στίχους:

«Φέρων τι χρήμα σάκκος άξιον πόλου, 
Ίουλιανόν, βάλλεται πόντου μέσον».

Δηλαδή

«Ό σάκκος, πού περιέχει κάποιο πράγμα άξιο τοΰ ούρανοΰ, 
τύν Ίουλιανό, ρίπτεται στύ μέσο της θάλασσας».

Ό ύμνογράφος ’Ιωάννης ό Άρκλάς,42 πού σύνθεσε καί τύν Κανόνα τοΰ 
Ίουλιανοΰ, άπευθυνόμενος σ’ αύτόν, λέγει: «Καί τυπτόμενος μάστιξι, καί 
δεινώς πτερνιζόμενος (= λακτιζόμενος), καί φρουρά, μακάριε, καθειργνύμενος 
( = περιοριζόμενος), τόπους άμείβων (= περνών) θλιβόμενος, θηρσί συγκλει- 
όμενος, καί βυθώ προσομιλών (= συναναστρεφόμενος), καί θαλάσση ποντού- 
μενος, καί δεξάμενος τύ μακάριον τέλος, ούκ ήρνήσω τύν Δεσπότην τών 
άπάντων, κλέος μαρτύρων, πανόλβιε».

42. Ίεροσολυμίτης μοναχός, πού δέν γνωρίζουμε πότε άκριβώς ίζησε. Μερικοί 
τόν ταυτίζουν μέ τόν ’Ιωάννη Δαμασκηνό (675/680-750). Πολύ πιθανό νά είναι μέν δια
φορετικό πρόσωπο, σύγχρονο δμως τοϋ Δαμασκηνού.

43. Migne, P. G. 50, 665-676.

Ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος (345-407) έκφώνησε σέ ναύ της ’Αντιόχειας, 
πού ήταν άφιερωμένος στύν Ίουλιανό, «Έγκώμιον είς τύν άγιον μάρτυρα 
Ίουλιανόν».43

24. Τύ 303 άθλησε στήν Παλμύρα της Συρίας ή μικρή Ε ύ τ ρ ο π ί α , 
τήν οποία παρότρυνε πρύς τύ μαρτύριο ή μητέρα της. Τύ τέλος της έπηλθε 
μέ ξίφος. ‘Η μνήμη της τιμάται στίς 25 ’Ιουνίου.

Στήν Εύτροπία άναφέρεται τύ επόμενο δίστιχο:

«Ό κόσμον αύχών νοσσιάς συσχειν δίκην 
ύπ’ Εύτροπίας παίζεται τετμημένης».

Δηλαδή
«Ό τύραννος, πού καυχέται, οτι είχε στά χέρια του τύν κόσμο 

[σάν μιά φωλιά πουλιών, 
γελοιοποιείται άπύ τήν Εύτροπία, πού κόπηκε στά δυό».

25. Τέσσερα χρόνια άργότερα ύπέστη μαρτυρικό θάνατο ή Θ ε ο δ ο- 
σ ι α, πού καταγόταν άπύ τήν Τύρο της Φοινίκης. "Οταν ήταν 18 χρόνων, 
συνεληφτηκε άπύ τούς είδωλολάτρες, γιατί μιλούσε γιά τύν Χριστό. ‘Οδηγή
θηκε τότε στύν "Αρχοντα της Καισάρειας της Παλαιστίνης Ούρβανό, πού τήν 
διαταξε νά θυσιάσει στά είδωλα. ‘Η Θεοδοσία άρνήθηκε. Γι’ αύτύ καί κτυ
πηθηκε στίς πλευρές, στούς μαστούς καί σ’ δλο της τύ σώμα. "Οταν δέ καί 
για δεύτερη φορά ή Θεοδοσία άρνήθηκε νά προσφέρει θυσία στά είδωλα, ό 
Ουρβανύς πρόσταξε νά τήν βασανίσουν περισσότερο καί στο τέλος νά τήν 
ριψουν στή θάλασσα. Τή γιορτάζουμε στίς 29 Μαΐου.

Πρύς τιμή της Θεοδοσίας έχει γραφτεί άπύ άγνωστο ύμνωδύ τύ δίστιχο:

«Πνίγει θαλάσσης Θεοδοσίαν ύδωρ, 
τρέφει δέ Χριστύς είς άναψυχής ύδωρ».

Ό ύμνωδύς αύτός, άπευθυνόμενος στή Θεοδοσία, λέγει: «Κάλλει ψυχής 
τε καί σώματος κεκοσμημένη φαιδρώς, τώ Χριστώ προσενήνεξαι (= έχεις 
προσφερθή) τύν τής δόξης στέφανον παρ’ αύτοΰ άναδήσασθαι (διά νά στεφα- 
νωθής), Θεοδοσία μάρτυς πανένδοξε, καί βασιλείας σαφώς διάδημα (= κο
ρώνα), δντως πολύτιμον, έπαξίως δέδεξαι (έχεις δεχθή) σή κορυφή, νύμφη 
παναμώμητος φανεΐσα, πάνσοφε».

Στύ «Σύγγραμμα περί τών κατ’ αύτύν μαρτυρησάντων» ό ίστορικύς 
Εύσέβιος ό Καισαρείας περιγράφει τύ μαρτύριο τής Θεοδοσίας, τήν οποία 
χαρακτηρίζει «παρθένον, πιστύν καί σεμνότατον κόριον, ούδ’ δλως ετών οκτω- 
καίδεκα» (παρθένο, πιστή καί σεμνότατη κόρη, πού δέν είχε συμπληρώσει 
ακόμα τά δεκαοκτώ χρόνια).44 Άπύ δέ τύν Κωνσταντίνο Άκροπολίτη 
( + 1325) εκφωνήθηκε «Λόγος είς τήν άγίαν όσιομάρτυρα Θεοδοσίαν».43

26. Στίς άρχές τοΰ τέταρτου αιώνα μαρτύρησαν ή Βερνίκη (ή 
Βερονίκη) καί ή Προσδόκη (ή Προσδοκία), θυγατέρες τής Δομνίνης. 
Ό τόπος τής καταγωγής τους είναι άγνωστος. Ζοΰσαν στήν ’Αντιόχεια τής

44. Migne, P. G. 20,1481-1484.
45. Migne, P. G. 140, 893-936.
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Συρίας. Γιά νά άποφύγουν, δμως, τούς διωγμούς, κατάφυγαν στην Έδεσσα 
της Μεσοποταμίας. ‘Ο έθνικύς σύζυγος καί πατέρας έτρεξε σ’ άνεύρεσή τους. 
Τίς συνέλαβε καί τίς οδήγησε στην ‘Ιεράπολη της Βόρειας Συρίας. Ένώ 
βρισκόντουσαν κάτω άπύ φρούρηση, διάφυγαν την προσοχή τών στρατιωτών 
καί μπήκαν στύν ποταμό, πού ήταν εκεί κοντά, γιά νά άποφύγουν τυχόν σωμα
τική άτίμωση. Τίς παράσυρε τότε τύ ρεϋμα τοΰ ποταμού καί πνίγηκαν. Τι
μούμε τή μνήμη της Δομνίνης καί τών θυγατέρων της Βερνίκης καί Προσδό- 
κης στίς 4 ’Οκτωβρίου.

Καί στίς τρεις άναφέρονται οι στίχοι:

«Τύ τοΰ ποταμοΰ ρεΰμα ρύμμα τρεις κόραι 
βιωτικών εχουσιν άγνοημάτων».

Δηλαδή
«Οί τρεις γυναίκες έχουν τύ ρεΰμα τοΰ ποταμοΰ 
σάν άποπλύδι τών κοσμικών τους σφαλμάτων».

Περιγραφή τοΰ μαρτυρίου τους έκαμε πρώτος ό Καισαρείας Εύσέβιος.46 
Τοΰ δέ Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου σώζεται «Είς τάς άγιας μάρτυρας Βερνίκην 
κα'ι Προσδόκην παρθένους, καί Δομνίναν τήν μητέρα αύτών, ομιλία εγκωμια
στική».47

46. Εύσεβίου Καισαρείας, Εκκλησιαστική 'Ιστορία, βιβλ. η', 12.
47. Migne, P. G. 50, 629-640.

27. Κατά τούς χρόνους τοΰ Αύτοκράτορα Λικινίου (308-323) κα'ι συγκε
κριμένα τύ 320 ομολόγησαν τύν Χριστύ στήν πόλη Σεβάστεια της ’Αρμενίας 
οί ξακουστοί τεσσαράκοντα μάρτυρες, μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγετο 
κα'ι ό μικρός Μ ε λ ί τ ω ν. Επειδή άρνήθηκαν νά θυσιάσουν στά είδωλα, 
λιθοβολήθηκαν κα'ι στή συνέχεια ύποχρεώθηκαν νά διανυκτερεύσουν γυμνοί 
μέσα στά παγωμένα νερά της λίμνης, πού είναι κοντά στήν πόλη Σεβάστεια. 
Τήν έπόμενη μέρα σύντριψαν τά σκέλη τους καί έτσι τούς θανάτωσαν. ‘Ο 
Μελίτων δέν πέθανε άμέσως, πράγμα πού ό τύραννος Άγρικόλας θέλησε νά 
εκμεταλλευτεί γιά νά τύν μεταπείσει. ‘Η μητέρα του, πού ήταν παροΰσα, 
φοβήθηκε μήπως ένδώσει, γι’ αύτύ καί τοΰ άπηύθυνε, κατά τύ Συναξαριστή, 
τοΰτες τίς νουθεσίες: «Τέκνον έμοί γλυκύτατον, τέκνον ήδη Πατρύς ούρανίου, 
μικρύν ύπόμεινον, ινα τέλειος καταστής' μή φοβηθής τάς βασάνους· ιδού 
γάρ παρίσταταί σοι βοηθύς Χριστύς ό Θεός· ούδέν τύ λοιπύν άηδές, ούδέν 
επίπονον άπαντήσει- πάντα εκείνα παρήλθον, πάντα ταΰτα τη σή νενίκηκας 
γενναιότητά χαρά, το μετά ταΰτα, ήδονή, άνεσις, εύφροσύνη, ών μεθέξεις 
συμβαοιλεύων Χριστώ καί πρέσβυς έμοί τη τεκούση τά πρύς αύτύν γινόμενος». 
Έν τώ μεταξύ τά νεκρά σώματα τών μαρτύρων φορτώθηκαν σ’ άμαξες καί 

οδηγήθηκαν στύν πλησιέστερο ποταμό. ‘Η μητέρα τοΰ Μελίτωνος, πού δέν 
υπάκουσε στύν ‘Ηγεμόνα νά άρνηθεϊ τή χριστιανική του πίστη, τύν άρπαξε 
στούς ώμους της καί άκολούθησε τίς άμαξες. Στύ δρόμο ό Μελίτων έξέπνευσε. 
Τότε ή μητέρα του τύν έβαλε πάνω στά σώματα τών άλλων μαρτύρων, πού 
σέ λίγο οί είδωλολάτρες τά έκαψαν καί τά έρριψαν στύν ποταμό. Οί χριστιανοί, 
δμως, της περιοχής τά μάζεψαν κρυφά καί τά έθαψαν. ‘Η μνήμη τοΰ Μελί
τωνος καί τών άλλων 39 χριστιανών, πού μαρτύρησαν μαζί του, τιμάται στίς 
9 Μαρτίου.

Ό ύμνογράφος ’Ιωάννης ό Άρκλάς, εγκωμιάζοντας τή μητέρα τοΰ Μελί
τωνος, λέγει: «Ρωμαλεότητι (= μέ εύρωστίαν) φρενών, δν έκύησεν (= έγέν- 
νησεν) έπ’ ώμων άραμένη ή φιλόθεος μήτηρ, της εύσεβείας καρπόν προσάγει 
σύν μάρτυσι μάρτυρα, τήν ιερουργίαν ’Αβραάμ μιμουμένη».

‘Ομιλίες εγκωμιαστικές μέ πολύτιμες πληροφορίες γιά τύ μαρτύριο καί 
τήν τύχη τών λειψάνων τών τεσσαράκοντα μαρτύρων έγραψαν πολλοί, σύγχρο
νοί τους καί μεταγενέστεροι. Άπ’ αύτούς άναφέρουμε έδώ τρεις, πού έζησαν 
τήν ίδια μ’ αύτούς περίπου εποχή: Τύ Μέγα Βασίλειο, πού έγραψε Εγκώμιο 
«είς τούς άγιους τεσσαράκοντα μάρτυρας»,48 τύ Γρηγόριο Νύσσης (335-394), 
στύν όποιο άποδίδονται «Έγκώμιον είς τούς άγιους τεσσαράκοντα μάρτυρας»49 
καί «Είς τούς τεσσαράκοντα μάρτυρας λόγος εγκωμιαστικός ρηθείς έν τώ 
Μαρτυρίω»5θ καί ’Ιωάννη τόν Χρυσόστομο, πού έγραψε «Έγκώμιον είς τούς 
άγίους μάρτυρας», τοΰ οποίου άπόσπασμα διάσωσε ό ιερός Φώτιος (820-893) 
στό έργο του «Μυριόβιβλον» ή «Βιβλιοθήκη».51

28. Έπί τοΰ ίδιου Αύτοκράτορα διάπρεψε καί ό νεαρός ’Ακάκιος 
στή Μίλητο της ’Ιωνίας. Ό ’Ακάκιος γιά τήν πίστη τοΰ Χριστοΰ ύπέστη 
διάφορα βάσανα, κρεμάστηκε καί άποκεφαλίστηκε μέ διαταγή τοΰ Άρχοντα 
Ποσιδώνιου. ‘Η μνήμη του τιμάται στίς 28 ’Ιουλίου.

Τό σχετικό δίστιχο, πού έχει ωραίο συμβολισμό, λέγει:

«Τράχηλον ’Ακάκιος έκτμηθείς ξίφει, 
ψυχής τό λευκόν μηνύων, βλύζει γάλα».

29. Τής ίδιας ήλικίας μέ τόν Ακάκιο ήταν ό Μακρόβιος, πού 
καταγόταν άπό τήν Καππαδοκία ή τήν Παφλαγονία καί πού άθλησε κι αύτές 
έπί τοΰ Λικινίου. Κατ’ άλλους άποκεφαλίστηκε μέ ξίφος, κατ’ άλλους έκάη 
στή φωτιά καί κατ’ άλλους έρρίφθη σέ θηρία. Γιορτάζεται στίς 13 Σεπτεμ
βρίου.

48. Migne, P. G. 31, 508-525.
49. Migne, P. G. 46, 749-772.
50. Migne, P. G. 46, 773-788.
51. Migne, P. G. 104, 236-237.
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Προσαρμοσμένα στον τρόπο τοΰ θανάτου του είναι καί τά δίστιχα, πού 
γράφτηκαν πρύς τιμή του:

«Ποθών τύν έν σοί, Χριστέ μου, μακρύν βίον, 
ό Μακρόβιος τον βραχύν λείπει ξίφει».
«‘Ο Μακρόβιος τον μακρύν ποθών βίον,
Θηρών ύδοΰσι (διά τών όδόντων τών θηρίων) τύν βραχύν λείπει βίον».

30. Έπί τοΰ Αύτοκράτορα Ίουλιανοΰ τοΰ Παραβάτη (361-363) μαρτύ
ρησε ό ’Αντώνιος, ό γυιύς τών χριστιανών Μελασίππου καί Κασίνης 
άπύ την ’Άγκυρα της Μικράς ’Ασίας. ‘Ο ’Αντώνιος ήταν 13 χρόνων, όταν 
συνελήφτηκαν οί γονείς του καί θανατώθηκαν γιά τήν πίστη τους στύν Χριστό. 
‘Ο ’Αντώνιος, πού ήταν παρών στύ μαρτύριο τών γονιών του, έφτυσε κατά 
πρόσωπο τούς είδωλολάτρες δολοφόνους, πού, κατά διαταγή τοΰ Δούκα Άγριπ- 
πίνου (ή Άγρίππα), τύν βασάνισαν καί τοΰ άπόκοψαν την κεφαλή. Τύν τιμοΰμε 
στίς 7 Νοεμβρίου καί τοΰ άπευθύνουμε μέ τύν ποιητή τούς στίχους:

«Στάς, ’Αντώνιε, τήν τομήν χαίρων δέχου 
καί δέξεταί σε της χαράς θειος τόπος».

31. Τον τέταρτο αιώνα μαρτύρησαν καί ή Πρόβη, ό Ούρβανύς 
(ή Ούρβάσιος) καί ή Λ ο λ λ ί α (ή Λουλώ ή Λουλού), παιδιά τοΰ Γαϊανοΰ 
(ή Γαίου), άνεψιοΰ τοΰ πρεσβύτερου Εύστοχίου. Ζοΰσαν στά Λύστρα της 
Μικράς ’Ασίας καί κατηχήθηκαν άπύ τύν Εύστόχιο. Γι’ αύτύ ό ‘Ηγεμόνας 
τών Λύστρων συνέλαβε τύν Εύστόχιο καί, άφοΰ τύν βασάνισε, τύν παράπεμψε 
μαζί μέ τύ Γαϊανύ καί τά παιδιά του στύ Δούκα της Άγκυρας Άγριππίνο 
(ή Άγρίππα), πού τούς βασάνισε σκληρά καί πολύτροπα καί τέλος τούς άπο- 
κεφάλιοε. Τούς τιμοΰμε στίς 23 ’Ιουνίου.

Παραθέτουμε πιύ κάτω τούς στίχους, πού έγραψε γιά τά τρία αύτά παιδιά, 
’Ιωσήφ ό Ύμνογράφος:

«Έξ αύχένος χέουσα κρουνούς αιμάτων, 
χαίρουσά μοι πρόβαινε πρύς Θεόν, Πρόβη». 
«Τμηθείς τράχηλον, μάρτυς Ούρβανέ, ξίφει, 
άφυπνιάζεις ώς σπαραχθέν άρνίον».
«Χριστώ προσηλθες, Λολλία, διά ξίφους, 
φύκει ( = μέ τύ κοκκινάδι) βαφείσα νυμφικώς σών αιμάτων».

32. Σ’ άκαθόριστο χρόνο μαρτύρησε τύ νήπιο Θωμάς μαζί μέ τούς 
Καισάριο, Δάσιο, Σάβα, Σαβινιανό, Άγρίππα καί Άδριανό, πού κατάγονταν 
άπύ τή Δαμασκό. Έκεϊ καί άποκεφαλίστηκαν, επειδή δέν πείστηκαν νά άρνη- 
θοΰν τύν Χριστό. ‘Η μνήμη τους τελείται τήν πρώτη Νοεμβρίου.

’Ενδεικτικοί τών λόγων τοΰ μαρτυρίου τους είναι οί έπόμενοι στίχοι:

«Σύν έξ συνάθλοις της άληθείας φίλοις 
τέμνουσι Καισάριον οί ψεύδους φίλοι».

33. Άγνωστο είναι πότε οδηγήθηκε στύ μαρτύριο καί ό νεαρύς Ά γ α- 
Θόδωρος άπύ τά Τύανα της Καππαδοκίας. Μεταφέρουμε έδώ τί λέγει 
γι’ αύτύν τύ Συναξάρι: «Ούτος, νέος ών, προσήχθη τώ Άρχοντι Τυανέων 
καί διά τήν είς Χριστύν ομολογίαν ξέεται  και έπί έσχάρας πεπυρακτωμένης 
τίθεται- καί μαχαίρα τήν γλώτταν τέμνεται- καί πυράγρα (μέ τσυμπιδα) 
τούς ύδόντας έκτίλλεται (ξερριζώνεται)- τήν δοράν τοΰ προοωπου ξυρώ (με 
ξυράφι) άφαιρείται- τάς κνήμας καί τά σκέλη συντρίβεται- κοντώ (μέ κοντύ 
δόρυ) τάς πλευράς περιπείρεται (σουβλίζεται)- οβελίσκους (σουβλιτσες) πεπυ- 
ρακτωμένους διά τών μηνίγγων δέχεται  καί οΰτω τύ πνεύμα τώ Θεώ παρα- 
τίθησιν». ‘Η μνήμη του τιμάται στίς 2 Φεβρουάριου.

*

*

‘Ο έκκλησιαστικύς ποιητής χάρισε οτύν Άγαθόδωρο τούς εξής στίχους:

«Άγαθοδώρω δώρον έξ έμών λόγων 
δωρώ, δοθέντι τώ Θεώ δι’ αιμάτων».

34. Άγνωστο επίσης είναι πότε μαρτύρησε ό Διοσκορος (ή 
Διοσκορίδης) ό νέος άπύ τή Σμύρνη.  ‘Ο Διόσκορος παρουσιάστηκε στον 
Άρχοντα της Σμύρνης καί, άφοΰ ομολόγησε τύν Χριστό, ριφτηκε στις φυλακές, 
όπου καί άποκεφαλίστηκε. Τιμοΰμε τή μνήμη του στίς 11 Μαιου και μαζί 
μέ τύν ύμνωδύ επαναλαμβάνουμε τούς στίχους:

52

«Παρ’ ήμέραν ζην μΰθος ήν Διοσκόρους-53 
Διόσκορος δέ ζην άεί τμηθείς έχει».

52. Δέν πρέπει νά τόν ταυτίζουμε μέ τύν Ιδχρονο Διόσκορο, πού ύποβλήθηκε σέ 
βασανιστήρια στήν ’Αλεξάνδρεια έπί τοΰ Αύτοκράτορα Δεκίου (249—251). Για τό «παι- 
δάριον» ή «μειράκιον» τοϋτο μιλά μέ θαυμασμό ό Ιστορικός Εύσέβιος ό Καισαρείας, ο όποιος 
άναφέρει, πώς «οΰτ’ έπείσθη οΰτ’ εΐξεν» (οΰτε πείστηκε ούτε ύποχώρησε) ό Διόσκορος 
άπό τά βασανιστήρια αύτά. Γι’ αύτό καί ό δικαστής «τόν Διόσκορον έλλαμπρυνάμενόν τε 
δημοσία καί σοφότατα πρός τάς ίδίας πεύσεις άποκριναμενον θαυμάσας, παρήκεν, υπέρ- 
θεσιν φήσας είς μετάνοιαν αύτω διά την ήλικίαν έπιμετρείν» (τό Διόσκορο, τόν οποίο θαύ
μασε γιά τή λαμπρή δημόσια παράστασή του καί τίς σοφωτατες απαντήσεις στις έρωτησεις 
του, άφησε έλεύθερο, άφοΰ όρισε άναβολη εκδίκασης της υπόθεσης του, λόγω της ηλικίας 
του, μέ τήν έλπίδα ότι θά μετανοούσε) (Εύσεβίου Καισαρείας, Εκκλησιαστική 
'Ιστορία, βιβλ. στ', 41).

53. Διόσκοροι ή Διόσκουροι λέγονταν ό Κάστωρ καί ό Πολυδεύκης, πού μυθολο
γούνταν παιδιά τοΰ Διός καί της Λήδας. Σέ μιά μάχη σκοτώθηκε ό Καστωρ, που ήταν 
θνητός, ό δέ Πολυδεύκης, πού ήταν άθάνατος, θέλησε άπό άγάπη πρός τόν άδερφό του νά 
πεθάνει μαζί του. Τότε ό Ζεύς έπέτρεψε νά μένει ό καθένας τους άπό μιά μέρα έναλλάξ 
στόν άδη ή στόν ούρανό.
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Δηλαδή
«‘ϊπήρχε μύθος, πού έλεγε, δτι οί Διόσκοροι ζούσαν

[άπό μιά μέρα έναλλάξ*  
ό Διόσκορος δέ τούτος, μολονότι κόπηκε στα δύο,

[είναι σέ θέση νά ζεϊ πάντοτε».

35. Σ’ άγνωστο χρόνο βασανίστηκε γιά την πίστη της στον Χριστό 
και η νεαρή Θεσσαλονίκη, πού καταγόταν άπό τήν Άμφίπολη της 
Μακεδονίας. ‘Η Θεσσαλονίκη ήταν κόρη τοΰ ειδωλολάτρη ιερέα Κλέωνα. 
Ό Κλέων κατάβαλε πολλές προσπάθειες γιά νά πείσει τή Θεσσαλονίκη νά 
άρνηθεΐ τή χριστιανική της πίστη. "Οταν δέ δέν τά κατάφερε, τήν βασάνισε 
καί τήν εξόρισε. Ή Θεσσαλονίκη πέθανε στήν έξορία. Τήν τιμούμε σάν 
αγία στις 7 Νοεμβρίου, όπόταν άκούουμε καί τούς στίχους:

«Φυγήν κατακριθεΐσα πατρώου πέδου, 
πέδον χλόης ωκησε Θεσσαλονίκη».

Δηλαδή
«’Αφού καταδικάστηκε σ’ έξορία άπό τόν πατρικό της τόπο, 
ή Θεσσαλονίκη κατοίκησε σέ τόπο χλοερό».

36. Ακαθόριστης εποχής είναι καί τύ μαρτύριο τών νηπίων Κυριά
κού και Χριστιανού. Και τα δυό αύτά νήπια άποκεφαλίστηκαν στή 
Ρώμη μαζί μέ πολλούς κόμιτες, τριβούνους καί πρίγκιπες κα'ι μέ τό στρατη
λάτη Μελέτιο, επειδή ομολόγησαν τόν Χριστό. Ή μνήμη τους τιμάται στίς 
24 Μαιου.

Σ’ αύτά δέ τά νήπια άναφέρονται οί στίχοι:

«Κυριάκόν δέ καί Χριστιανόν ξίφος 
δούλους άνεΐλε (= έφόνευσε) χριστιανούς Κυρίου».

37. ‘Η παρθένα Ρ α ι ς (ή Ήραις ή Ίεραίς), κόρη κάποιου πρεσβύ- 
τερου Πέτρου, άπό τό χωριό Βάτα (ή Τάμμα) της Αίγύπτου, μαρτύρησε έπίσης 
σ άγνωστο χρόνο. ‘Η Ραΐς ήταν 12 χρόνων, δταν είδε νά μαρτυρούν χριστιανοί. 
Τότε έτρεξε στούς βασανιστές καί φώναξε: «Κάγώ χριστιανή είμι κα'ι τά εί
δωλα διαπτύω». Γι’ αύτό συνελήφτηκε καί οδηγήθηκε μπροστά στόν ‘Ηγε
μόνα Λουκιανό (ή Κουλκιανό), πού διάταξε τήν κοπή της κεφαλής της. Τήν 
τιμούμε στίς 23 Σεπτεμβρίου καί τής άπευθύνουμε τό δίστιχο:

«Ποθούσα κάλλος ή Ραίς Θεού βλέπειν, 
σαρκός τό κάλλος έκδίδωσι τω ξίφει».

38. "Αγνωστον πότε καί πού μαρτύρησε ό Λυκαρίων μαζί μέ 
τις αδερφές του Μάρθα καί Μαρία. ’Αφού φώναξε στόν εθνικό ‘Ηγεμόνα τοΰ 

τόπου του, πώς ό θάνατος γιά τόν Χριστό δέν είναι θάνατος άλλά ζωη αιώνιος, 
σταυρώθηκε μαζί μέ τίς άδερφές του καί έξέπνευσε ύστερα άπό κτύπημα με 
ξίφος. Τιμάται σάν άγιος στίς 8 Φεβρουάριου.

Οί στίχοι τής μέρας τούτης λέγουν:

«"Αφωνος ήκει πρός ξίφος Λυκαρίων, 
έναντι τοΰ κείροντος οΐον άρνίον».

Δηλαδή

«‘Ο Λυκαρίων έρχεται πρός τό ξίφος άφωνος, 
σάν τό άρνί μπροστά στόν κουρέα».

39. "Οταν διατάχτηκε ό Άδριανός ό νέος να προσφέρει θυμίαμα 
στόν είδωλολατρικό βωμό, δχι μόνο δέν τό έκαμε, άλλα και καταστρεψε το 
βωμό, έχυσε τίς θυσίες, πού ήταν πάνω στό βωμό, καί διασκόρπισε τη φωτιά. 
Γι’ ούτό μαστιγώθηκε άγρια, λιθοβολήθηκε χωρίς σύμπνοια και τέλος ριφτηκε 
σέ καμίνι. Δέν γνωρίζουμε τό χρόνο καί τόν τόπο, δπου έγιναν αυτα. Η μνημη 
τού Άδριανού τιμάται στίς 17 ’Απριλίου.

Για τόν Άδριανό συντάχτηκε τό επόμενο δίστιχο:

«’Άν ούκ έγνως τίς έστιν ό φλογός μέσον, 
γνώση λαλοΰντος' Άδριανέ, καρτέρει».

40. Στίς 19 Μαιου τό Συναξάρι γράφει: «‘Η αγία νέα μάρτυς Κυ
ριακή πυρί τελειούται». Τίποτε άλλο δέν ξέρουμε γι’ αυτήν.

Τό σχετικό δίστιχο έχει βαθύ συμβολισμό:

«Αιώνιον φεύγουσα πΰρ έχεφρόνως, 
Κυριακή πρόσκαιρον ήδέως φέρει».

Δηλαδή

«Άποφεύγουσα φρόνιμα τό αιώνιο πυρ, 
ή Κυριακή ύποφέρει εύχάριστα τό προσωρινό πΰρ».

41. Καί γιά τό νεαρό Πάπαν ξέρουμε μονο αυτα, που λεγει το Συνα
ξάρι του: «‘Ο άγιος Πάπας ό νέος, είς σάκκον βληθείς (= αφού τοποθετήθηκε) 
καί θίβη (= σέ κοφίνι) έγκλεισθείς καί είς θάλασσαν ριφθείς, τελειούται». 
Τόν τιμούμε τήν πρώτη μέρα τού Αύγούστου.

ΟΙ στίχοι τής γιορτής τοϋ Πάπα μιλούν για το μαρτύριο του:

«Σάκκος Πάπαν έκρυψε καί σάκκον θίβη
καί τήν θίβην ροΰς καί Πάπας Θεού πέλας».
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Δηλαδή
«‘Ο σάκκος έκρυψε τόν Πάπα καί τό κοφίνι έκρυψε τό σάκκο 
και τό ρεύμα έκρυψε τό κοφίνι κα'ι έτσι ό Πάπας έφτασε

[κοντά στον Θεό».

42. Στό μηναίο τοΰ Αύγούστου, στις 27, διαβάζουμε: «‘Η άγια Ά ν- 
θ ο ΰ σ α ή νέα, τρίχινον ράκος ένδυθεΐσα καί είς φρέαρ ριφθεΐσα, τελειοΰται».

Οί στίχοι, πού συντάχτηκαν γιά τη γιορτή της, λέγουν:

«‘Ο μανδύας σοι πίλος, ή πόρπη πέτρα’
μεθ’ ών ύπήλθες, ’Ανθούσα, βαθύ φρέαρ».

Δηλαδή
«Ό μανδύας γιά σένα, ’Ανθούσα, ήταν κετσές καί ή πόρπη πέτρα, 
μέ τά όποια πήγες κάτω στύ βαθύ λάκκο».

43. Δέν γνωρίζουμε έπίσης ούτε πότε ούτε που ό νεαρός Δ η μ η τ ρ ί
α ν ò ς «λιμώ έτελειώθη» (πέθανε άπό πείνα) μέ τούς γονιούς του Δημήτριο 
καί Εύανθία. Τιμοΰνται καί οί τρεις στις 11 Σεπτεμβρίου.

44. Στ'ις 13 Σεπτεμβρίου τιμούμε τό νήπιο Βαλεριανόν (ή Ούαλ- 
λεριανόν ή Ούαλέριον), πού πέθανε άπό κτύπημα ξίφους.

Ωραίοι είναι οί στίχοι της γιορτής του:

«Βαλεριανώ τω μικρω Θεός μέγας 
έν ούρανω δέδωκε πάμμεγα στέφος».

Δηλαδή
«Ό μεγάλος Θεός στό μικρό Βαλεριανό 
έχει δώσει στόν ούρανό πολύ μεγάλο στεφάνι».

45. Τό Συναξάρι τής 25ης Σεπτεμβρίου περιγράφει τό μαρτύριο τοΰ 
Σαβινιανοΰ, τοΰ Μ α ξ ί μ ο υ, τοΰ Ρ ο ύ φ ο υ κα'ι τής Ε ύ γ ε ν ί α ς, 
τών παιδιών τοΰ Παύλου καί τής Τάττης άπό τή Δαμασκό, ως έξής: 'Όταν 
κατηγορήθηκαν ως χριστιανοί, «ξύλω ήσφαλίσθησαν, άλύσεσιν έδέθησαν 
καί πάλιν άνακριθέντες, σφοδρώς έτύφθησαν (= κτυπήθηκαν) · καί ταϊς τών 
άνόμων χερσί στρεβλούμενοι, τάς ψυχάς τω Θεώ παρέθεντο».

Τό δίστιχο, πού συντάχτηκε γι’ αύτούς, λέγει:

«Πατήρ ό Παΰλος μαρτυρεί σύν τοϊς τέκνοις, 
μεθ’ ών σεαυτήν, Τάττα, τάττεις έμφρόνως».

Δηλαδή
«Ό πατέρας Παΰλος μαρτυρεί μέ τά παιδιά του,
μαζί μέ τά όποια, Τάττα, βάζεις μέ φρόνηση καί τόν εαυτό σου».

46. Σ’ άγνωστο χρόνο καί τόπο μαρτύρησαν καί τά παιδιά τοΰ Τερεντίου 
(η Τερεντίνου) καί τής Νεονίλλης: Ν ι τ α ς, Σάρβηλος, ‘Ιέραξ, Θεό- 
δουλος, Φωκάς (ή Φωτάς ή Φώτιος), Β ή λ η καί Ε ύ ν ί κ η. "Οταν 
κατηγορηθηκαν στόν ‘Ηγεμόνα τοΰ τόπου τους, ότι ήταν χριστιανοί, αύτοί 
δεν άρνήθηκαν. Γι’ αύτό καί ύποβλήθηκαν σέ πολλά βασανιστήρια: ξισμούς, 
κτυπήματα, τροχούς, βρασμούς, ξίφος. Τιμοΰνται μαζί μέ τούς γονιούς τους 
στις 28 ’Οκτωβρίου.

Σχετικό δίστιχο άναφέρει:

«Σύν έπτά τέκνοις ή δυάς τών συζύγων 
τιμήν τομήν ήγεΐτο τήν έκ τοΰ ξίφους».

Δηλαδή
«Μαζί μέ τά έπτά παιδιά τους οί δυό σύζυγοι 
θεωροΰσαν τιμή τήν κοπή τους άπό τό ξίφος».

Άπό τούς ύμνους, πού σύνταξε γι’ αύτούς ό έκκλησιαστικός ποιητής, 
παραθέτουμε έδώ τούς έξής τρεις:

«‘Η έπτάδελφος χορεία τών άθλοφόρων, σύν τοϊς δυσί γεννήτορσιν, 
άμωμος θυσία οοί, τω δι’ ήμάς θαυμαστώς τυθέντι (= θυσιασθέντι) ώς πρό- 
βατον, Δέσποτα Χριστέ, προσηνέχθησαν (= προσεφέρθησαν)».

«‘Ως πολύφωτος ήλιος τή σελήνη ένούμενος, Νεονίλλη, τέτοκας (= έχεις 
γεννήσει), ώ Τερέντιε, χορόν άστέρων έπτάριθμνον, μαρτύρων έν αιματι φοι- 
νιχθέντων (= κοκκινισθέντων) καί φαιδράν άφιέντων τήν έλλαμψιν, σκηνω- 
σάντων τε εις άνέσπερον λήξιν, ένθα πάντων άθλοφόρων αί άγέλαι περιφανώς 
πολιτεύονται».

«‘Ως άστέρες ήλίω φωτοειδεΐς, Τερεντίω, οί παίδες οί ιεροί σαφώς 
συνανατέλλουσι καί τήν κτίσιν αύ^άζουσιν άνδρικών άγώνων γενναίοις πυρ- 
σεύμασι, πολυθεΐας όντως τήν νύκτα σκεδάσαντες (= διαλύσαντες) . . .».

Β'.

Καί τώρα ερχόμαστε στούς μάρτυρες, τών όποιων δέν ξέρουμε τά ονόματα.

1. Στις 29 Δεκεμβρίου τιμοΰμε τή μνήμη «τών άγιων νηπίων, 
τών ύπό ‘Ηρώδου τοΰ Μεγάλου (37 π.Χ. —1/2 μ.Χ.) άναιρεθέντων, χιλιά
δων δεκατεσσάρω ν». Καθώς λέγει ό Εύαγγελιστής Ματθαίος, ό 
«‘Ηρώδης ίδών ότι ένεπαίχθη ύπό τών μάγων, έθυμώθη λίαν, καί άποστείλας 
άνεΐλε πάντας τούς παϊδας τούς έν Βηθλεέμ καί έν πάσι τοϊς όρίοις αύτής άπό 
διετοΰς καί κατωτέρω, κατά τόν χρόνον Óv ήκρίβωσε παρά τών μάγων» (‘Ηρώ
δης, όταν είδε, ότι οί μάγοι τόν έξεγέ>ασαν, οργίστηκε πάρα πολύ καί πάνω 
στήν οργή του έστειλε δήμιους καί έσφαξε όλα τά παιδιά, πού ήταν οτή Βη
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θλεέμ καί στά περίχωρα αύτής άπό ηλικίας δυο χρόνων καί κάτω, σύμφωνα 
μέ το χρόνο, πού είχε εξακριβώσει άπό τούς μάγους).54 Κατά την παράδοση 
ό άριθμός τών σφαγιασθέντων νηπίων άνήλθε στίς 14 χιλιάδες.

54. Ματθ. 2, 16.
55. Εύσεβίου Καισαρείας, Εκκλησιαστική 'Ιστορία, βιβλ. α', 8.
56. Migne, P. G. 61, 699-702.
57. Migne, P. G. 85, 388-400.
58. Migne, P. G. 132, 917-928.
59. Γιά τόν ’Επίσκοπο ’Αντιόχειας Βαβύλα βλέπε Ίωάννου Χρυσοστόμου: 

Είς τόν άγιον Ιερομάρτυρα Βαβύλαν Migne, P. G. 50, 527-534, Λόγος είς τόν μακάριον 
Βαβύλαν Migne, P. G. 50, 539-572 καί Υπόμνημα είς τήν πρός Έφεσίους έπιστολήν, 
Όμιλία 9η· Migne, P. G. 62, 71 καί Συμεών Μεταφραστοΰ: Άθλησις τοΰ 
αγίου Ιερομάρτυρας Βαβύλα ’Αρχιεπισκόπου ’Αντιόχειας- Migne, P. G. 114, 968-981.

Ό εκκλησιαστικός ποιητής σύνταξε γιά τούς πρώτους τούτους μάρτυρες 
τοΰ Χρίστου τό έπόμενο δίστιχο:

«Διά ξίφους άωρα μητέρων βρέφη
άνεΐλεν εχθρός τοΰ βρεφοπλάστου Βρέφους».

Καί ό ιστορικός Εύσέβιος ό Καισαρείας μιλά γιά τό μαρτύριο τών «άωρων 
βρεφών» ή τών «ύπομαζίων (= θηλαζόντων) παίδων», δπως λέγει.55 ’Αξιο
μνημόνευτοι είναι καί οί λόγοι, πού έξεφώνησαν ό ιερός Χρυσόστομος «Είς τόν 
‘Ηρώδην καί είς τά νήπια»,56 ό ’Αρχιεπίσκοπος Σελεύκειας Βασίλειος (;— 
448-460) «Είς τά νήπια τά έν Βηθλεέμ ύπό ‘Ηρώδου άναιρεθέντα»57 καί ό 
’Αρχιεπίσκοπος Ταυρομενίας Θεοφάνης Κεραμεύς (12ος αιώνας) «Είς τά 
άγια νήπια».58 59

Άπό τόν Κανόνα της γιορτής τους, πού έχει άκροστιχίδα «Νεογνά Χριστοΰ 
θύματα στέφω λόγοις», μεταφέρουμε έδώ μερικά εγκώμια:

«Χορός θεόλεκτος βρεφών, έν σαρκί γεννηθέντι, προσηνέχθη τώ Κτίστη, 
ώς θυσία μυστική, τυθεϊσα διά σφαγής, μαρτυρίου καί θείας άθλήσεως».

«Θύματα άμωμα, μύρα εύωδέστατα, σεπτά νήπια, άκακοι παΐδες, στε
λέχη νεόφυτα, άνθη εύθαλή, άνεύθυνα βρέφη».

«Μισητή τοΰ ‘Ηρώδου ή παιδοκτονία διά τήν αύτοΰ μιαιφονίαν (= μίασμα 
φίνου)· καί οεπτή ή τών παίδων θυσία, ώς ήλικιώτις (= συνομήλικος) Χρι
στού, τής ήμών σωτηρίας, τοΰ καινοΰ σφαγίου προθυομένη καί προπεπονθυΐα 
(= ή όποια προσφέρεται καί έχει συμβεϊ πριν άπό τό νέο θύμα)».

2. Κατά τούς χρόνους τοΰ Αύτοκράτορα Δεκίου (249-251) ύπόμειναν 
μαρτυρικό θάνατο οί τρεις παΐδες μαζί μέ τόν Επίσκοπο τής ’Αντιό
χειας Βαβύλα (240-250/251).5 9 Τή μνήμη τους τιμούμε στίς 4 Σεπτεμβρίου, 
όπόταν ή Εκκλησία μας «κηρύττει τάς άριστείας τοΰ Βαβύλα καί μεγαλύνει 
σύν αύτώ τά νήπια, τά ύπέρ Χριστοΰ τυθέντα», όπως λέγει ό ύμνογράφος.
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Ο ίδιος έχει συντάξει γι’ αύτά καί τό δίστιχο:

«‘Υπέρ μεγίστου Δεσπότου Θεοΰ Λόγου 
τρέχουσι θερμώς πρός ξίφος τά παιδία».

3. 'Όταν Βασιλιάς τών Περσών ήταν ό Σαπώρ Α (240-271), μαρτύ
ρησε καί ή παιδίσκη τής Φερφούθης (ή Φερβούθης ή Φερμούθης) μαζί 
μέ τη μητέρα της, τήν άδερφή τής μητέρας της καί τή συνοδια τους. ‘Η μη
τέρα καί ή θεία τής παιδίσκης αύτής ήταν άδερφές τοΰ ’Επισκόπου Περσιδος 
Συμεών, πού μαρτύρησε μαζί μέ 1150 χριστιανούς στην Περσία και τιμάται 
στις 17 Απριλίου. Οί γυναίκες αύτές, δταν άσθενησε η Βασίλισσα τών Περ
σών, κατηγορήθηκαν γιά φαρμακεία (μαγεία). Στην απολογία τους είπαν, 
οτι είναι χριστιανές καί γι’ αύτό δέν άσχολουνται μέ τη μαγεία. Τότε, όμως, 
προστέθηκε καί δεύτερη κατηγορία, δτι δηλαδη ήταν χριστιανές. Το απο
τέλεσμα τών δυό αύτών κατηγοριών ήταν: «Πριοσι διηρεθησαν και ξυλοις 
άνεσκολοπίσθησαν μετά τήν διαίρεσιν», δπως λεγει το Συναςαρι τους. Τι- 
μοΰνται δλες στίς 4 ’Απριλίου.

4. Τά τρία παιδιά τής μάρτυρος Θεοδότης, πού κατάγονταν 
άπό τή Νίκαια τής Βιθυνίας, μαρτύρησαν επι τοΰ Αυτοκρατορα Διοκλητιανοΰ 
(284-305). ’Επειδή ή Θεοδότη άρνεΐτο νά δεχτεί τή λατρεία τών ειδώλων, 
ό ’'Αρχοντας τής Βιθυνίας Νικήτιος τήν έρριψε μαζί μέ τα παιδιατης σέ πυρα
κτωμένο καμίνι, δπου βρήκαν μαρτυρικό θανατο. Η μνημη τους τιμάται 
στίς 29 ’Ιουλίου.

Οί στίχοι τής μέρας τούτης λέγουν:

«Θεώ δοτήν τίθησι τήν Θεοδότην
τδ πΰρ καμίνου σύν τρισί τέκνοις φιλοις».

Δηλαδή

«‘Η φωτιά τοΰ καμινιοΰ παραδίνει στον Θεο
τή Θεοδότη μαζί μέ τά τρία άγαπητά της παιδιά».

5. Στίς 28 Σεπτεμβρίου τιμοΰμε τούς π α ΐ δ ε ς, πού μαρτύρησαν, 
κατά τούς χρόνους τοΰ ίδιου Αύτοκράτορα, μαζί μέ τούς άγιους Νίκωνα, 
Νέωνα καί ‘Ηλιόδωρο καί πολλές παρθένες, πού κατάγονταν άπό τήν ’Αντιό
χεια τής Πισιδίας. Άφοΰ βασανίστηκαν γιά τή χριστιανική τους πίστη, άπο- 
κεφαλίστηκαν υστέρα άπδ διαταγή τοΰ ‘Ηγεμόνα τής περιοχής Μαγνου.

Τδ σχετικό δίστιχο λέγει:

«Τμηθέντα παίδων καί γυναικών μυρία, 
ώ παΐ γυναικός καί Θεέ, πλήθη δέχου».
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Δηλαδή
«ΤΩ παιδί της γυναίκας, της Μαρίας, καί Θεέ, 
δέχου τά κομματιασθέντα άναρίθμητα πλήθη τών παιδιών

[καί τών γυναικών».

6. Κατά τό διωγμό τοΰ Αύτοκράτορα Μαξιμιανοΰ (286-305) μαρτύ
ρησαν στη Νικομήδεια οί 84 παΐδες κα'ι μαθητές τοΰ γέροντα δασκάλου 
Βαβύλα. Ό Βαβύλας κατηγορήθηκε στον ‘Ηγεμόνα πώς δίδασκε τούς παΐδες 
τή χριστιανική πίστη. Γι’ αύτύ συνελήφτηκε, βασανίστηκε καί φυλακίστηκε. 
Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στύν ‘Ηγεμόνα οί μαθητές τοΰ Βαβύλα, τούς οποίους 
προσπάθησε μέ κολακείες νά μεταστρέφει. ’Απ’ αύτούς ξεχώρισε κατόπιν 
τούς μεγαλύτερους δέκα, στούς οποίους είπε: «’Ιδού ύμεΐς, ώς φρόνιμοι, 
πείσθητέ μοι, καί θύσατε τοΐς θεοΐς, κα'ι έσεσθε σύν έμο'ι έν τώ παλατίω, 
πολλών άγαθών άπολαύοντες». ’Αλλά δυύ άπ’ αύτούς, ό Άμμώνιος κα'ι ό 
Δονατος, άπάντησαν: «‘Ημείς, πιστοί δντες, δαίμοσι κωφοΐς καί άλάλοις 
θΰσαι ούκ άνεχόμεθα». ‘Ο ‘Ηγεμόνας, σάν άκουσε την άπάντηση τούτη, θύ
μωσε κα'ι διάταξε νά κτυπηθοΰν τά παιδιά. "Οταν δέ οδηγήθηκαν στύν ‘Ηγε
μόνα οί ύπόλοιποι μαθητές τοΰ Βαβύλα, τούς είπε: «Θύσατε καν ύμεΐς, μή 
χείρονα τούτων πάθητε». Άλλά πήρε καί άπ’ αύτούς τήν άπάντηση: «Χρι
στιανοί έσμέν καί ήμεΐς' ού θύομεν, άλλ’ άνάθεμά σοι μετά τών θεών σου». 
Τότε διάταξε νά κακοποιήσουν κι αύτούς καί νά ρίψουν δλους στή φυλακή καί 
νά τούς άφήσουν νά πεθάνουν άπύ τήν πείνα. Στίς επόμενες μέρες βασανίστηκε 
ξανά ό Βαβύλας καί κατόπιν διατάχτηκε ό άποκεφαλισμύς τόσο τοΰ Βαβύλα 
δσο καί τών μαθητών του. Στύ δρόμο πρός τύ μαρτύριο ό Βαβύλας έψαλλε: 
«’Ιδού εγώ καί τά παιδία, ά μοι έδωκεν ό Θεός».  Ενταφιάστηκαν δλοι 
άπύ εύσεβεΐς χριστιανούς στύ Βυζάντιο, στή Μονή της Χώρας. Τούς τιμοΰμε 
στίς 4 Σεπτεμβρίου.

60

60. Ήσ. 8,18.
61. Κατά τή θριαμβευτική είσοδο τοϋ Χριστού στά 'Ιεροσόλυμα. Πρβλ. Ματθ. 21,

15-16.

Στό Βαβύλα άναφέρεται τύ επόμενο πρώτο δίστιχο καί στούς μαθητές 
του τύ δεύτερο:

«Μαθήσεώς σοι μισθός έκ τών παιδιών, 
Βαβύλα θειε, της τομής κοινωνία».

Δηλαδή
«‘Ο μισθός σου γιά τή διδασκαλία τών παιδιών, 
θείε Βαβύλα, ήταν ή συμμετοχή τους στόν άποκεφα>ισμό σου».

«Αίνον προσήψαν τώ Θεώ παΐδες πάλαι,61 * 
οί νΰν δέ παΐδες τάς ψυχάς αύτών ξίφει».

Δηλαδή
«Προηγουμένως οί παΐδες πρόσφεραν στόν Θεό ύμνο, 
οί τωρινοί δέ παΐδες πρόσφεραν διά τοΰ ξίφους τίς ψυχές τους».

7. Κατά τόν ϊδιο διωγμό μαρτύρησε μαζί μέ τόν άγιο Ρωμανό6 2 καί 
ε ν α άνώνυμο νήπιο άπύ τήν ’Αντιόχεια. Οταν ο Επαρχος Ασκληπιαδης 
(ή ’Ασκληπιός) θέλησε νά είσέλθει στόν εκεί ναό τών είδωλολατρών, ό Ρωμανός 
τόν εμπόδισε καί κάλεσε ένα παιδάκι να πει, αν ο Θεός του ήταν ο αληθινός. 
Τούτο παραδόξως άπάντησε καταφατικα. Υστερα απο το περιστατικό αυτό, 
τύ νήπιο άποκεφαλίστηκε. Τιμούμε τή μνημη του στις 18 Νοεμβρίου, οποταν 
έπαναλαμβάνουμε τούς στίχους:

«Κόλπου ’Αβραάμ νήπιον λαχύν ξίφει, 
τοΐς Βηθλεέμ σύνεδρον ώφθη νηπιοις».

Δηλαδή

«Τύ νήπιο, άφοΰ κληρονόμησε διά τοΰ ξίφους τύν κόλπο τοΰ ’Αβραάμ, 
έγινε σύνεδρο μέ τά νήπια τής Βηθλεεμ».

8. Στίς 11 Φεβρουάριου τιμοΰμε τή μνήμη τών δυύ παίδων, 
πού μαρτύρησαν μαζί μέ τύν ’Επίσκοπο Σεβαστείας τής ’Αρμενίας Βλάσιο6 3 
καί επτά χριστιανές γυναίκες κατά τους χρόνους του Αυτοκρατορα Λικινιου 
(308-323) υστέρα άπύ διαταγή τοΰ Ηγεμόνα τής περιοχής ’Αγρικόλα.

Σχετικό δίστιχο, πού συντάχτηκε άπύ τύν ’Ιωσήφ τύν Ύμνογράφο, λέγει:

«Βαβαί τοσαύτης παιδίων ευθαρσιας!
Σπεύδουσιν άμφω, ποιον εκτμηθή φθασαν».

Δηλαδή

«"Ω πόσο μεγάλη γενναιοψυχία είχαν τα παιδια!
Τρέχουν καί τά δυό, ποιύ νά προφθασει να αποκεφαλιστεί».

9. "Οταν Αύτοκράτορας τοΰ Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους ήταν ό Γρατια- 
νύς (367-383), μαρτύρησαν στή Γοτθία  ο ί δυύ γ υ ι ο ί καί ο ί τρεις64

62. Γιά τό μάρτυρα Ρωμανό βλέπε Εύσεβίου Καισαρείας: Σύγγραμμα 
περί των κατ’ αύτόν μαρτυρησάντων, κεφ. 2ο' Migne, P. G. 20, 1464—1469 καί I ω- 
άννου Χρυσοστόμου: Έγκώμιον είς τόν άγιον Ρωμανόν α'· Migne, P. G. 50, 
605-612 καί Είς τόν άγιον μάρτυρα Ρωμανόν λόγος β'  Migne, P. G. 50, 611-618.*

63. Γιά τόν Επίσκοπο Σεβαστείας (’Αρμενίας) Βλάσιο βλέπε Συμεών Μετα- 
φ ρ α σ τ ο υ: Άθλησις τοϋ άγίου καί ένδόξου Ιερομάρτυρας Βλασίου ’Επισκόπου γενομένου 
Σεβαστείας· Migne, P. G. 116, 817-829.

64. Γοτθία έλέγετο ή χώρα τών Γότθων, πού περιελάμβανε τήν έκταση άπό τόν πο
ταμό Δούναβη ώς τόν ποταμό Δόν.
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θυγατέρες τοΰ πρεσβύτερου Ούιρκα μαζί μέ άλλους 20 χριστιανούς. 
Κάηκαν καί οί 26 ζωντανοί μέσα σέ μιά εκκλησία, πού πυρπολήθηκε κατά 
διαταγή τοΰ Βασιλιά τών Γότθων Ίουγγουρίχου. Γιορτάζεται ή μνήμη τους 
στίς 26 Μαρτίου.

10. ’Άγνωστον είναι πότε άκριβώς μαρτύρησαν στή Νικομήδεια χίλιοι 
τρεις δοΰλοι «σύν γυναιξί καί π α ι δ ί ο ι ς καί β ρ έ φ ε σ ι». Μετά τό 
μαρτύριο τών τεσσάρων κυρίων τους, παρουσιάστηκαν όλοι μέ δική τους πρω
τοβουλία στον ‘Ηγεμόνα της Νικομήδειας καί «όμολογήσαντες είναι χριστια
νοί καί μή πεισθέντες άρνήσασθαι τον Χριστόν, ύπό τοΰ στρατοΰ κατεκόπησαν 
ξίφει», λέγει τό Συναξάρι τους. ‘Η μνήμη τών παιδιών καί τών βρεφών τούτων, 
καθώς καί τών δούλων καί τών γυναικών, πού μαρτύρησαν μαζί τους, γιορτά
ζεται στίς 7 Φεβρουάριου.

11. Στή Μελιτηνή της ’Ανατολικής Μικράς ’Ασίας μαρτύρησαν σ’ 
άγνωστο χρόνο τρεις παΐδες, τούς οποίους τιμοΰμε στίς 31 Όκτω- 
βρίου.

Το δίστιχο της γιορτής τους έχει άξιοπρόσεκτο συμβολισμό:

«Τρεις συντριβέντες μάρτυρες σκέλη ξίφει 
τά μακρά συντρίβουσι τής πλάνης σκέλη».

12. Στή Λέσβο, σ’ άγνωστο έπίσης χρόνο, τελειώθηκαν μέ άποκεφαλισμύ 
πέντε νεάνιδες, πού τίς τιμοΰμε στίς 5 ’Απριλίου.

Σ’ αύτές άναφέρονται οί επόμενοι στίχοι:

«Άθλοφόρους τίθησι Λεσβίας κόρας, 
μίαν, δύο, τρεις, τέσσαρας, πέντε, ξίφος».

13. Στύ μηναίο τοΰ ’Οκτωβρίου, καί συγκεκριμένα στίς 24 τοΰ μηνύς 
τούτου, διαβάζουμε: «Μνήμη μιας γυναικός καί τοΰ παιδίου αύτής, 
ήν ίδύν τύ βρέφος έν τώ πυρί, έπιρρίψαν έν τή φλογί έαυτό, τελειοΰται». ‘Η 
μητέρα τοΰ παιδιοΰ τούτου ρίφτηκε στή φωτιά άπύ κάποιο ‘Εβραίο, Δουναάν 
όνομαζόμενο, στή Νεγρά τής Αιθιοπίας.

Οί πιύ κάτω στίχοι άναφέρονται στύ μαρτύριό τους:

«Τή μητρί πρός πΰρ ήσύχως τεφρουμένη, 
φωναΐς ύποψελλίζον, ειπετο βρέφος».

14. Σ’ άγνωστο χρόνο, άλλά καί σ’ άγνωστο τόπο, τελειώθηκαν μέ 
άποκεφαλισμύ τ ά παιδιά τών αγίων Χριστοφόρου καί Εύφημίας, πού 
τιμοΰμε οτίς 19 Νοεμβρίου μαζί μέ τούς άγιους Άνθιμο, Θαλλέλαιο καί Παγ- 
χάριο.

15. Σ’ άδηλο έπίσης χρόνο καί τόπο ό Θείων καί δυο παιδιά 

«ξίφει τελειοΰνται» γιά τή χριστιανική τους πίστη. Τούς τιμοΰμε τήν πρώτη 
Φεβρουάριου καί τούς άπευθύνουμε τούς στίχους:

«Θνήσκουσι παισίν εύπροθύμως έκ ξίφους
όλη Θειων εΐπετο προθυμίφ».

Δηλαδή
«Τά παιδιά, πού άποθνήσκουν μέ πολλή προθυμία άπό τύ ξίφος, 
άκολουθοΰσε μέ όλη του τήν προθυμία ό Θειων».

16. Στίς 3 ’Ιανουάριου τιμοΰμε μιά μητέρα καί τ ά δυό της παι
διά, πού κάηκαν ζωντανά γιά τήν έμμονή τους στήν πίστη τοΰ Χριστοΰ.

Σ’ αύτά άναφέρονται οί άκόλουθοι στίχοι:

«Μητρύς φ>εγείσης, καί τά τέκνα προς φλόγα 
τετρυγότα ( = καμένα) τρέχουσιν, ώς στρουθου τέκνα».

17. Στίς 28 Ίανουαρίου τιμοΰμε μιά άλλη μητέρα καί τήν κόρη 
της, πού τελειώθηκαν μέ ξίφος γιά τύν ίδιο λόγο.

Κι αύτών τύ δίστιχο είναι ωραίο καί συγκινητικό:

«Τή παιδί συγκλίνασα μήτηρ τήν καραν, 
ξίφει συνεξέπνευσε τώ θυγατρίω».

18. Στίς 9 Μαρτίου τιμοΰμε μιά ολόκληρη, άνώνυμη όμως, οικογένεια: 
τύν πάππο, τή μάμμη, τύν πατέρα, τή μητέρα και τα δυο π α ι δ ι α τους, 
πού δέχτηκαν τύν άποκεφαλισμύ χάριν τοΰ Χριστοΰ.

Τύ δίστιχό τους περιέχει δυύ σύνθετες, πολυσύλλαβες και πρωτοδημιουρ- 
γητες λέξεις:

«Διά ξίφους ήθλησε συγγενές γένος, 
ή παππόμμαμμος πατρομητροτεκνια».

19. Μιά κάποια άλλη μητέρα μαζί μέ τα τρία παιδια της πήρε 
σάν έπαθλο γιά τή χριστιανική της πίστη τύ μαρτύριο μέ το ξίφος. Την τιμού
με μαζί μέ τά παιδιά της στίς 2 ’Ιουνίου.

Γι’ αύτά συντάχτηκε τύ έπόμενο δίστιχο:

«Σύν παιδίοις τμηθεΐσα, μήτερ καλιπαις ( = η οποία εχεις ωραία παιδια), 
ιδού, βοας (= φωνάζεις), έγώ τε και τα παιδια».65

20. Άλλοι «δύο παΐδες έτελειώθησαν σταυρωθέντες» σ’ άγνωστο 
πάλιν χρόνο καί τόπο. Έχει οριστεί άπύ τήν ’Εκκλησία μας ή μνήμη τους νά

65. Πρβλ. Ήσ. 8, 18: «’Ιδού έγώ καί τά παιδία . . . ». 
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τιμάται στις 28 ’Ιουνίου καί έχει συνταχτεϊ γι’ αύτούς άπό άγνωστο ποιητή 
τό άκόλουθο δίστιχο:

«Έν τοΐς χρόνου πίναξι καί παΐδας δύο 
σταυρωμένους γράφουσι παϊδες ζωγράφων)).

Δηλαδή
«Στούς χρονολογικούς πίνακες τά παιδιά τών ζωγράφων 
ιχνογραφούν καί δυό παιδιά σταυρωμένα».

21. Τύ μηναίο του ’Ιουλίου, στίς 29, άναφέρει, μεταξύ άλλων, καί τά 
έξης: «Οί άγιοι μάρτυρες πατήρ καί μήτηρ μετά δύο τέκνων αύτών 
πυρί τελειοΰνται».

Καί τούτων τύ δίστιχο εϊναι άξιοπρόσεκτο:

«Πατήρ έκαύθη καί τεκοΰσα καί τέκνα, 
τύ πατρομητρότεκνον άθλητών γένος».

22. Στίς 18 ’Οκτωβρίου ή ’Εκκλησία μας τιμά τή μνήμη τών 40 
παιδιών, πού άποκεφαλίστηκαν γιά τύν Χριστό, όπως λέγει καί τύ δίστιχό 
τους:

«Παίδων διπλή τέθνηκεν είκάς (= εικοσάδα) έκ ξίφους, 
τιμώσα Χριστόν τόν διπλοΰν κατ’ ούσίαν».6<5

66. Ό Χριστός χαρακτηρίζεται σάν «διπλούς κατ’ ούσίαν», γιατί εϊναι Θεός καί
άνθρωπος (Θεάνθρωπος).

23. Τό Συναξάρι της 23ης ’Οκτωβρίου μάς θυμίζει καί τό έξης γεγονός: 
«Οί άγιοι δύο παϊδες, είς πυρ, κατά γης στρωθέν, τρέχειν άναγκασθέντες, 
τελειοΰνται».

Πολύ ώραϊοι είναι οί στίχοι, πού συντάχτηκαν γι’ αύτούς:

«Δυσί δρομεΰσι παιδίοις δύς τά στέφη, 
’Ολύμπια δραμουσι του πυρός, Λόγε».

Δηλαδή
«Κύριε, νά δώσεις τά στεφάνια στούς δυό παϊδες άγωνιστές τοΰ 

[δρόμου, 
πού τρέχουν τούς ’Ολυμπιακούς άγώνες τοΰ πυρός».

24. Τέλος στίς 31 ’Οκτωβρίου ή Εκκλησία τιμά τόν παϊδα, πού 
«έτελειώθη, βληθείς τήν κεφαλήν». Καί γι’ αύτύν τόν άνώνυμο νεαρό μάρτυρα 
δέν ξέρουμε τίποτε άλλο, παρά μόνο τύν τρόπο τοΰ μαρτυρικού του θανάτου.

Στύ σχετικύ δίστιχο παρουσιάζεται άπύ τύν ποιητή τύ μαρτυρικύ παιδί 

νά προσφέρει στύν Χριστύ σάν δώρο ένα κόκκινο κοράλλι (πολύτιμη πέτρα), 
δηλαδή τή ματωμένη άπύ πέτρα κεφαλή του:

«Κοράλλιόν σοι λίθον ώς δώρον φέρει 
παϊς τήν κεφαλήν ήματωμένην λίθω».

♦ * *
Έκάμαμε ήδη λόγο γιά μερικούς έπώνυμους καί άνώνυμους, γνωστούς 

καί άγνωστους μάρτυρες, πού προήρχονταν άπύ τή νηπιακή, τήν παιδική καί 
τή νεαρή ήλικία καί πού πρόσφεραν γιά τήν πίστη τοΰ Χριστοΰ τήν άγία 6,τι 
πολύτιμο εϊχαν, τή ζωή τους, καί μάλιστα υστέρα άπύ πολλά καί φρικτά βασα
νιστήρια.

’Αποφύγαμε σκόπιμα βέβαια νά περιγράφουμε τά μαρτύρια τους σ’ όλες 
τους τίς φρικιαστικές λεπτομέρειες άπύ σεβασμύ πρύς τύν παιδικύ κόσμο, 
άπύ τύν όποϊο προέρχονται οί ήρωες τοΰ παρόντος άρθρου και πρύς τον οποϊο 
τοΰτο άπευθύνεται.

Θά ήταν, όμως, μεγάλη παράλειψη νά μή τονίζαμε καί πάλιν, πώς έκτύς 
άπύ τούς πιύ πάνω ύπάρχουν κι άλλοι πολλοί μικροί στην ηλικία μάρτυρες.

Παραλείψαμε, γιά παράδειγμα, νά κάμουμε λογο περί τοΰ «παιδαρίου 
ώς πεντεκαίδεκα έτών», τοΰ Ποντικοΰ, ό όποιος, «πάσαν κολασιν γενναιως 
ύπομείνας, άπέδωκε τύ πνεΰμα» στή Λυών της Γαλλίας κατα τους πρώτους 
χριστιανικούς χρόνους.66 67

Παραλείψαμε έπίσης νά κάμουμε λόγο γιά τούς «νεανίας τύν άριθμύν 
έξ», τύν Τιμόλαον δηλαδή άπύ τύν Πόντο, τύν Διονύσιον άπύ τήν Τρίπολη 
της Φοινίκης, τύν Ρωμύλον άπύ τή Διόσπολη, τύν Πάησιν καί τύν ’Αλέξανδρον 
άπύ τήν Αίγυπτο καί τύν ’Αλέξανδρον άπύ τή Γάζα, πού άποκεφαλίστηκαν 
στίς 24 Μαρτίου τοΰ 305 στήν Καισάρεια της Παλαιστίνης.68

Παραλείψαμε παρομοίως νά κάμουμε λόγο περί «τοΰ μακαρίου και ως 
άληθώς άμνοΰ άκάκου, μάρτυρος» Άπφιανοΰ, που «εικοστόν έτος, ουδέ πω 
τούτο, της τοΰ σώματος ήλικίας ήν αύτώ» (βιολογικά δεν είχε φθασει ακόμα 
στύ είκοστύ έτος της ήλικίας του) καί πού μαρτύρησε κι αυτός στην Καισαρεία 
της Παλαιστίνης τύ 306.69

Παραλείψαμε νά κάμουμε λόγο και για τύν αδερφό τοΰ Απφιανοΰ, τύν 
Αίδέσιο, ό όποιος, «σμικρύν τώ χρόνω ύστερον», «καρτερώς ευ μαλα βασανων 
πολυτρόπους ύπομείνας αίκίας, τήν αδελφικήν απηνεγκατο, θαλα.τη παρα-

67. Εύσεβίου Καισαρείας, Εκκλησιαστική Ιστορία, βιβλ. ε', 1.
68. Εύσεβίου Καισαρείας, Σύγγραμμα περί τών κατ’ αύτόν μαρτυρη- 

σάντων, κεφ. 3ο- Migne, P. G. 20, 1469.

69. Εύσεβίου Καισαρείας, όπως πιδ πάνω, κεφ. 4ο· Migne, P. G. 20,1473. 
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δοθείς, τελευτήν» (ύστερα άπό λίγο χρόνο, άφού ύπόμεινε μέ πολλή καρτερία 
πολύτροπες κακοποιήσεις, ύπέστη παρόμοιο μέ τόν άδερφό του θάνατο, ριφθείς 
οτή θάλασσα).70

70. Εύσεβίου Καισαρείας, δ.π.π., κεφ. 5o‘ Migne, Ρ. G. 20, 1477- 
1480.

71. Εύσεβίου Καισαρείας, δ. π.π., κεφ. 11ο· Migne, Ρ. G. 20, 1505- 
1508.

Παραλείψαμε νά κάμουμε λόγο άκόμα γιά τό «μειράκιον τής οίκετικής 
ύπάρχον τού Παμφίλου θεραπείας» (τον έφηβο ύπηρέτη του οικου τού Παμφί- 
λου), τόν Πορφύριο, πού, «θαρσαλέω φρονήματι καί γαύρω» (μέ θαρραλέο 
καί ενθουσιώδες φρόνημα), βάδισε κατά τό τέλος τού 309 ή τήν άρχή τού 310 
τό δρόμο πρός τό θάνατο, ύστερα άπό πολλά παθήματα.71

Παραλείψαμε νά κάμουμε λόγο καί γιά πολλούς άλλους, νεαρούς μέν στήν 
ήλικία, μεγάλους δμως καί γενναίους στήν ψυχή.

"Ολοι αύτοί οί νεαροί βλαστοί μέ τήν πίστη τους, τύ ήθος τους, τήν παρ
ρησία τους, τύ θάρρος τους, τή γενναιότητά τους, τή διδασκαλία τους, τήν 
ομολογία τους, το μαρτύριό τους δόξασαν τύν Τριαδικό Θεό καί γιγάντωσαν 
τή Χριστιανική ’Εκκλησία.

"Ολοι αύτοί οί μικροί μάρτυρες της άρχαιότητας άφήκαν μιά μεγάλη καί 
ήρωϊκή κληρονομιά στά μεταγενέστερα καί στά σημερινά χριστιανόπουλα, 
πού καλούνται νά άποδείξουν, δτι πιστεύουν κι αύτά σέ ιδανικά, γιά τά όποια 
είναι έτοιμα νά άγωνιστοΰν καί, άν παραστεΐ άνάγκη, νά θυσιαστούν.

Νεαροί οπαδοί τού Ναζωραίου ’Ιησού!
Εϊσαστε άπόγονοι ήρώων καί μαρτύρων. Νά τό άποδείχνετε καθημερινά 

καί στά λόγια καί στά έργα σας. Τέτοιους δέ ήρωϊσμούς χρειαζόμαστε πάντοτε 
καί δλως ιδιαίτερα σήμερα . . .

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΙΤΣΙΔΗΣ

ΚΩΣΤΑ Π. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Στή Norgard

ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

«Καί σήματ' έθεντο χωρίς απ' άλλήλων»

Παρμενίδης

ΣΗΜΑΤΑ 

α'

Σήματα σκορπισμένα 
στους δρόμους τής γής 
πεσμένα μέσα σ' ένα φώς διάτρητο 
κάτω άπό ένα γεφύρι που μας ενώνει 
μέ μιάν αυλή γεμάτη δέντρα και σιωπή

σ' αυτή τήν άκρη
που μόλις στέκει στήν α'ιχμή τοΰ τίποτε

κλειστά σ' ένα γράμμα που περιμένουμε 
σφραγισμένο σ' ένα κρατήρα που μας δώρησε ό θεός·

αινίγματα τών καιρών
πού χαράζουν τόν μόχτο τής υδρίας 
τή μνήμη τοΰ πολέμου 
τόν αποχαιρετισμό τοΰ περιστεριού

βουλιάζετε στό χώμα 
άναρριχιέστε πιό ψηλά νά δείτε πέρα 
καί πάλι
ζυμώνετε τό κρασί πού στέκει 
στό σύνορο τής νύχτας
πηδώντας πάνω άπό τόν όχτο τής ψυχής.
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Γρίφοι, της μοίρας 
σ' ένα παιγνίδι που ξαναγυρίζει 
μέ τά τείχη γύρω γύρω καί τί) λοξή ματιά τοϋ ήλιου 
τ' άρματα και τή ζυγαριά 
κα'ι τίς λέξεις πού πέφτουν άπό τά ύφος τοΰ άγραφου

Ξυπνάτε μέσα μου σάν υποψία 
σάν ένα μήνυμα πού σπάζει σ' αμέτρητα κομμάτια 
στήν αγκαλιά τοϋ αιώνα.

β'

«Κοϋραι δ' οδόν ηγεμόνευαν» 
Στιγμή πού σπάζεις 
μές τις ρωγμές τής άνοιξης
ανάμεσα στις Συμπληγάδες τών βουνών 
πού πέφτουν
πανάρχαια σώματα ζεστά μέσα στά χέρια μας 
σάν τούς νεκρούς πού έμειναν άταφοι στήν ακροποταμιά 
κι' δλο γυρίζουν καί μάς κοιτάζουν πίσω άπό τό πρόσωπο 
κάτω άπό τό πηγάδι τών πραγμάτων 
μέσ' άπό δυό μάτια πού περιμένουν.

Θά ξαναγυρίσει τάχα ό ήλιος;

'0 ήλιος κρύφτηκε στήν απλωσιά 
σέ μιά πλαγιά τοϋ "Αγιου 'Ιλαρίωνα 
ή απάνω
στό φρύδι μιάς μέρας πού μαρμάρωσε 
μέ τό ένα χέρι πού έμεινε ανοικτό 
ένώ γύρω μαζεύτηκαν οί προαιώνιες κόρες νά Θρηνήσουν 
δπως τότε
μέ τά λουριά πού τεντώνουν τό αίμα 
καί τά δεμένα βράχια κοιτάζοντας μακριά 
καθώς γυρίζει ό μεγάλος τροχός.

Ό ήλιος μάς άκλούθησε 
σάν ένας κύκλος σκοτεινός 
σέ μιά πορεία πού προχωρεί μέσα στή νύχτα 
μέ φωταψίες παράξενες 
σάν νάρχονταν άπό γιορτή 
σφικτά κρατώντας τά σκοινιά γύρω άπό μιά πληγή πού άφόρμισε.

Κι' δλο ανεβαίνουμε πίσω απ' τ' αχνάρια τής Θεάς 
ανάμεσα σέ δυό βουνά πού ράγισαν 
αναζητώντας σήματα χωρίς ειρμό 
μ' ολόρθο τ' άξόνι κα'ι τίς κόρες 
νά οδεύουν πρός τό πέτρινο κατώφλι.

Τ' αλφαβητάρι τ' ουρανού ποιος τό γνωρίζει;

V

Τώρα 
μέ τήν τροπή τών άστρων 
και τούς οιωνούς πού έρχονται 
θά περάσει καί τούτο τό καλοκαίρι.

Σηματοδότης ό ήλιος θά μάς δοκιμάσει στήν πυρά του 
ένώ κάθετα θ' ατενίζει 
τό τυφλό μάτι τής δίκης 
τ' ανόητο κέλυφος μιάς χελώνας 
πού μάς άφησε άπό χρόνια.

Τά πουλιά θά ξανακάνουν τόν ίδιο γύρο 
κάτω άπό τό λοξό φώς τής μέρας 
καί τά παιδιά 
μπερδεμένα σέ κιβώτια πού φεύγουν 
θά ψάχνουν γιά τά σπίτια τους 
ανάμεσα σέ δυό βουνά πού άπόμειναν 
μιά δέσμη άπό εικόνες νά θυμούνται 
τήν άρμονία πού αναποδογυρίστηκε 
και γράφει μ' ένα τόξο τόν θάνατό της.

Οί λέξεις θά πληθαίνουν 
δπως πληθαίνει τό βουητό πάνω στήν άσφαλτο 
κι' ό αέρας πού στοιβάζεται τριγύρω παίζοντας 
μέ τά σκόρπια χαρτιά στούς άδειους δρόμους

"Ωσπου 
στά τείχη έπάνω θά μάς κρίνει ένας θεός 
καθώς θά δοκιμάζουμε 
μετέωροι νά περάσουμε πιό πέρα.

Τροπικός
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δ'
Ό λόγος βουλιάζει μέσα στους διαδρόμους 
σε μιά πλατεία γεμάτη φωνές 
αναποδογυρίζει τόν φλοιό της σιωπής 
καί κάθεται σταυροπόδι κάτω άπό μιάν έλιά καί περιμένει. 

Ποιόν περιμένει;
Τά πράγματα που πολλαπλασιάζονται 
τους αριθμούς που δείχνουν την αέναη κίνηση 
τόν XQÓvo π°υ έχασε τόν ήσκιο του σάν αεριωθούμενο 
τό μικρό παιδί πού τοΰ είπαν γιά τόν χαμένο του πατέρα 
καί τούς συντρόφους πού πρόδωσαν και προδόθηκαν. 
Ποιόν περιμένει;

Περιμένει τό αύριο γιά νά γυρίσει μές τό χτες 
περιμένει τό χτες πού άδειασε μες τό σήμερα 
περιμένει τή λέξη πού ακρωτηριάστηκε 
νά σταθεί και νά πει
άγκομαχά στό ανείπωτο, βουλιάζει σέ μιά ηχώ 
γίνεται σχήμα πού θραύεται
κα'ι περιμένει τά αύριο γιά νά γυρίσει μές τό χτές.

ε’
Στήν άκρη τούτη δπου ό τροπικός 
χάνει τά βήματά του 
άνάμεσα σέ ανθρώπους πού κρατιούνται 
άπό μιά χειρονομία 
άπόμεινε τούτο τό σύνορο
νά πέφτει στό κενό μιας απόφασης πού τήν είπαν Ισημερία.

*
Στήν άκρη τούτη
μοιραία θά μας συναντήσει ένας ήρωας 
φορώντας τήν παλιά του προσωπίδα 
δεμένος μέ τά σκοινιά τή στιγμή πού περιμένει.

Στή ζυγαριά καί πάλι οί ψυχές πού βαραίνουν.

Κι δμως έκεϊνον τόν είδαμε χτές πάνω σ ένα φορτηγό 
νά προχωρεί φορτωμένος μέ άδειους ασκούς 
πλεγμένος σ' ένα δίχτυ ατέλειωτο 
πηδώντας μές τή θάλασσα δέκα όργυιές πιό μακριά.

44

Πάντα στό δρόμο
σ' αύτή τήν άκρη μέ τά πολλά αδιέξοδα 
βυθίζεται στό προαιώνιο ρίγος καί περνά 
πέρ' απ' τις στήλες
ψάχνοντας γιά σημάδια καί χρησμούς
κι δ,τι άλλο άπόμεινε άπ' αυτούς 
πού δρισαν τίς στήλες πού μάς κλείνουν.

στ'

Χθόνια, νύχτια
'Αφροδίτη ουρανία
μέσα σέ πήλινα είδωλα καί σπασμένα γυαλιά 
άναζητώ τό πρόσωπό σου.
Χτές ένας ξένος ήταν μαζύ σου.
Καθόταν σ' ένα τραπέζι
Κ'οί Ιριδισμοί τού νερού έπαιζαν μέ τά μαλλιά σου.

—Στόν βυθό είναι ή άλήθεια σου 
μέ τά πολλά πρόσωπα 
πολύστηθη, αιματόεσσα, δολόπλοκη. 
Μαζεύω
κάτω άπό χαρτιά κι' άναποδογυρισμένα σήματα 
τό μήνυμά σου
μιά φωτεινή άστραπή πού ξάφνου 
φώτισε τό διάδρομο
κ' έφυγε μές τή νύχτα.

Τό λεωφορείο άκόμα περιμένει στό σταθμό 
κ' ή νύχτα σκέπασε τίς στέγες τών σπιτιών μας.

Νύχτια, χθόνια, ουρανία 
μέ τήν υποψία τής άπουσίας σου 
σ' αύτή τή γωνιά 
πού πνίγεται 
πού τήν πατούν
στό βυθό μιάς άλήθειας, πού βουλιάζει.

—Τό μή δύνον ποτέ 
πώς αν τις λάθοι;

'Επίκληση
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ζ'

Πόσο καιρό νά περιμένεις 
μπλεγμένη μέσα σέ σκελετούς άπό σίδερα 
σε δρόμους που βουλιάζουν μέ μιαν άδειαν υποψία 
πεσμένη μές τη μοίρα τοϋ ανεξήγητου;

Έσύ Ανδρομάχη, Δήμητρα, Μαρία.

Τό είδωλό του άνεβασμένο σ' ένα κυκλώπειο τείχος 
πάνω ο' αυτή τήν πέτρα πού άκου μπας 
σ' άγγιξε 
σάν μια παράξενη σκηνή 
πού παίζεται μές τήν αυλή σου 
στό κατώφλι τοϋ "Αδη
μ' άρματα πολλά κ' ένα ξεθωριασμένο πλακάτ τής Άθηνάς.

K' εσύ
ένας θεατής μέ δακρυσμένο πρόσωπο 
πού έγινε διάφανο σάν τό καθρέφτισμα νερού 
ξάφνου
δέν ξέρεις άν είσ' εσύ
σέ ποια μεριά γυρίζοντας τά μάτια 
ρηγμένη στδ παιγνίδι τών θεών

Κάθεσαι
μέ τήν όψη πού πέφτει στά σκοτάδι
κι δμως άκόμα μάχεται ν' άνέβει προς τό άλλο φώς 
τρεις μέρες κι άλλες τρεις υστέρα
μ' ένα καρπό πικρά στά δυο σου χέρια

Καί τήν άναμονή
νά γράφει κύκλους μέσα σ' ένα πρόσωπο 
πού είναι δικό σου κι' δμως έχει φύγει 
Ισορροπώντας πάνω στή γραμμή μιά λάμψη 
τή χαμένη του μορφή.

Κι δμως ήταν θέμα τιμής, είπαν, 
αυτά τά παιγνίδι τών θεών, αυτά τά τίποτε.

'Αναμονή 'Ο δρόμος πρός τήν Κερύνεια.

'Ο δρόμος πάει λοιπόν προς τήν Κερύνεια. 
Λίγο πιο πέρα βλέπεις τά βουνά 
Μιά υποψία ή θάλασσα.

—Τά βουνά δέν είναι άπό σάρκα, 
μοϋ είπες.
Μένουν απλώς εκεί πού ήταν πάντα.
Τούς πεθαμένους ποιος τούς λογαριάζει;

Πάνω σέ μιά πλαγιά, 
στήν κορυφή τοϋ άγιου 'Ιλαρίωνα 
ή στά άκρογιάλι;
Δέν φτάνει ένα καμπαναριό
ούτε τά δέντρο στήν πλατεία τοϋ Μπέλλα-Παίς 
νά τούς λυτρώσει.
Ό χαμός περισσεύει 
μέσα στούς δρόμους 
έκεϊ πού χτές άκόμα 
οι άνθρωποι έπαιζαν τό άνύποπτο παιγνίδι τους.

Πόσα χρόνια στέκει αυτό τό κάστρο;
'Ανεβαίνεις άπάνω του 
δπως πρ'ιν οκτώ αίώνες. 
Ή πέτρα βαρειά, ή καταπακτή 
γυρίζει δπως ό μύλος στό βυθό τής γής. 
Φωνή χαμένη πού έρχεται καί ξανάρχεται.

Στήν Κερύνεια 
πού έγινε όνειρο 
πόσο μάς πνίγει τούτος ό καιρός 
άσήκωτος ό καιρός πού τήν πατά.

Πρός τά ποϋ;
Μάταια κοιτάζεις τά βουνά.
Αυτόν τόν δρόμο τόν έχουν κλείσει.
Κτυποϋν άκόμα τόν βράχο, 
δένουν τό βουνό δπως τότε 
πού οί κόρες τοϋ 'Ωκεανού θρηνούσαν 
κάτω άπ' τόν ήσκιο του.
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Οί ελιές δμως 
πού ρίζωσαν μαζύ μέ τον κύκλο τοΰ ήλιου 
ξέρουν νά περιμένουν.
Πέρασαν μέσ' άπό τήν τραγωδία τοΰ ονείρου 
που γίνεται χώμα, κρασί, λεμονανθός 
πού γίνεται ποτήρι πάνω σ' ένα τραπέζι 
ενώ οί άνθρωποι γύρω κάθονται νά ξεδιψάσουν

στο φτωχό σπίτι τοΰ ψαρά 
πού διάφανο άπλωσε γιά νά χωρέσει ένα καράβι 
βουλιαγμένο πριν τρεις χιλιάδες χρόνια στον βυθό.

Δέν τον άφήνεις αυτόν τον δρόμο 
τον φραγμένο μέ συρματοπλέγματα. 
Βουλιάζει κι αυτός μέσα σου δπως τό καράβι 
σέ πληγώνει μαζύ μέ τό σίδερο πού τόν φράζει 
σέ διαπερνά δπως τά χώματα τό φώς.
Τούς πεθαμένους δέν μπορείς νά τούς ξεχάσεις.

Θά σέ κυνηγήσουν οί Έρινύες 
σ' αυτό τόν δρόμο πού πάει πρός τήν Κερύνεια.

θ'
Περιήγηση 

Ζοΰμε μέ οδοδείκτες 
πού δέν οδηγούν πουθενά.
Καί προχωρούμε κάθε μέρα μέ τά σημάδια τους 
κάνοντας σταθμούς 
συναντώντας άνθρώπους πού έρχονται 
άπό τό Τόκυο, τήν Βαγκόχ ή τό Λός "Αντζελες 
μέ νυχτερινές πτήσεις 
ή μέ φορτηγά
πού κινούνται χρόνια τώρα οέ μιάν Autobahn.
Μαθαίνουμε τά όνόματά τους 
καί πάλι τά ξεχνούμε.
Μιλούμε γλώσοες πολλές 
καί γράφουμε χαιρετιστήριες κάρτες 
κάθε πρωί πού παίρνουμε τό πρόγευμά μας 
στό περιγιάλι εδώ, πού μόλις φαίνεται 
μιά υποψία γραμμής ή Σαλαμίνα.

Καί πάλι ξεκινούμε 
ψάχνοντας γιά νέους οδοδείκτες 
οκοντάφτοντας σέ άδιέξοδα 
πάντα γυρίζοντας στόν ίδιο κύκλο 
δπως ό δρόμος πού πάει πρός τήν 'Αμμόχωστο 
πού δλο γυρίζει μέσα μας καί μάς πληγώνει.

— 'Αναζητούμε ξεναγό, μού είπες 
σ' αύτή τήν περιήγηση, 
ήτανε χτές έδώ, 
θαρρώ τή λέγανε ' Αθήνα.
Χωρίς αυτήν δέ θά μπορέσουμε νά δοΰμε τ' άξιοθέατα. 
Λυτή διαβάζει τά οδικά σήματα πού παν στή Σαλαμίνα 
καί ξέρει άπό τάφους, θέατρα και ναούς.

— Παράξενο. Τό χέρι της μόλις πού τ' άγγιξα 
καί τά γλαυκά της μάτια 
κ' εκείνο τό ξεθωριασμένο προσωπείο 
πίσω άπ' τ' άγάλματα 
μαζύ μέ τόν χιτώνα τής θεάς.
Πόσο μάς έκλεισαν τή θεα τριγύρω!

— Κι δμως, γιατί νά μή προλάβουμε τή χτεσινή περιήγηση; 
Σάν ένα ενθύμιο έστω, ποσο θα μάς λειψει!

— Στή Σαλαμίνα πού διχάζεται 
άνάμεσα στούς άλλους δρομους, 
άφταστη, δίχως σήματα, κλειστή 
χωρίς εξήγηση
τί νά πνιγόμαστε γιά μια περιηγηση;

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

α

Είμαστε άπό λέξεις 
βαρειές, διάφανες 
εικόνες πού μάς χαιρετούν 
καί μάς σκεπάζουν με τα ενδύματα τους.

Λέξεις πού τίς σηκώνουμε σάν τίς υδρίες στούς ώμους 
καί βουλιάζουμε μαζύ τους 
πού τίς κρατούμε
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κλειστές μέοα σέ καθημερινές εφημερίδες 
καί σέ παλιά σεντούκια

πού τις βλέπουμε κάθε πρωί ν' αστράφτουν 
σάν πρόσωπα καλόδεχτα
γύρω άπό το καράβι τοΰ θεοΰ 
καθώς βγαίνουν μέσ' απ' τον βυθό 
καί μάς τυλίγουν μ' ένα δίχτυ.

Τις ουναντοΰμε στίς πλατείες, στά καφενεία 
στις αίθουσες αναμονής, 
στον πρώτον όροφο μιας πολυκατοικίας 
νά μάς σπρώχνουν καί νά μας προσπερνούν

K' ύστερα πάλι τις ξεχνάμε
στις συζητήσεις γιά τά έπείγοντα ζητήματα 
σ' ένα διάλογο
πού άρχισε κάποτε καί δέν τελειώνει.

Τις στήνουμε μπροστά μας 
πολύχροες, βοερές 
ξεθωριασμένες απ' τήν ίδιαν έπωδό τοΰ γραμμοφώνου 
πάντα νέες
έτοιμες νά μάς δώσουν το μεγάλο μυστικό 
ακολουθώντας δρόμους πού δέν φτάνουμε.

Μ' αύτές παίρνουμε τά μηνύματα τών θεών 
γιά τούς καιρούς 
γιά τον πόλεμο 
γι' αυτούς πού έρχονται 
και γιά τον χθεσινό θάνατο 
πού τόν ακούσαμε τυχαία 
προσμένοντας στήν αγορά μιάν είδηοη 
πού δέν έφταοε ακόμα.

Κι' δλο πλεκόμαστε στά α'ινίγματά τους 
γραμμένα σ' ένα κώδικα 
στό κατώφλι τοΰ σπιτιού μας 
πού παίζει μέ τή σιωπή.

Είμαστε άπό λέξεις 
πάγιες σάν ένα σώμα 
ανύπαρκτες σάν ένα είδωλο 
πάντα στήν άκρη τοΰ άναρθρου.

β'

Τά σπίτια μας είναι πλασμένα μέ εικόνες.

Τις έχουν ζυμώσει μαζύ μέ τόν πηλό
τις έχουν βάλει στά παράθυρα ν ανοίγουν πρός τά έξω 
τίς έχουν πελεκήσει οτούς τοίχους καί τίς γωνιές.

Τίς εικόνες τίς έχουμε μέσα μας.
Πρόσωπα αγαπημένα
σκιές πού πηδούν μέσα στό φώς.

Τούς θεούς τούς είδαμε νά γεννιούνται δίπλα μας 
μέ τά χρώματα τοΰ ίχώρα
μέ τό σώμα πού πλέκεται γύρω μας καί μάς σπρώχνει 
ν' άγκαλιάσουμε αυτό πού αγαπούμε
τό είδωλο, πού μάς ξεφεύγει
μέσ' άπό τά μάτια
πού δλο ανοίγονται πρός τό άλλο φώς
καί μάς προστάζουν αδιάκοπα
νά περάσουμε σάν μέσ' άπό νερά 
πού μάς βυθίζουν
ν' ακούσουμε τή φωνή τοΰ Τειρεσία 
πού έρχεται
καί μάς πλέκει πιό βαθειά μέσα στό δίχτυ του.

"Οπως μιά λέξη πνιγμένη 
πού έχασε τά σημάδια της 
σ' ένα διάλογο πού γίνεται 
άνάμεσα στά πράγματα πού στοιβάζονται 
σ' ένα δωμάτιο
στόν δρόμο πού πάει στήν άλλη γειτονιά 
σ' ένα τραπέζι πού καθόμαστε 
χρόνια τώρα γιά νά βρούμε τό δίκιο μας 
πού γυρίζει
σάν ένα άρπάγι καί πληγώνει την οψη του 
καί δένει τά σπίτια μας στό σύνορο τοΰ ανείπωτου 
μέ τίς σπασμένες εικόνες στήν απώτατη άκρη.
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y

Τά είδωλά μας είναι φτιαγμένα άπό πηλό, 
μιά στάμνα που την έχουν γεμίσει λάδι 
ένα μεγάλο πιθάρι
που τά ξεχάσαμε τρεις αΙώνες μέσα στήν αυλή 
κ' ένα πλήθος μικροί θεοί 
που προβαίνουν μυρίζοντας χώμα καί φως 
μέσα στά χέρια μας που ψάχνουν ακόμα 
βυθομετρώντας τον χρόνο.

Κι απάνω σ' ένα κρατήρα 
άνάμεσα σε πλοκάμια που μάς φράζουν 
τά τεντωμένα λουριά κ' ή ζυγαριά τής μοίρας.

Τά είδωλά μας
ένας σταυρός που μάς πληγώνει τό στήθος 
ή μάνα με τά βρέφος γύρω στά κορμί 
κ' ένα πλήθος ψηφίδες 
πού χάνονται μες τήν αμμουδιά 
πού πλέκονται σ έξαφτέρουγα 
καί γίνονται παιγνίδι τών παιδιών 
δπως ό αιώνας
πού παίζει μαζύ μας ψάχνοντας γιά είδωλα 
καί γιά σημάδια πού ξαναγυρίζουν.

δ'

"Ενα χταπόδι γύρω μας ή θάλασσα 
κι αυτά τά σύνορο πού μάς χωρίζει 
μέ τά πλοκάμια του 
πού δλο χαράζονται σέ κύκλους 
κι' δλο μικραίνουν καί μάς σφίγγουν πιά πολύ.

Καί στή μέση του 
δυο μεγάλα μάτια. 
Μάς κοιτάζουν ανελέητα δίχως μνήμη 
σάν νάταν τά μάτια τοϋ Ωκεανού 
ή τά σώμα τοϋ βράχου, πού αιώνες μάς κλείνει 
τήν έξοδο 
μέ τή φωνή τοϋ άλλου 
μέ τά σίδερο τοϋ άλλου 

πού πάντα φεύγει 
καί πάλι έρχεται 
στήν οψη ενός κρατήρα πού μάς δώρηοε ό θεός.

ε'

Τά χωριά μας είναι πελεκητά 
πάνω σέ γκρεμούς 
ζυμωμένα μέ πλιθάρι στήν αγκαλιά τοϋ κάμπου 
κι απάνω τους ό θεός 
πού μάς κοιτάζει πίσω άπό τά πρόσωπο 
μέ τή διπλή ματιά του

Δουλεύουμε τά στάρι καί τ' αμπέλι 
κοιμόμαστε στόν ήσκιο τής πορτοκαλιάς 
κ' ή ελιά μετρά τά φώς πού μάς σκεπάζει.

Κι' όλημερίς κτίζουμε τά σπίτια μας 
από χώμα καί πέτρα 
άπό θεούς καί εικόνες 
σπασμένα μάρμαρα καί υδρίες πολλές.

Καί πάλι βουλιάζουμε στά χώμα 
στά σύνορο μιάς άλλης γής 
στήν άκρη, πού μάς κρατά μετέωρους 
μαζύ μέ τίς πέτρες καί τούς θεούς μας

Κι' δλο καί ξανακτίζουμε τά σπίτια μας. 
κάτω άπό τή διπλή ματιά τοϋ θεού.

ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ

α

'Ο άνθρωπος, λένε, είναι άπό πηλό.
Κι' δμως τό φώς μάς κυνηγά καί πάλι σήμερα 
στήν Άμαθοϋντα.

Τά φώς σπάζει τίς υδρίες 
πλαταγίζει στά πέλαγος 
καί τά πανάρχαιο παιγνίδι αρχίζει πάλι.

Χαράζουμε τίς πέτρες μέ ονόματα πού ακούσαμε 
ή πού δέν ειπώθηκαν ακόμα 
ζυμώνουμε τά ψωμί κάτω άπ' τόν ήλιο
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πίνουμε το νερό της γης
κι' απάνω στα τείχη που μας κυκλώνουν 
ζυγιάζουμε τίς ψυχές.

K' υστέρα βουλιάζουμε πάλι στο χώμα. 
Τό πολύ φώς μας πληγώνει.

β'

Τό ένδυμα τών θεών

Κάθε πρωί 
μόλις ξυπνήσουμε 
θά φορέσουμε αυτό που μας ταιριάζει 
τό ένδυμα, πού μάς κάνει 
νά είμαστε κάτι.
Γιά νά βγούμε
στή μεγάλη σκηνή μέ τά πολλά πρόσωπα 
τούς ήρωες καί τούς θεούς 
καί τίς Ιδέες πού έχουν γίνει ένα 
μ' αυτό πού αγγίζουμε 
μ' αυτό πού τόσο ανυποψίαστα μάς ξεφεύγει.

—Τούς θεούς τούς γνωρίσαμε άπδ καιρό 
αυτούς τούς άγνωστους 
πού ξαναγυρίζουν πάλι 
μέ τά σημάδια μιας παλιάς ιστορίας, 
πάντα φορώντας ένα καινούργιο προσωπείο 
πάντα πλέκοντας γύρω μας τό ίδιο δίχτυ 
στήνοντας κανόνες 
σ’ ένα παιγνίδι πού δέν ξέρουμε 
σπρώχνοντας, δπως καί τότε, 
στήν απώτερη άκρη.

Μιλούμε τή γλώσσα τους, 
άκούμε τά αίνίγματά τους. 
Κι δταν δέν έχουν τίποτε νά πούν 
έμεϊς τούς παριστάνουμε 
φορώντας τό καθημερινό τους ένδυμα 
θαρρώντας πώς αυτό μας σώζει.

ν'
Γυρίζοντας άπό τήν άγορά

Κατεβαίνουμε κάθε πρωί στήν αγορά 
γυρίζοντας τό βράδυ 
μέ Ιδέες και προσωπεία κάθε λογής 
πραμάτειες και καλό κρασί.

Καί στό κρεββάτι μας ξαπλώνουμε 
πίνοντας τό πιοτό τής θεάς 
ήσυχοι πώς ό πόλεμος c ταμάτησε.

Καί τό μεγάλο μυστικό
—πού ψιθύριζουν μερικοί ανόητοι— 

λέμε πώς είναι ανύπαρκτο ή 
πώς τό κράτησε ή θεά γιά τόν έαυτό της.

—Κι δμως ό πόλεμος δέ σταμάτησε 
ο’ αύτή τήν πόλη
ο’ αυτήν τήν προθήκη μέ τά υφάσματα 
στόν ξενώνα μέ τό πλήθος τούς περιηγητές 
σ' αυτό τό σύνορο πού δοκιμάζονται οί ψυχές 
ό πόλεμος δέν σταμάτησε.

Καί θάρθει κάποτε γιά νά σαρώσει 
τά λόγια έκεϊνα καί τά προσωπεία 
κι δ,τι άλλο κουβαλούμε 
κάθε βραδυά γυρίζοντας άπό τήν άγορά.

δ'
Σέ τούτο τ' ακρογιάλι

Σέ τούτο τ' ακρογιάλι
μέ τούς πολλούς και μεγαλόπρεπους ξενώνες 
καί τά ονόματα πού ηχούν παράξενα 
Lang, Wedekind, Oblomow, Chevalier, 
άκουσα νά μιλούν γιά μακρυνά ταξείδια 
πιό πέρ' άπ' τό νησί τής Κίρκης, 
πιό πέρα κι άπ' τή χώρα τών Κιμμέριων, 
γιά τόπους δπου οι Κύκλωπες κ' οι Λαιστρυγόνες 
άπαύδησαν πιά νά φοβερίζουν 
και κουρασμένοι καθώς είναι 
κάθονται σέ ήσυχα θέρετρα καί ξαποσταίνουν.
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Καί γιά την χθόνια Θεά την πολυώνυμη 
πώς έχει άπό καιρό ξεχάσει 
τον πεθαμένον "Αδωνη 
κι άρχισε πάλι νά χαρίζεται στους ξένους.

Κι εγώ χαιρόμουν τή γαλήνια θάλασσα, 
τον κυανό βυθό καί τους νυχτερινούς θιάσους 
κ έλεγα πώς κι ό Ποσειδώνας δπου νά 'ναι 
γυρίζοντας απ' τους Αίθίοπες 
κάπου θ' αράξει έδώ στήν 'Αμαθοΰντα 
γιά νά ξεχάσει το θυμό του.

Έκτος αν άλλα έχει στο νού της 
ή Μοίρα, πού ζυγιάζει τίς ψυχές, 
εκεί μακρυά 
πιό πέρ' άπό τά σύνορα πού κάθεται 
τ' Ωκεανού.

ε
Τά μηνύματα τοϋ Έρμη

Έρχεται πάλι ό Έρμης ό φτεροπόδης 
μέ τά μηνύματα τών θεών.

Και μάς προφταίνει 
στήν άγορά 
σ' ένα συμβούλιο 
σέ μιά νυχτερινή μας έξοδο.

Καί ξετυλίγει άργά μπροστά μας 
τά επείγοντα μαντάτα τους.
K' εμείς τά γράφουμε 
σέ σημειώματα 
σέ δελτία αναφοράς 
στά πρακτικά μιας συνεδρίας 
στούς τίτλους τών εφημερίδων.

Σίγουροι πώς καταλάβαμε 
τά σήματα τοΰ δολομήτη Έρμη 
καί τών θεών πού άπό ψηλά κοιτάζουν 
τό θαυμαστό παιγνίδι μας.

Αυτοί δμως ξέρουν 
πώς τίποτε σχεδόν δέν καταλάβαμε 
και τά μηνύματά τους 
είναι γιά μάς μόνο μιά πρόφαση 
γιά νά μπορέσουμε νά συνεχίσουμε 
τό παιγνίδι μέ τό συμβούλιο και τήν άγορά 
καί τή νυχτερινή μας έξοδο.

Μιά πρόφαση πού τήν ξεχνούμε, 
γιατί πολύ θά θέλαμε ν' άκούσουμε 
τί έχουν νά μάς πουν οι θεοί.

στ'

Σάν ένα μεγάλο κοχύλι στο βυθό 
διάφανο άπό κρύσταλλο κι άτλάζι 
τό σπήλαιο τοϋ Νηρέα.

Τά συναντούμε κάθε φορά 
πού βουλιάζουμε σ' αύτή τή θάλασσα.

Κι' άπάνω σέ κύματα λευκά καί πορφυρά 
παίζουν μαζύ μας οι Νηρηιδες 
καί μάς γυρίζουν πάλι στο βυθό.

Τά φώς έδώ δέν είναι άπό τον ήλιο.

Περπατάς στον δρόμο πού διαθλάται 
σέ γυάλινες προθήκες 
μέ πολλά πλοκάμια γύρω άπ' τά κορμί 
κι άποζητάς 
μές άπ' τό κέλυφος πού σέ τυλίγει 
τό είδωλό σου.

Ένώ στούς διαδρόμους 
μαζεύονται πάλι οί Νηρηιδες 
καί φλυαρούν 
γιά σμαράγδια και ρουμπίνια 
γιά στήλες άπά κρύσταλλα 
καί εικόνες άπό σμάλτο καί χρυσάφι.

Τά σπίτια μας είναι στον βυθό.

Νηρηιδες
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ΕΠΕΚΕΙΝΑ

a

Κάθεται έξω άπό τη θύρα της αυλής και περιμένει.

Σάν νάταν πάντα στην αρχή.

Πίοω άπό τό βουητό τοΰ δρόμου, 
σ' ένα παιγνίδι που παίζουν τά παιδιά 
γράφοντας τά σημάδια τους στήν άσφαλτο.

Το μη τής άρνησης που Θρυμματίζει 
τό ναι τοΰ ήλιου πού ανεβαίνει πιο ψηλά 
κ' ή σιωπή πού κυκλώνει τό άδειο σπίτι.

—'Ο άνθρωπος, είπαν, μοιάζει με χορτάρι
πού κρατά τόσο λίγο δπως ή λέξη
μιά ραγισμένη ύδρία
πού χωρά μέσα της πολύ φως, 
τό νερό, τό κρασί, τόν άέρα 
καί στοιβάζεται χρόνια σ' ένα κελάρι 
γιά νά γυρίσει κάποτε στο φως.

' Η λέξη
ένα γυαλί πού σπάζει
σέ χίλια κομμάτια
με τούς Ιριδισμούς πού πληθαίνουν δλο καί πιο πολύ 
καθώς ανεβαίνουν μέσ' απ' τόν βυθό 
γιά νά γυρίσουν στο αγίνωτο 
καθρεφτίζοντας ένα είδωλο μες τό τίποτε 
αγκαλιάζοντας ένα σώμα έρωτικά

δπως ό 'Οδυσσέας κ' ή φωνή του 
εκείνο τό «οΰτις»
πάνω σ' ένα πλακάτ, πού άσπρισε άπό τον καιρό
γιά τήν αυριανή παράσταση
πού τήν περιμένουμε διαρκώς
καί τής δώσαμε ένα τίτλο
ΕΠI ΕΚΕΙ/ΝΑ
ένα ψίθυρο
μιά φωτεινή έπιγραφή.
Μιά παράσταση πού μάς άπασχολεϊ έπίμονα, διακριτικά 
στό σπίτι

στήν ώρα τής δουλειάς 
και οτίς δημόσιες συζητήσεις.

Κι δταν πέφτει ή νύχτα 
ξαναγυρίζει 
άναρθρη στό σύνορο τοΰ σκοταδιού 
και μάς ξυπνά.

β'
Στή Μεγάλη 'Αρκούδα

Σέ μιά γωνιά ζεστή 
γεμάτη σπόρους και χαμόκλαδα 
στόν κόρφο τ' ουρανού 
φωλιάζει ό Γαλαξίας.

Καί δίπλα του ή Μεγάλη 'Αρκούδα 
μέ τά πόδια ψηλά 
χαμένη 
σάν ένας οδοιπόρος πού ξεχάστηκε 
στις γειτονιές τής γής 
σάν μιά καρδιά πού σκίρτησε 
μυρίζοντας τό γιασεμί τής Νύχτας.

Πόσο μακρυά μου.

Κι δμως χο)ράς μές τόν καθρέφτη τής ματιάς μου 
Μεγάλη 'Αρκούδα.

Καί μαζύ μου 
ψάχνεις τό απέραντο σκοτάδι 
ένώ κοντά σου 
φωλιάζει ό Γαλαξίας 
σάν ένα σπίτι πού ως άργά τό βράδυ 
γεμίζει φώς προσμένοντας 
τόν γυρισμό παιδιού του άγαπημένου.

Σημαδεύεις τά πέρατα μές τό έρεβος 
ζυγιάζεσαι στή άκρη ενός γκρεμού 
πού πέφτει 
άπό βυθό σ' άλλο βυθό 
μικρός καρπός 
αιώνες κρυμμένος μέσ' σέ απόμερο σεντούκι.
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Ύ

Στον Ώρίωνα

Ώρίωνα μυστικέ
σηματοδότη τών καιρών 
χαμένε σύντροφέ μου, 
ξυπνάς πάλι
μέ τις σπίθες σου πού πληγώνουν τή Νύχτα.

K' έρχεσαι
καλόδεκτος μέσα στήν αγκαλιά τοϋ νοϋ.

Τόσο μικρός καί τόσο μεγάλος.

Σε φτάνει
μιά παλάμη γιά νά γεμίσεις φώς
ένα μάτι πού σέ κοιτάξει
μιά θύρα σ' ένα σπίτι πού άνοιξε, 
ένώ ή νύχτα μεγαλώνει
καί τά βήματά μας βουλιάξουν σιωπηρά μές τό άγνωστο.

Σ' ακολουθούμε πάντα.
Σέ δρόμους πού πλέκονται αδιάκοπα 
πάνω σέ φορτηγά πού προχωρούν 
μέρα νύχτα στόν αυτοκινητόδρομο 
σ' ένα σταθμό 
σ' ένα προθάλαμο Ιατρείου 
στις πλατείες μέ τούς βιαστικούς υπαλλήλους 
πού ξεκινούν τήν ίδιαν ώρα τό πρωί γιά τή δουλειά.

Αέν σέ ξεχάσαμε
στά γενέθλια τοΰ γυιοϋ μας
στή γιορτή τής ανεξαρτησίας 
στήν κηδεία τοΰ κοινοτάρχη 
πού έγινε χτές.

Μυστικέ
σηματοδότη τών καιρών 
χαμένε σύντροφέ μου, Ώρίωνα, 
πού ευλογείς τήν κλίνη τοΰ "Ερωτα 
καί πολλαπλαοιάξεις τ' αγαθά 
τήν πείνα καί τήν αρπαγή, 
τό μαρτύριο τοΰ έξόριστου,

τ' όνειρο πού μάς σπρώχνει 
νά περάσουμε πιό πέρα, 
πού γράφεις μαξύ μας 
τις πρώτες λέξεις 
κι όνομάξεις τ' ανώνυμα 
κ' εξαρθρώνεις τίς λέξεις μές τό άνέκφραστο

πού παραμονεύεις πίσω άπό μιά θύρα 
ν' ακούσεις τούς κτύπους τής καρδιάς 
και τοϋ θανάτου

έρχεσαι πάλι 
νύχτιε, μυστικέ 
καί χαράξεις τά βήματά μας.

δ'

Στόν Όρφέα

Στά σύνορα πού μάς χαράξουν 
μιά γραμμή αόρατη τά πρόσωπα 
χαίνει τό τίποτε 
σάν μιά πληγή πού μάς άνοιξε ό χρόνος.

Καί τό τώρα φωτίξεται πιό δυνατό, 
τό νϋν, μιά φωτοχυσία τοΰ αιώνιου μές τό εφήμερο.

Τό νιώθουμε καθώς προφέρουμε μιά λέξη 
ή κάνουμε μιά χειρονομία 
καθώς άγκαλιάξουμε ή αποχαιρετούμε 
δ,τι αγαπούμε, 
σάν μιά ρομφαία πού έρχεται καί μάς διαπερνά.

Σάν νάμαστ^ κομμάτια άπό φώς
πού πέφτει μέσα στό άδυτο τοΰ αγίνωτου
κι δλο γυρίξουμε ξανά
περνώντας κάθε στιγμή τίς πύλες τοΰ "Αδη
διάτρητοι άπό είδωλα
ξητώντας νά σώσουμε λίγο φώς 
αντίξοα πέφτοντας μές τόν χαμό 
καθώς βουλιάξουμε στό χώμα μέ τό προαιώνιο ρίγος 
πολεμώντας νά κρατήσουμε μιάν όψη 
πάνω στήν αιχμή τοΰ τίποτε.
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"Οπως εσύ κομματιασμένε Όρφέα 
στην καμπή ενός δρόμον πού χάνεται 
μέσα στα πεταμένα χαρτιά 
πού τά μαζεύουν οί οδοκαθαριστές κάθε πρωί 
σέ σήματα φωτεινά πού μένουν 
στη μνήμη ενός νυχτερινού θιάσου 
κι όλο ξαναγυρίζουν 
σκορπισμένα στις πέτρες πού δουλεύουμε 
γιά νά κτίσουμε μιάν έκκλησιά, ένα σπίτι, ένα τείχος 
κρυμμένα πίσω άπό ένα πόλεμο 
μ' αυτούς πού δέν γύρισαν 
μιά υποψία πού πέρασε πίσω απ' τό πρόσωπό μας 
παίζοντας πάντα στό μεταίχμιο 
σάν μιά χορδή πού ηχεί 
γεννώντας απ' τό ρίγος τόν ρυθμό.

ΔΟΞΑΖΩ

Δοξάζω τούς άνθρώπους, 
αυτούς πού ξέρω 
κι αυτούς πού άγνωστοι μου 
προχωρούν πάντα τόν ίδιο δρόμο 
δεμένοι στόν πανάρχαιο κύκλο.

"Οσους μαζεύουν τό ψωμί της γης 
κι ανασαίνουν τον άνεμο 
πού χτυπά σέ μιά φυλακή, 
πού αναποδογυρίζει αυτό πού περιμένουμε 
καί γράφει 
τούς πρώτους τίτλους οέ μιά πρωινήν εφημερίδα.

K' έκείνους 
πού ετοιμάζουν πάντα μιάν έπανάσταση 
ρίχνοντας τά σύνορα 
ανύποπτα κτίζοντας καινούργια 
λαχταρώντας πάντα νά περάσουν πιό πέρα 
γυρίζοντας πάντα τον ίδιο τροχό.

Κι δσους χαίρονται τόν ήλιο, τό νερό, τό χώμα 
και τις τροπές τών καιρών

και σκαρφαλώνουν δλο και πιο ψηλά 
γιά ν' άντικρύσουν τό αύριο.

Τούς άνθρώπους πού εύκολα ξεχνούν 
κ' έκείνους πού διαβάζουν 
γιά νά θυμούνται.

Δοξάζω δσους κοιμούνται κοντά στή γή 
ο’ ένα σπίτι, σέ μιά καλύβα 
στή σκιά μιας λεμονιάς 
καί μεγαλώνουν τά παιδιά τους μέ τό «Χριστός Ανέστη» 
καί τις μεγάλες νύχτες τού καλοκαιριού.

Κι έκείνους 
πού κυνηγούν μέσα σε πολυβοους δρομους 
τις νέες ιδέες 
στοιβαγμένες σέ παλια κιβώτια 
άνεβασμένοι σέ λεωφορεία 
διασχίζοντας πλατείες μέ άγάλματα και οδοδείκτες 
συναντώντας τούς χαμένους θεούς 
κι αυτούς πού έμειναν 
νά περιμένουν τά άλλο φώς.

Αυτούς πού αγαπούν χωρίς γιατί 
κι αυτούς πού υπομένουν 
τόν άδικο χωρισμό 
καί τή φυγή άπ αύτο που αγαπησαν.

Και τούς άλλους
πού μάχονται χρόνια νά χαράξουν οέ μιά πέτρα 
ένα όνομα
μιά γραφή πού έρχεται 
κι δλο μένει
κι δλο χάνεται μές τό άγραφο.

Δοξάζω τούς νικητές, τούς νικημένους, 
δσους μέ άδεια χέρια προσδοκούν 
κι αυτούς πού κυνηγούν άκομα 
τά πήλινα είδωλα.

Τον άνθρωπο δοξάζω καί τούς θεούς του.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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Κ. Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΤ

ΠΩΣ ΕΙΔΕ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΓΠΡΟΓ 
ΣΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ TOP*

"Οταν ό Σεφέρης έπισκέφθηκε γιά πρώτη φορά τήν Κύπρο δοκίμασε 
ένα συγκλονιστικό συναίσθημα. Ξαναθυμήθηκε έντονα τήν πατρίδα του πού 
τήν είχε χάσει, δριστικά πιά, πλημμυρίζει ή καρδιά του μέ πόνο καί πικρία, 
μοιρολογά καί κλαίει παρατεταμένα σαν τό θρηνητικό πουλί, τδ άηδόνι πού 
γυρεύει μέσα στίς φυλλωσιές τών δέντρων τδ σκοτωμένο του παιδί. Πού νά 
βρει τούς χαμένους άδερφούς του πού σκοτώθηκαν στή Μικρασία, τούς άλλους 
πού κυνηγημένοι άπδ τδν Τούρκο σκόρπισαν έξόριστοι έδώ κι έκεΣ, στήν 
Ελλάδα ή στά ξένα.. Ή μνήμη του πάει κι αύτή νά θολώσει άπδ τά χρό
νια, οί παραστάσεις ζοφερές καί ξεμακρυσμένες. Μέ μάτια κλειστά προσπα
θεί νά τίς άνασυνθέσει, απλώνει τά χέρια του στά τυφλά, μές στδ βαθύ σκο
τάδι, κυνηγώντας νά ψηλαφήσει πρόσωπα-σκιές, νά ξεχωρίσει φωνές ασθε
νικές καί συγχισμένες, νά σμίξει τά χείλη του μέ τά χείλη αγαπημένων του 
προσώπων — δπως στά όνειρα, μάς φεύγουν ξεμακραίνοντας οί απατηλές 
μορφές, έτσι κι ή νυχτω[ΐένη μνήμη... μέ βήματα καί χειρονομίες, στδ άόρατο 
κενό1.

Τά ποιήματα τού Σεφέρη γιά τήν Κύπρο τού δόθηκαν — καθώς δ Ιδιος 
λέγει2 — τδ φθινόπωρο τού ’53, δταν ταξίδεψε γιά πρώτη φορά στδ νησί 
μας, κάτω άπδ ’Αγγλική τότε διακυβέρνηση. Τδ φθινόπωρο τοΰ ’54 έπισκέ
φθηκε ξανά τήν Κύπρο. Λίγους μήνες άργότερα, τήν ’Απρίλη τοΰ ’55, άρ
χισε δ άπελευθερωτικδς άγώνας τών Κυπρίων, δέκα χρόνια υστέρα άπδ τδ 
τέλος τοΰ Β' Παγκόσμιου Πολέμου, πού πίστεψαν οί λαοί — μαζί μ’ αύτούς 
κι οί Κύπριοι — πώς θά έφερνε στδν κόσμο μιά καινούργια έποχή έλευθε- 
ρίας καί δικαιοσύνης.

Ό Σεφέρης γνώρισε τήν Κύπρο δταν οί μεγαλόστομες διακτγρύξεις τών 
συμμάχων ήταν πιά άπδ καιρδ λησμονημένες άπ’ αύτούς, οί θυσίες τών λαών 
τής Ελλάδας καί τής Κύπρου ξεχασμένες κι αύτές μέσα στις «σκοπιμότητες 
τής καθημερινής συναλλαγής»8. Ό ίδιος δ ποιητής, ένας ξεριζωμένος Έλ
ληνας κι αύτός, Μικρασιάτης άπ’ τή Σμύρνη, θύμα τής έγκατάλειψης τών 
ισχυρών καί τών συμμάχων μιας άλλης έποχής, δχι καί τόσο μακρινής, αύτής 
τού ’22. Ή μοίρα του — σάν "Ελληνα πιδ πολύ, Ισως δμως καί σάν δι
πλωμάτη — τδν έφερε στδ γυρογιάλι τής Κύπρου νά τοΰ θυμίζει τή χαμένη 

του πατρίδα, νά τδν γιορμίζει μέ έγνοιες καί γιά τή μοίρα τής σκλάβας 
Κύπρου. ’Ασίγαστος δ πόνος του. Μεγάλο τδ παράπονό του. Κι ή άγω- 
νία του πέλαγο άπέραντο καί ταραγμένο. «Κοιμάται κι ή καρδιά του ξάγρυ
πνα» καθώς δ ίδιος λέγει1. Μέ τή συναίσθηση τοΰ χρέους, τήν άγωνία τοΰ 
πνευματικού ήγέτη στητδς στδ τιμόνι, στοΰ καραβιού τήν πρύμνη, ταξιδεύει 
τή νύχτα στδ σκοτάδι «κοιτάζονας τ’ άστρα στδν ούρανό», σημάδια τής πο
ρείας του καί τής πορείας μας μέσα στήν άχανη τής θάλασσας τήν άπλωσιά. 
Κι δ προβληματισμός τδν συνεπαίρνει.

Ποιά είναι ή Κύπρος; Ένα νησί λησμονημένο1“. Άπδ ποιούς; Άπ’ 
αύτούς πού πάντα καλούσαν τήν Ελλάδα να θυσιαστεί «υπέρ τών υψηλών 
ιδεωδών τής άνθρωπότητος». ’Ερώτηση, άπάντηση καί διαπίστωση είναι 
τοΰ Σεφέρη. Δική του κι ή ψυχική δοκιμασία.

Είναι μέσα σέ τέτοια δεδομένα που «δόθηκαν» οτδ Σεφέρη τα 15 ποιη- 
•ματά του γιά τήν Κύπρο. Αύτά τά ποιήματα έχουν μιά συνοχή θεματική5· 
δχι άπλώς γιατί άναφέρονται στήν Κύπρο, άλλά γιατί αύτδ πού λένε γιά 
τήν Κύπρο έχει τδ Ιδιο, σάν περιεχόμενο, μιά έσωτερική σχέση καί ένότητα. 
Στδ στενό, γεωγραφικά, χώρο τοΰ νησιού μας άνακάλυψε δ Σεφέρης ένα κό
σμο πού τδν έντυπωσίασε πολύ’ τόσο πολύ ώστε τδν έκανε κανόνα για νά 
μετρήσει μ’ αύτδν καί νά κρίνει τήν ανθρωπιά τοΰ συγχρόνου κόσμου τής 
δικής μας έποχής*.  θά πρέπει νά δούμε τώρα πώς ειοε δ Σεφέρης αυτό 
τδν κόσμο.

«Αύτός δ κόσμος», λέγει δ Σεφέρης γιά τδν κόσμο τής Κύπρου, «δέν 
είναι δ δικός [μας, είναι τοΰ 'Ομήρου». Ο στίχος αυτός, Homer s world, not 
ours” άνήκει στόν Άγγλο ποιητή Wysten Hugh Auden καί τδν χρησιμο
ποιεί δ Σεφέρης σάν προμετωπίδα τοΰ ποιηματός του «Στα περίχωρα της 
Κερύνειας»1. Τδν ένσωματώνει, δμως, καί οργανικά μέσα στδ ίδιο αυτό 
ποίημα, γιά ν’ άντιδιαστείλει τδν κόσμο τής Κύπρου πρός τδν κόσμο τδ δικό 
•μας, άφήνοντας — στ’ άλήθεια — κάπως μειωμένο τδ δικό μας σύγχρονο 
κόσμο άπδ τήν τέτοια σύγκριση.

Τά χαρακτηριστικά πού συνθέτουν τή φυσιογνωμία αύτοΰ τοΰ Όμηρικοΰ 
κόσμου, πού έκπροσωπεΣ ή Κύπρος, δέν είναι πάντοτε τόσο άπτά καί συγκε
κριμένα. Τίς πιδ πολλές, [μάλιστα, φορές ύποβάλλονται [μάλλον μέ τρόπο ποιη
τικά ύπαινικτικδ παρά νά έκφράζονται καθαρα και απερίφραστα. Τδ πιδ πάνω 
ποίημα, πού έχει ένα τόνο κάπως σατιρικό, είναι άπο τα λίγα αποκαλυπτικά 
τοΰ πώς φαντάζεται δ Σεφέρης αύτδ τδν κόσμο. Μιλούν δυδ Άγγλίδες, κά
πως ήλικιωμένες, σέ [μιά δεξίωση (coctail party) κάπου στά περίχωρα τής 
Κερύνιας8, στδ στύλ τής συμβατικής κουβέντας γιά τέτοιες περιστάσεις: 
θέματα, οί άναμνήσεις τής ζωής στδ Kent στήν Αγγλία, δ Τάμεσης μέ τις 
βάρκες καί τις γνωριμίες, ή ποίηση κι οί παραδοξολόγοι ποιητές, τδ σέξ, 
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ή ψυχολογία τοΰ βάθους, έντυπωσιακές θεωρίες, δ καιρός — φυσικά —, τδ το
πίο, (δ "Αγιος Ίλαρίων, ή θάλασσα, κι άλλα άπδ τήν ’Αγγλία), “snobbish” 
σχόλια καί κρίσεις για τό ντύσιμο καί τδ χαρακτήρα τών Κυπρίων, τήν ύπη- 
ρεσία τών σπιτιών τους καί τά δμοια’. Ή κουβέντα τής μιας άπ’ τις δυό, 
τής Μαργαρίτας, άναδίνει κάποια μελαγχολία καί νοσταλγία τής πατρίδας 
της: τή βολεύει πιό πολύ ή δμίχλη, ή ζοφερότητα πού σ’ αύτήν κρύβει 
κανείς τόν έαυτό του, ή συ;ιβατική εύγένεια ή ή διακριτικότητα., τδ θαμπό 
τοπίο’ τήν ένοχλεΐ τδ φώς, ή ωμή εύθύτητα ή ή άδιακρισία — καθώς τή 
λέει —, οί καθαροί καθρέφτες καί ή διαυγής σάν κρύσταλλο θάλασσα’ ή 
Κύπρος τήν «πλήττει σάν άερόλιθος άλλου κόσμοι*».  Προφανώς δέν αισθάνε
ται άνετα στόν καθαρό δρίζοντα καί τόν άνεπιτήδευτο κόσμο τής Κύπρου, πού 
τής άφαιροΰν τά «φτιασίδια» τοΰ προσώπου, καί άποσύρουν τό προκάλυμμα τοΰ 
έσωτερικοΰ της κόσμου, άποκαλύπτοντάς της καθαρά τό τί είναι καί δέν είναι:

κΓ ινόσαστε μελαγχολική, Μαργαρίτα. Μά είναι τόσο ωραία' 
ό ήλιος, ή θάλασσα' ένα παντοτινό καλοκαίρι...

—νΑ! τούτη ή θέα
που δλο ρωτά κι δλο ρωτά. Προσέχετε κάποτε τόν καθρέφτη 
πώς κάνει έντάφιο τό πρόσωπό μας; Και τόν ήλιο τόν κλέφτη 
πώς παίρνει τά φτιασίδια μας κάθε πρωί; Θά προτιμούσα 
τή ζεστασιά τον ήλιου χωρίς τόν ήλιο' θ9 άποζητούοα 
μιά θάλασσα πού δέν απογυμνώνει' ένα μαβί χωρίς φωνή, 
χωρίς αύτή τήν αναγωγή ανάκριση τήν καθημερινή.
Θά μέ ξεκούραζε τό σιωπηλό χάδι τής όμίχλης στά 

κρόοια τού όνείρον'
αυτός ό κόσμος δέν είναι ό δικός μας, είναι τού 'Ομήρου, 
ή καλύτερη φράση πού ακόυσα γι αυτό τόν τόπο»™.

Ή άντίθεση τών δύο κόσμων είναι κτυπητή: φώς καί ζόφος, καθα
ρότητα καί δμίχλη, φτιασίδια καί πραγματική δψη ή, άλλιώς, φαινομενική 
δμορφάδα καί κρυμμένη άσκήμια, όνειρο καί πραγματικότητα. Τά χαρα
κτηριστικά δέν είναι μόνο περιγραφικά, δέν προσφέρονται σέ δύο κατηγορίες 
χωριστές καί άνεξάρτητες ή μιά άπό τήν άλλη. ’Αντίθετα: αυτά πού άνά- 
γονται στόν 'Ομηρικό κόσμο τά νιώθει ή Μαργαρίτα σάν νά τής άσκοΰν ένα 
είδος έλέγχου πάνω σ’ αύτά πού άναφέρονται στόν κόσμο της, έλέγχου άδιά- 
κριτου καί άνυπόφορου, πού τήν άποκαλύπτουν καί γι’ αύτό τήν ένοχλοΰν 
τρομαχτικά. "Ισως νά προδίνει καί μιά κάποια ένοχή, άν κρίνουμε άπό 
τό δτι δέν έχει κουράγιο ν’ άντικρύσει τόν ήλιο καί τήν άλήθεια γιά τόν 
έαυτό της.

Μπορεί νά ύποθέσει κανείς, πώς αύτό τό παιχνίδι τών άντιθέσεων 
είναι κάτι παραπάνω άπό τήν περιγραφή δύο τόπων μέ διαφορετική φυσική 

άτμόσφαιρα καί δύο κόσμων μέ διαφορετική ψυχοσύνθεση καί χαρακτήρα 
Τείνω νά πιστέψω πώς έχουμε έδώ μιά άλληγορία μέ πολιτικές προεκτάσεις. 
"Αν πίσω άπό τή Μαργαρίτα σκιαγραφεΐται δ διπλωμάτης, ή δ πολιτικός 
τής κρατούσης δυνάμεως, μέ τόν κλειστό έαυτό του, τό συγκρατημένο χαρα
κτήρα, τόν κρυφό σκοπό καί τό δμορφο προσωπείο, δ ήλιος τής Κύπρου 
τοΰ είναι στενόχωρος γιατί έχει τή δύναμη νά άποκαλύπτει τήν πραγματικό
τητα. Κάτω άπό τό δυνατό του φώς τά πράγματα παίρνουν τήν άληθινή 
τους μορφή καί τίς κανονικές τους διαστάσεις, οί καταστάσεις άπογυμνώ- 
νονται άπό κάθε τι τό έπίπλαστο παρουσιάζοντας τόν άληθινό τους χαρα
κτήρα. Ή πολιτική άσκήμια, ή συμβατικότητα, ή διπλωματική σκοπιμό
τητα καί δεοντολογία δέ μπορούν νά κρυφτούν μέσα στό καθαρό φώς τής 
Κυπριακής πραγματικότητας, δπως ή άσκήμια τοΰ προσώπου προδίνεται καθώς 
διαλύονται τά ψιμύθια στό φώς τοΰ ήλιου ή άπογυμνώνεται μπροστά στόν κα
θαρό καθρέφτη11.

Τά χαρακτηριστικά, έπομένως, τοΰ κόσμου τής Κύπρου πού θέλει νά ύπο- 
βάλει δ Σεφέρης μέσα σέ πλαίσιο Όμηρικό είναι ή καθαρότητα, ή εύθύτητα, 
ή τιμιότητα καί ειλικρίνεια, ή άπλότητα κι ή άγνότητα, ή αύτοπεποίθηση 
καί ή αύτάρκεια. Καί αύτά σέ άντίθεση μέ τήν έπίπλαστη εύγένεια, τήν 
υποκρισία, τό «σνομπισμό», τήν αύταρέσκεια, τήν κάποια ύπεροπτική κατα
φρόνηση, τήν ένοχή, τήν άνασφάλεια καί εί τι άλλο. Ενα άκόμα χαρα
κτηριστικό πού διαφαίνεται άμέσως πιό κάτω στό ίδιο ποίημα είναι ή άρρε- 
νωπότητα τοΰ Κυπρίου σέ άντιδιαστολή μέ τη θηλυπρέπεια τοΰ ξένου12. Ή 
φίλη τής Μαργαρίτας βιάζεται νά φύγει άπό τό «πάρτυ» γιά νά 'προλάβει 
ν’ άγοράσει πανί,/σαράντα πήχες δίμιτο, για τόν περιβολάρη της τόν/Πα- 
ναγή’. Καί σχολιάζει: «άπίστευτο/ τόσο, λέει, τοΰ χρειάζεται γιά μιά 
βράκα...». Καί φέρνει στή θύμησή της τόν "Αγγλο φίλο Μπίλ ένα Σάββα
το στή βάρκα νά λάμνει άμέριμνος στά γαληνεμένα νερά τοΰ Τάμεση «καθώς 
αύτή κοίταζε τό φουλάρι του δλο τό δείλι», μά αύτός άσυγκίνητος 
μπροστά στίς άχόρταγες ματιές λάμνει τή βάρκα σφυρίζοντας τό ήρεμο τρα
γούδι του, «Πές της το μέ τό γιουκαλίλι»... — « Ομορφος, πολύ όμορφος...» 
παρατηρεί: "Ισως έκπληκτική δμορφια κοριτσιού; Καί υπάρχει κάποια 
άντίθεση άνάμεσα στό μεταξωτό φουλάρι καί στό τραχύ δίμιτο τής σαραντά- 
πηχης βράκας, άνάμεσα στό «γιουκαλίλι^ και στους έκρηκτικους ρυθμους τής 
«γέρημης τής βράκας»13: δ άνδρισμός καί τό άρρενωπό παράστημα τοΰ γε
ροδεμένου Κυπρίου σέ συνδυασμό μέ αύτό πού έχει χαρακτηριστεί σάν σχεδόν 
ήρωικές διαστάσεις τής κυπριακής ψυχής.

*Ας έρθουμε δμως ξανά στό καθαρό φώς τοΰ Κυπριακού δρίζοντα γιά 
νά φωτίσουμε καλύτερα τά δεδομένα τής Κυπριακής πραγματικότητας, τή 
μοίρα τοΰ Ελληνισμού καί τοΰ τόπου μας στά χέρια τών φίλων καί τών 
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δυνατών.
Έ εικόνα τού φωτός καί τού ήλιου σάν σιηιβόλων τής κρυστάλλινης 

αλήθειας άποτελεΐ τή σπονδυλική στήλη τού πρώτου ποιήματος τής συλλογής 
του Σεφέρη γιά τήν Κύπρο, του 'Αγιάναπα Α'. Τά λόγια τού 'Ομήρου 
«δράν φάος ήελίοιο»11, πού σημαίνουν βλέπω τό φώς του ήλιου, είμαι ζωντα
νός, ξεκινούν τό ποίημα μέ τόν πρώτο-πρώτο στίχο:

«Καί βλέπεις τό φώς τον ήλιου κα^ώς έλεγαν οί παλαιοί».

Μιλά δ Σεφέρης σάν νά τόν έχει έντυπωσιάσει τό δυνατό φώς τού ήλιου 
τής Κύπρου, ή καθαρότητα τού κυπριακού δρίζοντα, ή διαύγεια τού ούρανοΰ, 
πού τά δέχεται μέ πικρή ικανοποίηση σαν κάποια άναπάντεχη έμπειρία άπδ 
πρόσφατη διαπίστωση.

’Αμέσως δμως, στό δεύτερο στίχο, άναιρει μέ κάποιο τρόπο τή θέση τού 
πρώτου λέγοντας πώς ώς τώρα «νόμιζα πώς έβλεπα τόσα χρόνια», στήν πρα
γματικότητα δμως ήμουνα θύμνα μιας άπάτης. Στή συνέχεια φαίνεται κα
θαρά τί έννοει δ ποιητής. Μιλά κι έοώ άλληγορικά. Καθώς προχωρεί, μας 
ύποβάλλει πώς στίς έπαφές, στις συζητήσεις καί τίς κουβέντες του μέ διάση
μους ανθρώπους, ντυμένους μέ «τέλειες πανοπλίες» — τής πολιτικής καί τής 
διπλωματικής έξάρτυσης, ύποθέτω — άποκαλύπτεται τώρα πώς έκεΐνο πού 
ένδιέφερε τούς μεγαλόσχημους συνομιλητές του ήταν ή σκοπιμότητα καί ή 
ιδιοτέλεια, ή θυσία τών άλλων πού έξασφαλιζόταν μέ τό δέλεαρ τών ιδανι
κών, σάν προκάλυμμα. Έκεΐνο πού τούς έκανε νά μιλούν είναι, δπως στή 
νέκυια τής ’Οδύσσειας15, τό αίμα τής θυσίας. Τά ιδανικά δέν τά έβλεπε, 
άκουε μόνο νά προφέρονται μέ λόγια, άπλώς μέ τή φωνή αύτών πού τά 
έπικαλοΰνταν.

«Ωστόσο νόμιζα πώς έβλεπα τόοα χρόνια
περπατώντας ανάμεσα στά βουνά καί στη θάλασσα 
συντυχαίνοντας άν&ρώπους μέ τέλειες πανοπλίες' 
παράξενο, δέν πρόσεχα πώς έβλεπα μόνο τη φωνή τους. 
ΎΗταν τό αίμα που τους ανάγκαζε νά μιλούν, τό κριάρι 
που έσφαζα κι έστρωνα στά πόδια τους’ 
μά δέν ήταν τό φώς έκεΐνο τδ κόκκινο χαλί.
"Ο,τι μοΰ λέγαν έπρεπε νά τδ ψηλαφήσω»™.

Μπορεί κανείς νά θυμηθεί πώς σ’ ένα άλλο ποίημά του, τήν «Κίχλη», 
δ Σεφέρης άναφέρεται στίς θυσίες τών παιδιών τής Ελλάδας δχι μονάχα στό 
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μά άκόμα καί στή διάρκεια τού έμφύλιου πολέμου 
πού ξέσπασε μέ τήν άπελευθέρωση, καί πού σ αύτόν ήταν — καθώς ύπαινίσ- 
σεται — άναμεμιγμένοι καί οί φίλοι της στόν πόλεμο. Τό κριάρι πού έσφα
ξε ή Ελλάδα ήταν τά 'Ελληνικά νιάτα... μά τό αίμα τους, ένα κόκκινο χαλί, 

χυμένο γιά τό φώς τών ιδανικών, δέν ήταν ή θρια[ΐβευτική πορφύρα τής 
νίκης τών ιδανικών αύτών καί τής δικαίωσης, πού ποτέ δέ δόθηκε στήν 
Ελλάδα17.

Ή καρδιά τού ποιητή σάν διερμηνευτή τών αισθημάτων τής 'Ελλάδας, 
πού δεχόταν μέ θέρμη τήν έπίκληση τών ιδανικών, βγήκε γελασμένη, δπως 
συμβαίνει μέ αύτόν πού άνακαλύπτει στόν κόλπο μιας γυναίκας, σέ σκοτεινό 
χαμαιτυπείο τού ύπόκοσμου, «πνιγερές μυρωδιές» τού άγοραίου έρωτα, έκεΐ 
πού άναζητοΰσε τήν τρυφερότητα τού άγνοΰ έρωτα καί τής άδολης άγάπης.

Ύστερα άπό τή διαπίστωση τού δόλου, ξαναγυρίζει συμπερασματικά στόν 
Όμηρικό στίχο. «Παράξενο», λέει, «τό βλέπω έδώ τό φώς τού ήλιου». Καί τό 
φώς είναι ή έμπειρία ενός λαού πού κρατιέται άκόμα δούλος, παγιδευμένος σ’ 
ένα χρυσό δίχτυ, όπατηλής έλευθερίας καί εύδαιμονίας, καθώς άγωνιά νά έλευ- 
θερωθεΐ μέ άδηλο δμως τό μέλλον του στά χέρια ψαράδων, πού τραβούν στό 
φώς τά δίχτυα μέ ψάρια νά σπαρταρούν.

Πλουτίζοντας άκόμα περισσότερο τήν εικόνα γιά τόν κόσμο τής Κύπρου 
δ Σεφέρης παρεισάγει ή ύποβάλλει ένα άριθμό άπό άλλα χαρακτηριστικά 
άνάμικτα άπδ στοιχεία διαφόρων έποχών, άξεχώριστα δμως, έτσι πού σέ 
δποια έποχή κι άν άναφέρονται είναι σάν νά άναδύονται άπό χρόνους παμπά
λαιους καί σεβάσμιους. Κι αύτό πού φαίνεται νά ένδιαφέρει τόν ποιητή 
είναι νά ύπογραμμίσει μέ τήν τεχνική τής άντίθεσης, τού παλιού μέ τό νέο 
(πού έκπροσωπεΐται άπό τόν κόσμο τών κατακτητών) δτι δρισμένες άξίες 
πού σβήνουν άπό τόν κόσμο μας ή περιφρονούνται άπό τούς δυνατούς, τούς 
κυριάρχους καί κατακτητές, ζούν στήν Κύπρο σάν τρόπος ζωής, ένας άναπαλ- 
λοτρίωτος κώδικας έθνικής, θρησκευτικής καί κοινωνικής ήθικής, σεβαστός 
καί πολύτιμος σάν θησαυρός: ή γλώσσα, ή θρησκεία, τα ήθη, τα έθιμα, ή 
οικογένεια καί οι άλλοι θεσμοί, ή καρτερία καί ή άντοχή, ή έντιμότητα μέσα 
στήν πενία, ή άγάπη μέσα στήν έχθρα, δ πόνος μέσα στό μαρτύριο καί τήν 
έκμετάλλευση, διαγράφονται μέ σαφήνεια σάν χαρακτηριστικά μικρής παλιάς 
κοινωνίας σύμφυτα μέ τήν καταγωγή και τή μοίρα τού λαού μας. Εδώ 
στήν Κύπρο, λέει δ Σεφέρης, «έζησα τή ζωή μου άκούγοντας δνόματα πρω
τάκουστα/καινούργιους τόπους, καινούργιες τρέλες τών ανθρωπων/ή τών 
θεών»18. Στήν Κύπρο — διατείνεται δ Σεφέρης — «λειτουργεί άκόμα τό θαύ
μα, δσο περίεργο κι άν είναι νά τό λέει κανείς» . Και ή φιλοσοφική θεώ
ρηση τής ζωής καί τής μοίρας τού λαού τής Κύπρου μάς προσφέρεται μέσα 
σέ σχήματα πανάρχαια: θεοδικία, ύβρις — άτη — νέμεσις, φθόνος θεών, 
δόλος θεών, δαίμονες τού καλού καί τού κακού, οί Σσεμνές ή Έρινύες, ή 
σωφροσύνη καί τό μέτρο, καί άλλα. Όπου καί νά τά βρίσκουμε, στόν Ηρό
δοτο, στούς προσωκρατικούς, στήν άρχαία τραγωδία, στόν Χριστιανισμό ή 
στό Μακρυγιάννη, έχουν τά πιό πολλά τήν πρώτη τους πηγή στήν 'Ομηρική 
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κοινωνία καί στήν 'Ομηρική σκέψη. Αύτή τήν αίσθηση μάς δίνει δ Σεφέρης.

Περιδιαβάζοντας τήν Κύπρο μέ τή συνοδεία τού Κύπριου ζωγράφου, πότε 
τού ένός πότε τοΰ άλλου ύστερα, — δλοι γνωστοί καί ζωντανοί — περιεργά
ζεται δ Σεφέρης λεπτομέρειες στήν Κύπρο στοχαστικά, μέ θαυμασμό20. Τίς 
βλέπει άχόρταγα καί τδ μάτι του βυθίζεται στά βάθη τών παμπάλαιων χρό
νων. ’Αναγνωρίζει παντού τήν άδιάψευστη έλληνική ταυτότητά μας, τήν 
άγνότητα τής χριστιανικής ψυχής μας. Βλέπει τήν Κύπρο νά συντηρεί σάν 
φυλαχτό αύτδ πού πήρε άπδ τούς προγόνους διαδοχικά άπδ γενιά σέ γενιά 
μέ άντοχή κι άντίσταση στούς κυριάρχους πού μάταια ζήτησαν νά μάς άφελ- 
ληνίσουν. Μυκτηρίζει τούς ξένους πού ήρθαν μέ τδ ντύμα τής χριστιανοσύ
νης, τούς σταυροφόρους Λουζινιάν καί άλλους: τούς άπογυμνώνει σάν ίδιο- 
τελεΐς, τούς ταπεινώνει διαφοροποιώντας τούς κατακτητικούς άγώνες τους 
άπδ τούς άγώνες τής βασιλεύουσας, στό χώρο τής πονεμένης Κύπρου. Κι ή 
Παναγιά νά έχει μπροστά στά πόδια της «ψηφιδωτό τόν καύμό τής Ρωμιο
σύνης» κοιτάζοντάς τον μέ θλιμμένα μάτια21. 'Όπου καί νά περπατήσει δ 
ποιητής στήν Κύπρο, σέ άρχαιότητες, σέ έκκλησιές, σέ μοναστήρια, σέ βουνά 
καί παραλίες βλέπει άνάγλυφη τή ζωή τοΰ μαρτυρίου καί τής άντοχής. Μιά 
κουκουβάγια στ’ άνοιχτάρι τής έκκλησιάς τοΰ "Αη Μάμα στό Δάλι δέχεται 
καρτερικά τίς άλλαγές τών καιρών. Ένα μαγγανοπήγαδο χωμένο «μισό 
στό χώμα μισό μέσα στό νερό» βαστάζει σάν ζωντανή ύπαρξη τδ βάρος άπδ 
τή συμπίεση τοΰ χώματος, μά δ άναστεναγμός πού βγαίνει σάν μουγκητδ 
είναι μιά «φωνή πατρίδας» δπως τή λέει δ Σεφέρης?2. Ή βροντερή φωνή 
πού τήν άκούει νά βγαίνει άπό τά χαλίκια τής Σαλαμίνας είναι κι αύτή φωνή 
πείσματος καί διαμαρτυρίας, φωνή δργής ταυτόχρονα23. Καί στό χώρο τής 
γειτονικής Έγκωμης στητή σάν κολόνα ή ρωμαλέα μορφή τής σύγχρονης 
Κυπρίας, έξαγνισμένη ’Αφροδίτη, νά άναδύεται στούς ούρανούς γιά τήν άνά- 
σταση πού κυοφορείται24. Ή γέρικη συκομουριά τής 'Αγιάναπας μένει άμό- 
λυντη άπδ τό προδοτικό φύσημα τοΰ άέρα τοΰ Βορρά, πού δέν ήταν άέρας 
«τοΰ Βαγιοΰ καί τής ’Ανάστασης», μά άέρας «τής φωτιάς καί τοΰ καπνοΰ τής 
ζωής τής άχαρης».

«Κάτω άπ*  τη γέρικη συκομουριά 
στεγνός ό αγέρας γύρισε' 
όσμίζονταν παντού φλουριά 
καί μάς έπούλησε»3*.

Ή μοίρα τής Κύπρου ήταν πάντα ν’ άγωνίζεται μέσα στό χρόνο ένάντια 
στούς κατακτητές της γιά νά έπιβιώσει έθνικά μέ τήν έλπίδα καί τδν πόθο 
κάποτε νά δικαιωθεί. Τδ άποτέλεσμα ήταν πάντα νά προδίνεται καί ποτέ 
νά μή δικαιώνεται. Ούτε κι άπδ τούς «φίλους τοΰ άλλου πολέμου» πού τήν 

ξεγέλασαν. Είναι μήπως μέσα στή μοίρα τοΰ άνθρώπου ή είναι ή μοίρα 
τοΰ Ελληνισμού;

Ή πιδ παραστατική διατύπωση τής άπάτης τοΰ άνθρώπου στήν έπι- 
δίωξη τών ιδανικών καί οί τραγικές συνέπειες άπδ τήν άποτυχία του νά τά 
κατακτήσει βρίσκεται στήν Ελένη. Χρησιμοποιώντας τήν Ελένη σάν σύμ
βολο καί άντλώντας άπδ τδν Όμηρο καί τδν Εύριπίδη, τήν κάνει ν’ άντι- 
προσωπεύει τούς ύψηλούς σκοπούς πού γι’ αύτούς πολέμησαν οί άνθρωποι 
στό Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ταυτόχρονα ένδιατρίβει στή ματαιότητα τών 
άγώνων δπως άποκαλύφθηκε στήν περίπτωση τής Ελλάδας καί τής Κύπρου. 
Γιά τδ σκοπό αύτδ παίρνει τήν έκδοχή τής Ελένης τοΰ Εύριπίδη, δτι ή 
Ελένη δέν είχε πατήσει ποτέ τδ πόδι της στήν Τροία μά ήταν στήν Αίγυπτο. 
Τδ άποτέλεσμα ήταν δτι οί "Ελληνες άνακάλυψαν πώς πολεμοΰσαν δέκα 
χρόνια στήν Τροία μάταια, δχι γιά τήν Ελένη, άλλά γιά ένα είδωλο, μιά 
σκιά. ’Αντί δμως νά χρησιμοποιήσει τδ όνομα τής Αίγύπτου, χρησιμοποιεί 
δ ποιητής Σεφέρης τήν περίφραση στό «άκροθαλάσσι τοΰ Πρωτέα», γιά νά 
δείξει δτι τά ιδανικά ύπέστησαν μιά μεταμόρφωση, σύμφωνα μέ αύτδ πού 
ξέρουμε άπδ τδν "Ομηρο, δτι άλλαζε μορφές δ Πρωτέας μέ τή δόλια τέχνη 
του γλιστρώντας άπδ τή μιά μορφή οτήν άλλη26. Για να έκφράσει τδν πόνο 
του γιά τδ χαμό τής Σμύρνης καί τή σκλαβιά τής Κύπρου χρησιμοποιεί τδ 
μύθο τοΰ άηδονιοΰ, πού κλαίει άπαρηγόρητα γιά τδ χωρισμό άπδ τδν άγα- 
πημένο του Ίτυ27. Οί πικρές μελωδίες τοΰ άηδονιοΰ είναι συνταιριασμένες 
μέ τούς θρήνους τοΰ ποιητή μας: κι οί δυό έχουν μιά κοινή μοίρα καί κλαϊνε, 
γιά τδ θάνατο καί τδ χωρισμό. Ή μοίρα τοΰ ποιητή είναι μιά τραγική μοίρα, 

άνάμεσα σέ έξορίες καί θανάτους:

«ή μοίρα μου πού κυματίζει 
άνάμεσα στό στερνό οπαδί ένός Αιαντα 
καί μιαν άλλη Σαλαμίνα 
μ' έφερε εδώ σ’ αυτό τό γυρογιάλι.

Τό φεγγάρι
βγήκε άπ*  τό πέλαγο σάν ’Αφροδίτη' 
σκέπασε τ άστρα τοΰ τοξότη, το)ρα πάει να βρει 
τήν καρδιά τοΰ Σκόρπιου, κι δλα τ αλλαζει.
Που είν*  ή άλήδεια;
*Ημουν κι*  έγιο στδν πόλεμο ταξότης' 
τό ριζικό μου ένός άνδρώπου πού ξαστόχησε»*.

Στό πιδ πάνω άπόσπασμα δ Αίαντας συμβολίζει τδ θάνατο, δ Τεΰκρος 
τδν χωρισμό, έπειδή έπρεπε νά άναζητήσει μιάν άλλη πατρίδα έδώ στήν 
Κύπρο, ύστερα πού είχεν άποτύχει στήν άποστολή του. Στδν Ομηρο δ 
Τεΰκρος είχε τή φήμη τοΰ πιδ έπιδέξιου τοξότη. Τέτοιος πάντα δ Έλληνι- 
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σμός’ τόξευε ιδανικά μά ή μοίρα του ένός τοξότη πού ξαστόχησε, μέ χαμένη 
τήν πατρίδα τοΰ ποιητή, μέ τήν Κύπρο τώρα σκλάβα, μέ τό μέλλον της νά 
τόν προβληματίζει.

Στό ίδιο ποίημα μπορούμε νά βρούμε καί τά σύμβολα πού μάς δίνουν τό 
άντίτιμο τών Ιδανικών πού δέν πραγματοποιούνται. ’Εκτός άπό τόν Αϊαντα 
καί τόν Τεΰκρο, δ Σεφέρης άναφέρεται στόν Πρίαμο καί τήν Εκάβη, τό βα
σιλικό ζευγάρι, πού είδαν τό βασίλειό τους νά γκρεμίζεται*  δμως πιό πολύ 
συμβολίζουν τήν άποδιοργανωμένη ζωή, τήν καταστροφή, τόν πόνο καί τήν 
ταπείνωση, τήν ήθική κατάπτωση γενικά. Άκόμα καί τά πεδία τών μαχών 
μέ τά άναρίθμητα θύματα, μέ τό αίμα άνακατωμένο στή λάσπη, περιγρά- 
φονται μέ σύμβολα παλιά, τό Σκάμανδρο, μέ τά νερά του νά ξεχειλάει κου
φάρια νεκρών, πήχτρα τά θύματα. Οί τραγικές καί φρικιαστικές σκηνές τοΰ 
Β' παγκόσμιου πόλεμου πού άλεθε τούς "Ελληνες μές στις μυλόπετρες σάν 
τό σιτάρι.

Αύτά πού ύποβάλλει τό ποίη;ια είναι άκόμα περισσότερα. Ό ποιητής 
μάς κάνει νά ταυτίσουμε τόν έαυτό μας δχι μόνο μέ τά πρόσωπα πού άνάφερε 
καί τίς καταστάσεις πού συμβολίζουν, άλλά άκόμα μέ δποιοδήποτε άλλο 
άγνωστο ή άνώνυμο — πού έτυχε νά παραστεΐ μάρτυρας τέτοιων τραγικών 
καί άπογοητευτικών έμπειριών.

Οί άγώνες γιά τά ωραία καί τά ύψηλά είναι μια πραγματικότητα μέ 
δική της νομοτέλεια. Θά συνεχίσει νά ύπάρχει άνεξάρτητα άπό τό πόσο 
άπατηλά άποδείχτηκαν ώς τώρα ή θά άποδεικύονται στήν πράξη τά άποτε- 
λέσματα τών τέτοιων έξάρσεων τοΰ άνθρώπου.

«στήν Κύπρο τη δαλαοσοφίλητη 
που έταξαν για νά μοΰ ϋυμίζει την πατρίδα, 
άραξα μοναχός μ’ αύτό τδ παραμύθι, 
άν είναι άλήδεια πώς αύτό είναι παραμύδι, 
άν είναι αλήθεια πώς οί άνδρώποι ôè ^ά ξαναπιάοουν 
τδν παλιό δόλο τών ΰεών·

άν είναι άλήδεια
πώς κάποιος άλλος Τεύκρος, νοτερά άπδ χρόνια, 
ή κάποιος Αίαντας ή Πρίαμος η ‘Εκάβη 
ή κάποιος άγνωστος, ανώνυμος, που ωστόσο 
είδε ένα Σκάμαντρο νά ξεχειλάει κουφάρια, 
δέν τό ’χει μές στη μοίρα του ν' ακούσει 
μαντατοφόρους που έρχονται νά πούνε 
πώς τόσος πόνος τόση ζωή 
πήγαν στήν άβυσσο
γιά ένα πουκάμισο αδειανό γιά μιαν ‘Ελένη»9.

Κι δμως! Σάν νά ύπάρχει κάποια δόση άπαισιοδοξίας μέσα στα πιό 
πάνω. Σάν κάτι τό δυσοίωνο. Νά είχε άραγε μαντέψει δ Σεφέρης τό 
«δόλο τών θεών» για τόν άγώνα τοΰ ’55; Νά ήθελε έτσι νά μάς κάνει πιό 
προσεχτικούς, προειδοποιώντας μας για τό δτι οι φλέβες τών ανθρώπων τους 
σπρώχνουν κάποτε μέ έξάρσεις «μέσα στά δίχτυα τών θεών, δπου μάς πιά
νουν σάν τ’ άγρίμια»90; Μά τότε τί είναι δ μαντατοφόρος πού κατά τό νόμο 
τής άτης, τής ύβρης κα τής νέμεσης θά φέρει στόν Άγγλο «τό φοβερό μή
νυμα τής Σαλαμίνας ;»*  Τό ένα δέν άπέκλεισε τό άλλο. Τό μήνυμα τής 
Σαλαμίνας πού έδιωξε τόν κατακτητή δέν Εμπόδισε νά δοΰμε στήν Κύπρο ύστε
ρα άπό χρόνια Αίαντες, Τεύκρους, Πριαμους, Εκάβες, Αστυάνακτες, Εκτο- 
ρες, Πολυξένες κι άλλους πολλούς. Καί ή τραγωδία συνεχίζεται ώς δτου 
μαρτυρήσουμε τήν κατάληξή της. Συνεχίζεται δπως κι δ άγωνας, που δέ 
μπορεί παρά νά συνεχιστεί για τα ιδανικά τής έλευθ&ριας καί τής δικαιοσύ
νης, για τήν τιμή καί τήν άξιοπρέπειά μας.

Ό Σεφέρης φαίνεται νά έχει κάτι πολύ σοβαρό νά πει γιά τήν Κύπρο, 
άκριβώς τή στιγμή πού προετοιμαζόταν δ άγωνας. Είναι πρό παντός κατα
δίκη τοΰ κατακτητή γιά τήν άναλγησια και τήν άσυνέπειά του. Διαισθάνεται 
δμως πόσο έπικίνδυνο είναι νά μιλήσει καθαρά. Τό να βλέπει ένας τήν 
άλήθεια (μέ τόν «ήλιο» τοΰ Όμήρου έστω) είναι ένα*  τό νά τήν λέγει (μέ 
τόν στίχο τοΰ Άγγλου ποιητή) είναι κάτι άλλο. Τό νά τολμά δμως νά τήν 
άντιμετωπίσει είναι δλότελα διαφορετικό. Ο Σεφέρης έχει πλήρη έπίγνω- 
ση τοΰ σοβαροΰ κινδύνου. Είναι πολύ προσεκτικός στα δυό πρώτα. Οσο 
γιά τό τρίτο, μόνο μερικές νύξεις ύπάρχουν πού άποκλείουν άκαιρες έξάρσεις 
καί άσύνετους παλληκαρισμούς. Δέν τρέφει αύταπάτες. Τό πάθημα τοΟ Ευ
ριπίδη πρέπει νά κρύβει κάποιο δίδαγμα: «ήρθε δ καιρός καί τόν σπαράξαν 
τά σκυλιά»8’. Αύτό, ύποθέτω, δέν είναι άσχετο μέ τό δτι μπήκε σέ έπικίν- 
δυνα πεδία, πήγε νά έξιχνιάσει τούς νόμους καί τούς μηχανισμούς λειτουρ
γίας τής άνθρώπινης ψυχής καί είδε, καθώς είπαμε, τίς φλέβες τοΰ άνθρώ
που σάν «ένα δίχτυ τών θεών δπου μάς πιάνουν σάν τ’ άγρίμια». Καί δέν 
είναι μόνο πού τις είδε σάν «δίχτυ», προσπάθησε κιόλας νά τό τρυπήσει.

Ποιός τολμά νά τά βάλει μέ τούς θεούς καί μέ τούς ισχυρούς;

uO φρόνιμος τή μοίρα δεν τηνε ξαγριεύει. 
νΟχι· δέν είμαστε ταγμένοι γιά νά πούμε 
πού είναι τδ δίκιο. Τδ δικό μας χρέος 
είναι νά βρούμε τδ μικρότερο κακό»9.

Γι’ αύτό πικραίνεται, διαμαρτύρεται, σαρκάζει εύγενικά δείχνοντας τήν 
καταφρόνια του, καί θέλει νά φαίνεται πώς δέν άσχολείται μέ τήν άλλαγή 
τοθ status quo τής Κύπρου, ή δποιουδήποτε άλλου status quo, θρησκευτικού, 
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κοινωνικού, πολίτικου. Τί έκανε στήν πράξη σάν "Ελληνας ή διπλωμάτης 
δέν γνωρίζω. Οΰτε καί μάς άφορα τή στιγμή αύτή.

"Ομως καταδίκασε τόν "Αγγλο καί τόν κάθε ισχυρό έντονα. Τραγού
δησε τόν πόνο του γιά τόν ήρωικό λαό τής Κύπρου πού τόν έκθειάζει. Είδε 
τή μοίρα του άπόλυτα συνταιριασμένη μέ τή δική μας τραγική μοίρα. Τήν 
είδε μέσα στή μοίρα τοΰ Ελληνισμού μέ τοπικές προεκτάσεις πού φτά
νουν ώς τή Μικρασία, τήν πιό πρόσφατη καταστροφή μέσα σέ μιά σειρά 
άπό άλλες, μέ χρονικές προεκτάσεις πρός τά πίσω, τά πολύ παλιά χρό
νια, πού τά όροθετεί δ πόλεμος τής Τροίας καί τό χτίσιμο τής δικής μας 
Σαλαμίνας, μέ προβολή πρός τά μπρός, πρός τό μέλλον, μέ άδηλες δμως κι 
ανεξιχνίαστες τις βουλήσεις τών θεών, τών άνθρώπων, τών ισχυρών τής γής 
καί τών συμμάχων πού λησμονούν διακηρύξεις.

Ή Κύπρος ήταν καί είναι μιά πρόκληση γιά τούς δυνατούς καί τούς 
συμμάχους. "Εχει ήθικό παράστημα, πού μέ αύτό σά βάση δ Σεφέρης μέ
τρησε τήν ανθρωπιά τών άλλων καί τήν βρήκε άνύπαρκτη, έκμηδενισμένη, 
καταρρακωμένη. Οΰτε πού νοιάζονται οί φίλοι, σύμμαχοι καί ισχυροί γιά τό 
τί γίνεται σέ μάς. Παραπονιέται δ Σεφέρης: «καθένας χωριστά δνειρεύε- 
ται καί δέν άκούει τό βραχνά/τών άλλων»“.

Κι’ δμως! Σ’ ένα του άλλο ποίημα διδάσκει δ Σεφέρης πώς δ πόνος 
γιά τό συνάνθρωπό μας είναι πολύ μεγάλη δύναμη, άνοίγει δρόμους νά νιώ
σει δ ένας τόν άλλο πιό κοντά του. Είναι συνεκτικός δεσμός τής κοινωνίας 
δ πόνος, δπως κι ή άγάπη, δπως ή «αιδώς» καί ή «δίκη» στό μύθο τοΰ Πρω
ταγόρα35.

Ποΰ βρίσκει δμως κανείς τήν άγάπη καί τόν πόνο; Ό Σεφέρης στιγμα
τίζοντας τά έγκλήματα τής πολιτικής, τήν άπάνθρωπη Ιδιοτέλεια, τήν άπο- 
νιά τών άλλων, τά άντιδιαστέλλει κτυπητά μέ χαρακτηριστικά τοΰ λαοΰ μας 
εύγενικά, μέ τήν άνοιχτή καρδιά, τήν αύθόρμητη άγάπη, τήν άπλοϊκή, τήν 
άφελή καλοσύνη τοΰ άπλοΰ Κυπρίου. Μάς μιλά πώς ένας γέροντας βοσκός 
χάρισε στόν ίδιο τόν ποιητή μιά φλογέρα, έπειδή δ Σεφέρης καταδέχτηκε 
νά τοΰ πει μιά καλησπέρα:

«Τά δάχτυλά μου παίζανε ξεχασμένα μ’ αυτή τη φλογέρα 
που μοϋ χάρισε ένας γέροντας βοσκός έπειδη τοϋ είπα 
καλησπέρα·
οί άλλοι ξέγραφαν κά&ε χαιρετισμό.
Ξυπνούν, ξυρίζονται, κι αρχίζουν μεροκάματο τό σκοτωμό, 
δπως κλαδεύεις, η χειρουργείς, μεθοδικά, χωρίς πά^ος· 
ό πόνος νεκρός σάν τόν Πάτροκλο καί κανείς δέν κάνει 
λά9ος»*.

Μήπως μποροΰμε νά ξαναζωντανέψουμε τόν πόνο; Μήπως μποροΰμε 

καί τήν άγάπη, πού άνήκει σέ δλους «καί στις Σεμνές», τίς έκδικήτριες Έρι- 
νύες, «καί στόν άνθρωπο καί στήν πέτρα καί στό νερό/καί στό χορτάρι/καί στό 
ζώο πού κοιτάει κατάματα τό θάνατο πού έρχε/ται νά τό πάρει»”. Μποροΰμε 
νά όρθώσουμε λίγες άπό τις άξίες τοΰ Όμηρικοΰ κόσμου τΰς Κύπρου, καθώς 
τίς είδε κι δ Σεφέρης; Κι άν δέν πείσουμε τί μάς μένει; Μέσα σέ αύτές 
τίς άξίες είναι ή άγωνιστικότητά μας, ή άντοχή μας, ή άξιοπρέπειά μας. 
Τίς διασφάλισε ώς τώρα δ αύτοσεβασμός μας, ή Ελληνικότητά μας. θά 
πρέπει νά τίς τιμήσουμε. Ύπάρχουν καί οί Σαλαμίνες τών Περσικών πο
λέμων. Ή μοίρα τής Κύπρου, καθώς τήν είδε δ Σεφέρης, είναι ν’ άντιστέ- 
κεται στούς έχθρούς της, νά μένει άδιάφθορη μέσα στή φθορά τοΰ καταλύτη 
χρόνου καί τών καταλυτικών δυνάμεων, θά πρέπει καί τώρα νά άντιστα- 
θεΐ, δπως καί άντιστεκόμαστε άποφασιστικά μέ πανοπλία τίς άξίες τής κατα
γωγής καί τής παράδοσής μας, τίς Ελληνικές καί Χριστιανικές, πού έγιναν 
άξίες πανανθρώπινες.

Κ. Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΤ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

* Όμιλία πού έγινε στό Δημοτικό θέατρο Λεμεσού, στις 28 Ίανουαρίου 1978, 
ύστερα άπό πρόσκληση τοΰ «Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Λεμεσού». ’Αποτελεί 
άνάπτυξη μιας συντομότερης εισήγησης πάνω στό ίδιο θέμα πού έγινε στά ’Αγγλικά, 
στις 5.1.1978, στό πλαίσιο τών έργασιών τού «ΟΜΗΡΙΚΟΤ ΣΤΜΠΟΣΙΟΤ», τό όποιο 
είχε όργανώσει στή Λευκωσία τόν ίδιο μήνα ό Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου 
«Στασίνος» σέ συνεργασία μέ τή Διεθνή Εταιρεία 'Ομηρικών Σπουδών.

1. Αύτά υποβάλλονται στήν άρχή τοΰ ποιήματος τοΰ Σεφέρη, «Ελένη»: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ, Ποιήματα, Δέκατη έκδοση (Ίκαρος), Άθήναι 1976, 
σελ. 239. Οί παραπομπές θά γίνονται σέ αύτή τήν έκδοση. Γιά τήν «Ελένη», 

‘ ‘ ' ------ - - ~ . λ - .. „ .. ν . „ i Λ „ποιήματα τοϋ Γιώργου Σεφέρηβλ. Κ. Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΤ, Δύο
(«Ελένη» καί «Σαλαμίνα τής Κύπρος»), Λευκωσία 1977.
περιοδικό «ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΗ ΚΤΠΡΟΣ», Χρονιά Γ' (1963), τεύχος 30, Λευκωσία

Πρωτοδημοσιεύτηκε στό

1963, σελ. 218-222.2. Στή «ΣΗΜΕΙΩΣΗ» τοΰ Ποιητή πού άναφέρεται στή συλλογή τών ποιημά
των του γιά τήν Κύπρο, «...Κύπρον ού μ’ έθέσπισεν», έκδ. Ίκαρος 1955, 
σελ. 51 (βλ. σελ. 335 -6 τής Δέκατης ’Έκδοσης, σημ. 1 πιό πάνω).

3. Λόγια τοΰ Σεφέρη, άπό τήν πιό πάνω «ΣΗΜΕΙΩΣΗ» του.
4. Στό δεύτερο ποίημα τής συλλογής του γιά τήν Κύπρο, μέτόν τίτλο

«“Ο ν ε ι ρο», ένθ’ άν. 234. _4α. Βλ. <Έλένη>: «Ποιλς είναι οι Πλάτρες; Ποώς TÒ γνωρίζε, τούτο τό/

Κύπροννησί;...», ένθ’ άν. σελ. 239.5. Βλ. Γ. Π. ΣΑΒΒΙΔΗ, Μιά Περιδιάβαση, Σχόλια στό... 
ού μ’ έθέσπισεν (Στό Τιμητικό ’Αφιέρωμα ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΦΕΡΗ στά τριάντα 
χρόνια τής στροφής, ’Αθήνα 1961, σελ. 304 -408), σελ. 312-4.
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6. Μέ τά λόγια τοΰ Ιδιου τοΰ Σεφέρη: «ΤΗταν ή άποκάλυψη ένός κόσμου καί 
ήταν ακόμη ή έμπειρία ένός ανθρώπινου δράματος πού, δποιες καί νά ’ναι οί σκο
πιμότητες τής καθημερινής συναλλαγής, μετρά καί κρίνει τήν άνθρωπιά μας> («ΣΗ
ΜΕΙΩΣΗ», σελ. 335 - 336).

7. W. D. AUDEN, Collected Shorter Poems, 1927 - 1957, London, 1966. Τά 
λόγια είναι παρμένα άπό τό ποίημα “Memorial for the City” (2ος στίχος τής πρώτης 
στροφής) πού βρίσκεται στήν πιο πάνω Συλλογή, σελ. 289 - 293.

8. 'Ο κ. Κλεάνθης Γεωργιάδης, πού είχε άκούσει τήν άνάλυση τοΰ ποιήματος 
δταν τήν έκανα λίγες μέρες νωρίτερα στό «'Ομηρικό Συμπόσιο» (βλ. τή Σημείωση 
πού προτάσσεται μέ τόν άστερίσκο),  δήλωσε στούς συνέδρους δτι τό cocktail party 
πρέπει νά είναι μιά δεξίωση πού είχε δώσει ό ίδιος στό σπίτι του, λίγο έξω άπό τήν 
Κερύνεια καί στά δυτικά της, σέ μιά άπό τίς επισκέψεις τοΰ ποιητή στήν Κύπρο. 
Στή δεξίωση ήταν καί “Αγγλοι. Άν δ λ ο ι οί τύποι πού περιγράφονται άντιπρο- 
σωπεύουν πρόσωπα πραγματικά ό κ. Γεωργιάδης δέν ήταν σέ θέση νά πει μέ άπό- 
λυτη βεβαιότητα.

*

9. ’Απ’ αύτά, ή άναφορά στόν ποιητή πού είναι «κυνικός καί φιλέλλην»..., έχει 
συνδεθεί μέ ένα λογοτέχνη καί διανοούμενο (δχι “Ελληνα), πού έργαζόταν στήν 
Κύπρο έπί αποικιοκρατίας. ’Ανάμεσα σέ αύτόν καί τό Σεφέρη φαίνεται νά αναπτύ
χθηκε ένας «πνευματικός» διάλογος σέ επίπεδο υψηλής λογοτεχνικής κριτικής, πού 
διαφαίνεται σέ υπαινικτικές φράσεις.

10. «Στά Περίχωρα τής Κερύνεια ς», ένθ’ άν. σελ. 252.
11. Είσάγονται σχεδόν παρεμπιπτόντως άλλά μέ ξεχωριστή δεξιοτεχνία, πολύ 

υπαινικτικά καί μέ ένα έλαφρό τόνο πολύ λεπτής, έξευγενισμένης ειρωνείας.
12. Γιά τήν έννοια τοΰ «ήρωϊκού μεγέθους» πού υποβάλλει ό Σεφέρης, βλ. 

ΑΝΤΡΕΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ, 'Ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης, Άθήναι 1976, σελ. 
180-181. Μιά άνάλυση τοΰ ποιήματος βρίσκεται πιο μπροστά, στίς σελ. 174-176 
τοΰ ίδιου έργου ('Η συλλογή στό σύνολό της καλύπτει τίς σελ. 172 -184).

13. 'H άντίθεση, θαρρώ, δέ βρίσκεται μονάχα στό τεράστιο μέγεθος τής «βράκας» 
άλλά καί στόν ήρωϊκό τόνο τοΰ τραγουδιοΰ καί τής μουσικής που συνοδεύουν τούς 
στίχους τοΰ σχετικοΰ τραγουδιού καί τό ρυθμό τοΰ χοροΰ, που πρέπει να τά είχε 
υπόψη του ό Σεφέρης.

14. ΟΜΗΡΟΤ, Ε 120, Σ 61, δ 540, 833 κ.ά.
15. 'Ο Όδυσσέας στόν Άδη, 'ραψ. λ.
16. 'Α γ ιά ν α π α Α', ένθ’ άν. σελ. 233.
17. Άν ό έμφύλιος πόλεμος ήταν ή πρώτη πικρή άπογοήτευση τοΰ ποιητή — ή 

καταδίκη τής 'Ελλάδας νά «πιει φαρμάκι» υστέρα άπό τόσο αίμα πού χύθηκε γιά 
τά ιδανικά — ή παράταση τής σκλαβιάς τής Κύπρου ήταν μιά άλλη δχι λιγότερο 
έντονη έμπειρία του. “Τστερα άπό τό «Ναυάγιο τής Κίχλης» άκολουθεΐ ή 
«Άγιάναπα Α'» (καί τ’ άλλα ποιήματα τής Συλλογής γιά τήν Κύπρο). Αύτό 
δέ μπορεί νά είναι τυχαίο. Βλ. Κ. Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΤ, Ή δικαιοσύνη σάν 
ήθική δύναμη στήν ποίηση τοΰ Σεφέρη, «Δελτίον Επιστη
μονικού καί Φιλολογικού Συλλόγου ’Αμμοχώστου», “Ετος 1971, ’Αμμόχωστος 1972, 
σελ. 171-183.

18. «Ελένη», ένθ’ άν. σελ. 239 -240.
19. Στή «ΣΗΜΕΙΩΣΗ», ένθ’ άν. σελ. 336: «Είναι περίεργο νά τό λέει κανείς 

σήμερα· ή Κύπρος είναι ένας τόπος δπου τό θαύμα λειτουργεί άκόμη».
20. 'O Κύπριος ζωγράφος είναι ό κ. ’Αδαμάντιος Διαμαντής, πού σ’ αυτόν άφιε- 

ρώνει ό ποιητής τό ποίημα «Λεπτομέρειες στήν Κύπρο», ένθ’ άν. σελ.

235 - 6. Στόν κ. Διαμαντή οφείλω άρκετές διαφωτιστικές πληροφορίες γι’ αύτό τό 
ποίημα — δπως καί γιά άλλα — πού είχε τήν καλοσύνη νά μοΰ άνακοινώσει χρόνια 
πριν τά δώσει στή δημοσιότητα, σέ μιά ειδική συνάντηση πού είχα τό προνόμιο νά 
έχω μαζί του γιά νά κουβεντιάσουμε γιά τό Σεφερη — Α. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Λεπτο
μέρειες στήν Κύπρο, Πηγές καί Στοιχεία άναφορικά μέ τό ποίημα τοΰ Γιώρ

γου Σεφέρη, Αθήνα 1978.
21. «Νεόφυτος ό
22. «Λεπτομέρειες

μ ι λ ά», ένθ’ άν. σελ. 259 - 260.Έγκλειστος
στήν Κ υ π ρ ο»,>, ένθ’ άν. σελ. 235 - 6 καί Βλ. ΔΙΑ

ΜΑΝΤΗ, ένθ’ άν. σελ. 15 -16.
Κύπρος», ένθ’«Σαλαμίνα τής23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

., ένθ’ άν. σελ. 267 - 269.«“Ε γκω μη»,
«Άγιάναπα, Β'»,>, σελ. 243 - 244.

., 365 κ.έ.
’Οδύσσεια

’Οδύσσεια, δ 349 κ.έ. 
Βλ. άνάμεσα στ’ άλλα, 

άν. σελ. 263.

τ 518 -524.

«Ευριπίδης 
«Σαλαμίνα 
«Ευριπίδης 
«'Ο δαίμων 
«Σαλαμίνα

«Έ λ έ ν η», ένθ’ άν. σελ. 240.
«Ελένη», ένθ’ άν. σελ. 241 -242.

Αθηναίος», ένθ’ άν. σελ. 266.
τής Κύπρος», ένθ’ άν. σελ. 265.
Αθηναίος», ένθ’ άν. σελ. 266.
τής πορνείας», ένθ’ άν. σελ. 248 - 249. 

τής Κύπρος», ένθ’ άν. σελ. 265.
Στό διάλογο τοΰ ΠΛΑΤΩΝΑ, «Πρωταγόρας», 322c-d.

«Μνήμη, Α'», ένθ’ άν. σελ. 245.
«Μνήμη, Α'», ένθ’ άν. σελ. 245 - 246.
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ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΩΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρόσφατο ταξίδι μου στήν Κύπρο μοΰ δίνει άφορμή νά προσέξω ξανά 
εις σχέσεις άνάμεσα στήν παράδοση καί στήν παιδεία. Σ’ αύτή τή μεθόριο 
τής γής μας καί τής ψυχής μας κρίνονται καλύτερα τά θέματα αύτά καί 
[ναζί τους τό ήθος μας. Κεντώ πάνω σέ περυσινό καμβά (δμιλία μου στό 
Πειραματικό Σχολείο τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών) .

Μιλώντας γιά μερικές πλευρές τής πνευματικής καί πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, θά προσπαθήσω νά δώσω νύξεις γιά τόν τρόπο πού λειτουργεί ή 
παράδοση ώς ήθος καί ύφος ζωής. Μ’ αύτή τήν έννοια ή παράδοση δέν είναι 
παρελθόν, άλλα δ,τι άπό τό παρελθόν ζή στό παρόν (δυναμικά, δχι σάν άπλή 
έπιβίωση) , μέσα στήν ψυχή μας καί στήν κοινωνική μας ζωή.

’Από τήν γέννησή του τό παιδί είσάγεται σ’ ένα περιβάλλον πού μ.ά. 
διακρίνεται γιά τήν ιδιοτυπία τής πολιτιστικής του παραδόσεως. "Οσο καί 
νά μοιάζη δ τρόπος πού μεγαλώνουν καί άνατρέφουν τά παιδιά, τά περιποι
ούνται καί τά παιδαγωγούν στις διάφορες περιοχές τού πλανήτη, ύπάρχουν 
ώστόσο καί οί τοπικές Ιδιοτυπίες: Ή τροφή, ή άνατροφή καί άγωγή, τά 
παιχνίδια κ.ά. ποικίλλουν συχνά άνάμεσα στίς έθνικές δμάδες (στούς "Ελ
ληνες, λ.χ., τούς Γάλλους καί τούς Εβραίου^) , άλλά άκόμη καί στδν Ιδιο 
πολιτιστικό χώρο, άπδ περιοχή καί περιοχή (άνάμεσα στούς νησιώτες λ.χ., 
τούς Πελοποννήσιους, τούς Βορειοελλαδίτες κ.ο.κ.). "Οπως ποικίλλουν οί το
πικές ένδυμασίες, οί χοροί καί τά έθιμα.

Δέν θ’ άσχοληθοΰμε έδώ μέ αύτές τίς έθνολογικές - λαογραφικές διαφο
ρές. Μερικά δμως γνωρίσματα άπδ τήν ένταξη τοΰ παιδιού στήν οικογένεια 
καί στό εύρύτερο κοινωνικό περιβάλλον θά μάς φανούν χρήσιμα γιά τήν άνά
πτυξη τού θέματός μας.

Μέ μιά σειρά άπδ τελετές καί έθιμα έντάσσεται τδ παιδί στό αιωνόβιο 
ρεύμα τής πατρογονικής πνευματικής καί πολιτιστικής κληρονομιάς: βάπτι- 
ση, δνο;ιατοθεσία, γιορτή, γενέθλια, χρονιάρες μέρες κ.ά.τ.

Εϊναι βέβαια γνωστό δτι δσο διατηρούμε έπαφή μέ τήν άγροτική μορφή 
όργανώσεως τής κοινωνίας, τόσο πολύ τά έθιμα καί οί τελετές αύτές ρυθμί
ζουν τή ζωή μας καί τήν πορεία της μέσα στό χρόΙνο. "Όσο, έξ άλλου, βα
δίζουμε πρός τήν βιομηχανική καί «μεταβιομηχανική» άνάπτυξη, τόσο ή ζωή 
[ίας άπομακρύνεται άπδ τούς παλαιούς θεσμούς’ έντάσσεται δμως τώρα σέ 

νέους, έξαρτημένους άπδ μηχανές (τδ ρολόϊ, τδ αύτοκίνητο, τδν ήλεκτρονικδ 

ύπολογιστή).
Γιά τήν οικονομική καί κοινωνική μας άνάπτυξη άκριβώς καί γιά λόγους 

άμυντικούς καί πολιτικούς, σχετιζόμαστε μέ διεθνείς συνασπισμούς συνήθως 
πιδ προηγμένων άπδ μάς κρατών. Στά εύρύτερα αύτά διεθνή πλαίσια έπι- 
κρατοΰν κυρίως κριτήρια άναπτύξεως, πού ύπδ τήν πίεση τού ’Εκσυγχρονισμού 
— παρά τδ σύνθημα «ή Εύρώπη τών πατρίδων» — γίνονται δδοστρωτήρας, 
ισοπεδώνουν τις πολιτιστικές διαφορές μεταξύ τών λαών καί δίνουν μιά φαι
νομενικά άνανεωτική, άλλά συχνά άνιαρή, δμοιομορφία στδν τρόπο τής ζωής 
μας. "Ετσι οί τοπικές παραδόσεις δέχονται ισχυρές έξουθενωτικές-διαλυτικές 
πιέσεις, ύποχωροΰν καί χάνονται, ή τδ πολύ γίνονται μουσειακό είδος.

Κάτω άπδ τέτοιες συνθήκες συμβαίνει άπδ καιρού εις καιρόν καμμιά 
έσωτερική έπανάσταση μέ τδ αίτημα «έπιστροφή στίς ρίζες μας». Αν πα
ρατηρήσετε τήν κίνηση τοΰ έλληνικοΰ βιβλίου στις μέρες μας, καθώς καί δρι- 
σμένες στήλες ή έκπομπές στά μέσα ένημερωσεως, θά διαπιστώσετε ήδη τήν 
ύπαρξη ένδς τέτοιου ρεύματος άνασχετικοΰ στδν άκρατο μονόδρομο τοΰ Εκσυγ
χρονισμού, στδν όποιο βέβαια μάς παρασύρει ή ίδια μας ή έπιθυμία νά βελ
τιώσουμε τις οίκονομικοκοινωνικές συνθήκες τής ζωής μας.

Ανάλογες τέτοιες κινήσεις έπιστροφής σ αυ τδ που αποκαλούμε ρίζες 
μας, παράδοση ή πνευματική καί πολιτιστική κληρονομιά, γίνονται αισθητές 
— συνήθως, άλλά δχι πάντα — δταν περνάμε ένα μεγάλο κίνδυνο ώς λαός 
καί ώς έθνος. Τότε άκριβώς προσπαθούμε ν’ άντλήσουμε δυνάμεις άπδ τίς 
δικές μας δεξαμενές, πού άποδείχνονται άνεξάντλητες, μ δλο που αιώνες 
τώρα ποτίζουν έκτός άπ’ τδ δικό μας και άλλα έθνη καί λαούς.

’Εδώ πρέπει νά θυμηθούμε δτι δ λαός μας έχει μιά πανάρχαια φιλο
πρόοδη Παράδοση καί Παιδεία. Κι άν παραλείψουμε σχετικές άναφορές 
στήν κλασσική ’Αρχαιότητα καί στδν ένδοξό μας Βυζαντινισμέ, καί στα
θούμε μόνο σέ μιά περίοδο δουλείας (στήν τελευταία φάση τής Τουρκο
κρατίας) , θά πιστοποιήσουμε δτι δ Μεγάλος Σηκωμός τοΰ 21, έγινε μ.ά. καί 
μέ τή δύναμη καί τδ φωτισμό τής παιδείας, πού ή δίψα της έδωσε άποφα- 

σιστική ώθηση γιά τήν ’Ανάσταση τοΰ Γένους.

Ή ιστορία μας δείχνει δτι μπορούμε νά μή μένουμε στήν πόλωση 
Παράδοση-Έκσυγχρονισμός, άλλά νά προχωρούμε σέ άληθινές μορφές δημιουρ
γικής προόδου, έλέγχοντας τήν ποιότητα τοΰ καινούργιου μέ μέτρα καί σταθμά 

τίς άπαιτήσεις τής μεγάλης Κληρονομιάς.
Τώρα, βέβαια, πού κυριαρχοΰν στά άφτιά μας περισσότερο τά αιτήματα 

τοΰ Εκσυγχρονισμού, δέν μπορούμε νά κρύψουμε πώς ή ψυχή μας ταλαντεύε
ται, άνάμεσα σέ πράγματα άπδ τή μιά, πού άγαπήσαμε καί πού κουβαλάμε 
μέσα μας σάν συνήθειες, έθιμα καί τρόπο ζωής καί, άπδ τήν άλλη μεριά, 
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σέ τρόπους «πολιτισμένους», εύχάριστους, εύκολους, «προκλητικούς», που έρ
χονται άπ’ έξω νά μάς κερδίσουν, νά μάς έπιβληθοΰν άμεσα ή έμμεσα, είτε 
τούς έγκρίνουμε είτε δχι...

Ήδη έδώ καί χρόνια, χωρίς νά τό καταλάβουμε, γίναμε — γινόμαστε 
κάθε μέρα καί πιό πολύ — «Εύρωπαΐοι», μιμητές τού ισχυρού δυτικού προ
τύπου, δχι μόνο στήν έκβιομηχάνιση, άλλά καί σέ λεπτομέρειες τής ζωής μας 
(τά έπαγγέλματα τού ιδιωτικού ντέτεκτιβ, τοΰ ψυχολόγου, τοΰ κοινωνικοΰ 
λειτουργού, ή άνάπτυξις τών Super Market, τής ύπαλληλικής ή ιδιωτικής 
έργασίας τών γυναικών, είναι μερικά δείγματα τής άλλαγής) .

Είναι δυνατόν κάτω άπ’ αύτές τίς συνθήκες νά μιλάμε άκόμη γιά Πα
ράδοση, σάν κάτι πού δέν φθίνει καί πού έχει δύναμη ζωής καί μάς χρειά
ζεται;

Ή άπάντηση είναι καταφατική. Πρέπει δμως νά διακρίνομε, ποιό είναι 
τό δυνατό καί ζωτικό στοιχείο στήν Παράδοση καί ποιό τό «παλαιού/ιενον καί 
γηράοκον, εγγύς άφανιομοϋ». Οί ζυμώσεις καί οί άλλαγές τής έποχής μας 
είναι τό δοκιμαστήριο.

Βέβαια άπό τή μιά μεριά άναγνωρίζεται κάποτε δτι δ πνευματικός θη
σαυρός μας, μέ τήν παγκόσμια άκτινοβολία του, είναι δ,τι καλύτερο, ύψηλό- 
τερο καί ωραιότερο — γιατί στόν τόπο μας ζυμώθηκαν μέ τούς αιώνες πρώτα 
τά μεγάλα έπιτεύγματα τής έλληνικής σκέψης, λόγου καί τέχνης, άγωνιστι- 
κότητος κα'ι αρετής, καί αργότερα ένας «πολιτισμός τής καρδιάς», ή δρθό- 
δοξη πνευματικότητα τής «καιΤ ημάς Ανατολής» (δπως έλεγαν οί παλιοί) 
πού δέν άποτυπώθηκε μόνο στις έκκλησιές μέ τούς αρχιτεκτονικούς τύπους, 
τά ψηφιδωτά, τίς νωπογραφίες καί τίς εικόνες, στή μουσική καί στήν ποίηση 
τής λατρείας, άλλά καί στό ήθος τοΰ λαού μας. Άπό τήν άλλη μεριά δμως 
δλα αύτά είναι δυνατόν νά γίνουν τέτοιο βάρος καί άνία καί «έμπάδισμα», 
άν δέν τά νοιώσης σωστά, πού μόνο μιά δυνατή αλλοτρίωση μπορεί νά σέ... 
«γλυτώση».

’Αστειεύομαι... Ή άλλοτρίωση, δηλ. ή άποξένωση, άπό τίς πνευματικές 
ρίζες σου, τό χώμα σου καί τό νερό, θάταν καλή μόνο άν αυτά ήταν άδύναμα, 
άρρωστα, άνίκανα νά σέ θρέψουν. Άν σοΰ χρειαζόταν μεταφύτευση... Συνή
θως δμως — έτσι καί στήν περίπτωσή μας — ή άλλοτρίωση άρρωσταίνει 
τόν άνθρωπο: τοΰ ξεραίνει τήν Ικμάδα’ τόν τρελλαίνει (τά τρελλοκομεΐα 
στά γαλλικά λέγονται «άσυλα άλλοτριωμένων») ·

'Ο Γιάννης Ξενάκης, πριν 10 χρόνια, έφθασε νά δηλώση πικραμένος 
καί άποκομμένος καιρό άπό τόν τόπο του: «τά χρόνια περνούσαν’ έπρεπε 
νά διαλέξω. Διάλεξα τή Γαλλία καί τή μουσική». Οί δηλώσεις συχνά μέ
νουν στήν έπιφάνεια. Τόν είδαμε τό προπερασμένο καλοκαίρι, διψασμένο 
άπό τήν Ελληνική κλασσική παράδοση νά τριγυρνάη στούς άρχαίους τάφους 
καί τά άδεια κάστρα, ζητώντας νά τά κάνη ήχεΐα τής μουσικής του γλώσσας.

’Εξήγησε δτι τόν έσπρωχναν έκεϊ κάποιες παιδικές του άναμνήσεις πρώιμης 

παιδείας.
Άν δσφράνθηκα καλά τήν ατμόσφαιρα, ή Κύπρος περνά σήμερα, μετά 

τήν εισβολή καί μέ τά τούρκικα μπαϊράκια πρό τών πυλών, μιά δύσκολη 
φάση στις σχέσεις της μέ τήν παράδοση. Γπάρχουν φωνές που τήν καλούν 
δχι ίσως ν’ άλλαξοπιστήση, πάντως νά προσανατολισθή διαφορετικά. Μιά 
κόπωση άπό τήν διεθνή πλεκτάνη καί τήν άδικία έπηρεάζει τις συνειδήσεις 
καθώς ή κοινωνία τής αφθονίας λειτουργεί καταλυτικά άποκλουθώντας τους 

νόμους της.
Ή άποξένωση δέν είναι λύση! Είναι καλύτερα νά διαλέξουμε τήν Πα

ράδοση. "Οχι κάτι πού άπλώς παραδιδεται άπό γένια σε γενιά άλλά, δπως 
σωστά ειπώθηκε, κάτι δυνατό, πού άξίζει να τού παραδοθοΰμε. 
Τό εύστοχο αύτό λεκτικό παιχνίδισμα λέει πολλά. Άλλά έμεϊς ξεφεύγουμε, 
αντιστεκόμαστε, προδίδουμε, δέν άντέχουμε τό βάρος. «Βουλιάζει όποιος ση
κώνει τίς μεγάλες πέτρες» κατά τό λόγο τοΰ ποιητή. Κι οι μεγάλες πέτρες 
δέν είναι μόνο στίς Μυκήνες, στήν Ολυμπία, στους Δελφούς, στό Μυστρά, 
στήν Πάφο ή στά Βαρώσια. «Μεγάλες πετρες» είναι ή ποίηση μας άπό τόν 
"Ομηρο ώς τόν ’Ιωάννη τόν Δαμασκηνό καί ώς τόν Κορνάρο καί τό Σολωμό 
κι ώς τίς μέρες μας... «Μεγάλες πέτρες» είναι δ λόγος καί ή τέχνη μας, 
άπό τόν Θουκυδίδη καί τόν Πλάτωνα και τόν Αριστοτέλη, ως τό, Ιερό Χρυ
σόστομο, τόν Φώτιο καί ώς τόν Παπαρρηγόπουλο και τόν Πα,.αδιαμάντη κι 
άλλους πολλούς γνωστούς καί άγνωστους. Είναι ή μουσική μας πού σώζεται 
άπό τήν αρχαιότητα μέσω τών άπαράμιλλων 8 βυζαντινών ήχων καί τοΰ δη
μοτικού τραγουδιού... Σ’ δλους τούς χώρους τής δημιουργίας (άπό τή σκέψη 
μέχρι τή ζωγραφική καί τήν χειρωνακτική έργασία) ή κληρονομιά μας έχει 
ποσοτικό καί ποιοτικό βάρος πού άν δέν ξέρης νά τό σηκώσης σέ συντρίβει. 
Δυστυχώς πολλές φορές στά δνόματα, στήν έπιφάνεια τών πραγμά
των, δπως παλαιότερα στούς τίτλους εύγενείας καί στίς στομφώδεις έκφρά- 
σεις («οί άρχαίοι ημών πρόγονοι» κ.ά.τ.) ’Εξακολουθούμε δμως καί σήμερα 
νά έλεγχόμαστε κάποτε έπιπόλαια κενολόγοι, χωρίς σεβασμό πρός τό πραγμα

τικό βάθος καί βάρος τής Παράδοσης.
Αύτό τό βλέπει κανείς συχνά νά άντικατοπτρίζεται στίς έκθέσεις τών 

παιδιών. ’Αξίζει νά δούμε μέ άγάπη κάτι τέτοια μειονεκτήματα, νά τά με
λετήσουμε σοβαρά, καί νά βρούμε τρόπο νά τά διορθώσουμε.

Τά παιδιά βέβαια, είναι πολύ εύαίσθητοι δέκτες. Καί καθρεφτίζουν 
καθαρά τό κοινωνικό περιβάλλον, τις άρχές καί τίς άξίες πού έπικρατοΰν 
σ’ αύτό. ΚΓ δταν άκόμα τις άπορρίπτουν, δείχνουν πόσο τά έπηρέασαν.

Στίς έφηβικές έκθέσεις μπορεί νά βρεί κανείς σπουδαία στοιχεία γιά 
τό ρόλο τής κοινωνίας, τής οικογένειας καί τοΰ σχολείου στή διαμόρφωση 

τοΰ ψυχικού κόσμου τοΰ νέου άνθρώπου.
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"Οταν τούς δώσαμε τδ θέμα «Πως δνειρεύεστε την 'Ελλάδα τό 2000; 
Τί θά θέλατε ώς Νεοέλληνες νά κρατήσετε άπδ δ,τι δνομάζομε «κληρονομιά» 
τών προγόνων μας (άρχαίων καί νεωτέρων)», οί άπαντήσεις τους έδειχναν 
κατά τδν ένα ή τδν άλλο τρόπο νά έκφράζουν άντίστοιχες στάσεις τών μεγά
λων’ γιατί άλλοτε ζητούσαν νά διατηρήσουν τήν παράδοση καί άλλοτε νά 
τήν άλλάξουν ριζικά ώς πεπαλαιωμένη, άναχρονιστική καί άντίθετη στήν 
πρόοδο. ΤΗταν ίσως φυσικό, άφού δ,τι μάς παραδόθηκε έχει ποικίλη άξία 
καί κατά ένα μέρος κρίνεται διαχρονικό ή ύπερχρονικδ — στοιχείο δηλαδή 
πού νικά τδ χρόνο — ένώ κατ’ άλλο μέρος βαρύνεται μέ προλήψεις, παρωχη
μένες συνήθειες, προσκόλληση σέ συνθήκες καί άξίες άλλου καιρού, πού δέν 
ισχύουν πιά. Ποιδς δ;ιως άκριβώς θά δώση έτυμηγορία γιά τδ τί άξίζει καί 
τί δέν άξίζει άπδ τήν παράδοση ;

Ερώτημα πολύ δύσκολο, άφού τά κριτήριά μας σήμερα άποτινάζουν γε
νικά τά δεσμά τής παραδόσεως καί δλο καί περισσότερο ποικίλλουν, άνάλογα 
μέ τίς πεποιθήσεις, τήν πίστη καί τή στάση τού καθενός μας άπέναντι στή 
ζωή. Τδ θέμα τής έκθέσεως δόθηκε δυό φορές σέ Τρίτες Τάξεις Γυμνασίου 
τού Πειραματικού Σχολείου τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, τδ Μάρτιο τού 1974 
καί τδ Φεβρουάριο τού 1979. Προσπάθησα νά δώ τί ρόλο έπαιξε ή πεντά
χρονη άπόσταση καί τδ κλίμα τής κάθε έποχής.

Τά παιδιά τού ’74 φαίνεται νά ζητούν περισσότερες άλλαγές καί έκσυγ- 
χρονισμό, σημειώνουν δμως καί τούς κινδύνους τής μολύνσεως τού περιβάλ
λοντος, δπως καί οί μαθητές τού 1979. Οί τελευταίοι αύτοί φαίνονται νά 
είναι πιδ πληροφορημένοι γιά τήν έλληνική Παράδοση (έξ άφορμής καί τής 
σχετικής έγκυκλίου τού Υπουργείου καί τού έορτασμοΰ τού έτους «Έλληνική 
Παράδοση») καί άνησυχοΰν περισσότερο γιά τούς κινδύνους νά χαθή ή νά 
καταστραφή μέ τήν πάροδο τού χρόνου. Πάντως καί οί μέν καί οί δέ άγα- 
πούν τήν Παράδοση καί έκφράζουν τήν έπιθυμία νά διατηρηθούν ζωντανά 
πολλά της στοιχεία (Νεοελληνικά : δημοτικό τραγούδι, ήθη καί έθι
μα, άγάπη στήν έλευθερία, λεβεντιά, τέχνη καί ιδίως λαϊκή. ’Αρχαιοελ
ληνικά : έργα λόγου καί τέχνης, δημοκρατικό πολίτευ^ια κλπ. Μερικοί 
άναφέρουν άκόμη τή Βυζαντινή άγιογραφία, τήν δρθόδοξη θρησκευτικότητα...) .

"Ολα αύτά πού έκφράζουν, εϊναι φυσικό, δπως είπαμε, νά τά έχουν δεχθεί 
άπδ τούς μεγάλους: Ιον) άπδ τδ πολιτιστικό καί κοινωνικό μας κλίμα μέ 
τίς μορφωτικές δυνατότητες πού τούς παρέχει (βιβλία, μέσα ένημερώσεως, έκ- 
φράσεις τής κοινής γνώμης...) , 2ον) άπδ τήν οικογένεια καί 3ον) άπδ τδ 
σχολείο.

Ώς ποιδ βαθμό εϊναι άφομοιωμένα ή δχι, τδ διακρίνει κανείς άπδ τή 
διατύπωση τού κάθε παιδιού.

Δέστε λ.χ. πώς ένας νεαρός τής Γ' Γυμνασίου, τδ Μάρτιο τού 1974 
άντιμετωπίζει τδ θέμα μας: «Η πρώτη μου έπιθυμία γιά τό 2000 είναι 

νά έχουμε άποβάλει κάθε τι τό ξένο. Πρέπει να φθάοουμε τους άλλους 
λαούς που προχωρούν. Π σκλαβιά κάτω άπδ τό πέλμα τών Τούρκων είναι 
μιά παρωπίδα που μάς έκλεινε τό φώς έπι 400 χρόνια και που μόλις βγήκε 
είμαστε τυφλοί. Πρέπει καί πάλι νά συνηθίσουμε στό φώς, κάτι που δέν 
τό έχουμε απόλυτα επιτύχει. ΤΙώς άλλοιώς εξηγούνται οι τόσες προλή- 
φεις, οί εσφαλμένες ιδέες, τά «ταμπού;» "Ολα άποτελούν μιά γιγάντια τρο
χοπέδη που όρθώνει τείχος μεταξύ τής Ελλάδος και τού συγχρόνου κό
σμου. "Ετσι, δταν σέ μιά οικογένεια γεννιέται ένα κορίτσι είναι μέρα λύ
πης, δταν γίνεται ένας γάμος παίρνει την μορφή συναλλαγής και τόσα αλλα, 
δημιουργήματα τού λανθασμένου τρόπου σκεψεως που προήλθε από την 
σκλαβιά. Πρέπει επί τέλους να άποβαλουμε κάθε ανατολίτικο ή σλαβικό 
στοιχείο πού ναι μέν είναι φυσικό να υπαρχη, αλλα δεν αποτελεί στοιχείο 
νεοελληνικού πολιτισμού, ούτε ελληνικού, ούτε καί πολιτισμού 
τουλάχιστον μέ τήν έννοια πού δίνουμε στη λέξη.

'0 πολιτισμός μας έχει κάτι τό συντηρητικό. Εγκράτεια παντού. 
Καί αυτό είναι μέχρις ένδς όριου σωστό. Δεν πρεπει να ξεχνάμε δμως 
καί τδ «μέτρον άριοτο». Είδαμε, έστω καί αν δέν μάς αρέσει να τδ παρα
δεχθούμε, τί άποτελέοματα είχε ή έγκράτεια στ δ Βυζάντιο. ΟΙ 
ιδέες παραδίνονταν μέ μορφή κονσερβών και στην τέχνη επικρα
τούσε σκοτάδι. Θά πρέπει λοιπόν νά άρθεϊ κάθε άπαγόρευση στήν τέχνη, 
άν θέλουμε νά λεγόμαστε πολιτισμένος λαός. Τδ καινούργιο θά πρέπει νά 
άγκαλιάζεται μέ στοργή...» κλπ., κλπ.

Άκούγοντας αύτδν τδν έφηβο νά σκέπτεται πάνω στή·/ Παράδοση είναι 
σάν νά διαβάζουμε κάποιο άπδ τά χρονογραφήματα μέ τά όποια τροφοδοτεί
ται καθημερινά τδ κοινό. Τέτοιες σκέψεις συχνά διέπουν καί τίς ένέργειες 
τού πολιτικού κόσμου τής χώρας καί δέν θά ήταν παράξενο άν δ νέος μας 
σέ λίγα χρόνια άνέλθη σέ ύψηλά άξιώματα, άφού, δπως βλέπετε, δέν τού 
λείπει ή ίκανότητα νά διατυπώνη τολμηρές θέσεις μέ τρόπο εύληπτο καί |ΐέ 
παραδείγματα στά όποια δείχνεται, δπως ξέρουμε, εύαίσθητη ή κοινή γνώμη.

Είναι, βέβαια, χοντρό άστείο νά έπιχειρής νά έξουθενώσης τή σκέψη 
ένδς παιδιού. Έχω συνείδηση αύτοΰ καί δέν εϊναι έπιδίωξή μου. ’Αντίθετα, 
παίρνω τά λόγια του σάν έκφράσεις αύτοΰ πού τού μάθαμε, αύτοΰ πού εϊσέ- 
πραξε άπδ τήν κοινωνία καί τδ σχολείο. Ή περίπτωσή του στήν πραγματι
κότητα δέν εϊναι ή πιδ τυπική. Ή τόλμη του μάλλον καί δ ισχυρός προσω
πικός τόνος μ’ έκανε νά διαλέξω τήν έκθεσή του γιά νά σάς άπασχολήσω.

Τδ αϊτη-La, μέ τδ όποιο άρχίζει: «τδ 2.000 νά έχουμε άποβάλει κάθε τι 
τδ ξένο» έρχεται' φαινομενικά μόνο σέ άντίθεση μέ τό έπόμενο: «πρέπει νά 
φθάοουμε τούς άλλους λαούς πού προχωρούν». Καταλαβαίνει κανείς άπδ 
τή συνέχεια δτι θέλει ν’ άποβάλουμε στοιχεία, άς πούμε, δπισθοδρομικά, πού 

μάς κληρονόμησε ή Τουρκοκρατία.
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Μέ αύτές τίς ιδέες δ έφηβός μας βρίσκεται, θά λέγαμε, στήν έπικαιρό- 
τητα. "Οταν δμως έρχεται στά παραδείγματα, γενικεύει, καί άπό μερικές 
κακές παραδόσεις (γέννηση κοριτσιού, γάμος - συναλλαγή) ζητάει «έπί τέλους 
νά άποβάλουμε κάθε ανατολίτικο ή ολάβικο στοιχείο» ξένο, άς πούμε, πρός 
τόν «καθώς πρέπει» πολιτισμό (!)

Έρχεται μετά ή σειρά τού Βυζαντίου πού μέ τόν ((συντηρητισμό» του 
καί τήν ((εγκράτεια» του μάς έπηρεάζει ώς τά σήμερα.

Πολλοί μεγάλοι σκέπτονται μέ τόν Ιδιο τρόπο: σύγχυση τής προόδου 
μέ τό καινούργιο, καταδίκη παλαιοτέρων έποχών ώς σκοταδιστικών — στήν 
πραγματικότητα άγνοια καί έπιπόλαιες ιστορικές κρίσεις. Αύτό τδ πνεύμα 
ταιριάζει πολύ στά αιτήματα έκσυγχρονισμοΰ, πού έξομοιώνουν δλες τίς πλευ
ρές τής κοινωνικής ζωής μας, δέν είναι ακίνδυνο δμως γιά τήν παράδοση 
καί τις έπιλογές μας γιά δ,τι αξίζει νά διατηρηθη άπ’ αύτά πού κουβαλάμε 
σάν κληρονομιά στδ χώρο καί στδ χρόνο μας.

Βέβαια, άν άκούγαμε τδν Φώτγ) Κόντογλου, θά μάς έξηγοΰσε δτι 
«τό Βυζάντιο στάθηκε αληθινά ιισ η μ ε ί ο ν αντιλεγόμενον» μέσα 
στην 'Ιστορία... γιά άλλους ήτανε πολϋ σπουδαίο, όχι μονάχα στη θρησκευ
τική ζωή, άλλά καί στην κοσμική, 'ένας παραμυθένιος κόσμος, ενώ για άλ
λους πάλι ήτανε ή παραμόρφωση τοϋ αρχαίου κόσμου^ Αυτοί δμως που 
τδ θεωρήσανε σάν παρακμή τής άρχαιότητος, τό κρίνανε μέ κάποια μέτρα 
που είναι αταίριαστο γι αυτό ποϋ κρίνανε. Το Βυζάντιο ήτανε φαινόμενο 
στό έπακρο Ιδιόρρυθμο...

'Η ανθρώπινη ζωή θεμελιώθηκε απάνω σέ άλλη βάση. Καί ή τέχνη 
τοϋ Βυζαντίου, μέ όλα τά εξωτερικά που δανείστηκε από τήν αρχαία, είναι 
δλότελα διαφορετική στήν ουσία της... Ζητούσε νά βρή έκφραση γιά πρά
γματα ποϋ δέν χωροϋνε στά τυπικά μέτρα όπου περιορίζεται ή άπόδοση τοϋ 
φυσικού κόσμου... 'Ο Πραξιτέλης καί ό Άπελλής δέν θάνοιωθαν μιά βυ
ζαντινή εικόνα, γιατί δέν είναι φτιαγμένη πάνω στόν υλικό κανόνα..ί Τά 
πιό θαυμαστά μωσαϊκά τής 'Αγ. Σοφίας ή τής Ραβέννας, τά πιό εκφρα
στικά οχήματα στίς τοιχογραφίες τοϋ Μυοτρα, άκόμα καί πρωτότυπα δρά
ματα ποϋ τύπωσε δ Θεοτοκόπουλος στά έργα του, θά ήτανε γιά τους άρχαί
ους τερατώδη καί άτεχνα βαναυσουργήματα κδιαφθείροντα τήν δρασιν». 
'Ο χριστιανισμός έλέπτυνε τόν... άνθρωπο, τδν έστρεφε πρός τδ βάθος τοϋ 
έαυτοϋ του, τοϋ έδωσε «πνευματικόν δφθαλμδν καί πνευμα
τικόν ο ϋ ς» γιά νά έρευνα τίς αβύσσους τοϋ πνεύματος καί γιά νά 
άκροάζεται τά «θεία απηχήματα».

Ό Κόντογλου μ’ αύτές τίς συγκρίσεις μάς βοηθά νά βρούμε τά κατάλ
ληλα λόγια γιά νά έκφράσουμε πόσο λεπτδ καί σπουδαίο ζήτημα είναι ή 
σωστή στάση μας άπέναντι στήν παράδοση. Σπουδαίο ζήτημα παιδείας, 
τήν ώρα ακριβώς πού βλέπουμε δλοι μας δτι ή άπλή παροχή γνώσεων δέν 

άρκεί, άφοΰ δέν κάνει τά παιδιά μας καλύτερα ή δέν έξανθρωπίζει τήν κοι
νωνία καί δέν άνταποκρίνεται στίς βαθύτερες άνάγκες μας.

Νά ζήσουμε σωστά αύτή τήν πνευματική μας παράδοση — πού δέν θά 
τής άξιζε μέ κανένα τρόπο νά γίνει μιά άκόμη άφηρημένη έννοια στδ λεξι
λόγιό μας — είναι δρος άναγκαίος άπδ μέρους μας, γιά νά μπορέσουν καί 
τά παιδιά, στδ σπίτι καί στδ σχολείο, δχι ν’ άκοΰνε περί παραδόσεως — 
άπλώς σ’ ένα έτος άφιερωμένο σ’ αύτην, σαν τδ περοσινδ 1 άλλά νά μπαί
νουν σ*  ένα κλίμα ζωής, δπου θά μελετούν μέ ορεςη αυτά που πιστοποιούν 
δτι άξίζει νά τά γνωρίσουν εις βάθος, βιώνοντάς τα προσωπικά καί όμαδικά.

Βέβαια τδ κοινωνικό κλίμα δέν βοηθεΐ. Μπλεκόμαστε δλοι στά γρανά
ζια τοΰ μοντερνισμού μέ τδν ένα ή τδν άλλο τρόπο, γιατί αύτδς μας προσφέ
ρει εύκολες καί πρακτικές λύσεις σέ πολλά καθημερινά προβλήματα (πού 
πολλές φορές δ ίδιος τά έχει δημιουργήσει).

Καί τδ νά ζήσης στδ πνεύμα τής Παράδοσης, νά τδ μελετήσης ή νά 
τδ καταλάβης, χρειάζεται κάποια άνεση καιρού. I ια να άποφασισης τι θά 
κρατήσης καί τί θά άφήσης άπδ τά παραδοσιακά ύλικά χρειάζεσαι έπισης 

κάποιο χρόνο.
Πολλοί άπδ τούς συγγραφείς μας, βέβαια (μ.ά. δ Χατζής καί δ Έλύτης) , 

βλέπουν άδύνατη τήν έπιστροφή ^τήν Παράδοση. Χάσαμε πιά, κατ αυτους, 
τήν παλιά «συνεκτική ύλη» πού μάς ένωνε σέ μιά ένιαία πολιτιστική κοι
νότητα. Αύτδ ώς ένα μεγάλο βαθ}ΐΛ είναι σωστό, άλλά θέλει προσοχή νά 
άντιληφθή κανείς τήν έκταση τής αλλαγής καθώς έπισης και .ή δύναμη 
άντοχής δρισμένων «ύλικών» τής παραδόσεως. Σέ άλλους τομείς οί άλλαγές 
είναι μεγαλύτερες καί σέ άλλους μικρότερες ή, άντίθετα, ύπάρχει στροφή 
πρός τήν Παράδοση. Όλος δ κληρονομημένος πλούτος, δπως είπαμε, δέν έχει 
τήν ίδια άξια. Έτσι, σ’ δλο τδ φάσμα τής Παράδοσης μπορούν νά συμβαί
νουν άλλαγές άπδ άπλή άνανέωση μέχρε ριζική μεταρρύθμιση.

Τδ πολιτιστικό ύπέδαφος άπδ τδ όποιο ξεπήδησε ή πνευματική ζωή στό 
Νεοελληνικό κράτος ήταν ή συνεκτική ύλη τής ρωμιοσύνης μέ τήν δρθόδοξη 
πνευματικότητα καί τδν λαϊκό πολιτισμό, μέ τήν λεβεντιά καί τδ φιλότιμο, 
τή δίψα τής έλευθερίας καί τής παιδείας. Δίπλα σ’ αύτά στάθηκαν, βέβαια, 
πολλά στοιχεία Εύρωπαϊκά. Άλλα τά έφεραν ξένοι (οί Βαυαροί κ.ά.), 
άλλα πολλοί άπδ τούς μορφωμένους μας. Κι ώς σήμερα, σέ πολλές περιπτώ
σεις παλεύουν τά ντόπια μέ τά ξένα.

Τί σημασία έχουν τά στοιχεία τής δικής μας παραδόσεως γιά τή ση
μερινή ζωή μας, μπορεί κανείς νά τδ ύποψιασ^η άν σκεφθή μερικά άνεπι- 
θύμητα ένδεχόμενα τοΰ «μοντερνισμού» (πού είναι γέννημα τοΰ Δυτικού πο
λιτισμού) π.χ. τδ νά στηρίζεται ή ψυχική ισορροπία μεγάλου ποσοστού τοΰ 
πληθυσμού στούς ψυχιάτρους ή τδ νά μολυν^) δ ζωτικός χώρος μας γιά χάρη 
τής βιομηχανικής άναπτύξεως κλπ. κλπ.
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Δέν θάπρεπε να στηριχτούμε σέ φόβητρα γιά νά κρατήσουμε τήν πνευ
ματική μας κληρονομιά. "Ας γίνουμε πιό εύαίσθητοι για νά βρούμε ξανά 
τήν απέραντη άξία της. Νά προσπαθήσουμε θετικά καί σιγα-σιγά, μέσα άπ’ 
τή δική μας σιγουριά, μέ κατάλληλες δόσεις, άνάλογες μέ τήν ήλικία τους 
νά εύαισθητοποιήσουμε τά παιδιά: Μέ τήν τέχνη, μέ τό λόγο, μέ τήν εικό
να, μέ τά ζωντανά καί γεμάτα νόημα έθιμα...

θά ήταν δυνατόν τότε νά βρεθούμε έκπληκτοι μπροστά σέ άπλές καί 
σωστές λύσεις τών προβλημάτων τών παιδιών καί τών έφήβων μας: τής 
άνίας καί άδιαφορίας, άκόμη καί τής έρωτικής άγωγής, τοΰ προσανατολι
σμού τους, τής όλοκληρωμένης μορφώσεως καί παιδείας τους.

— Τί σάς λέω; Είναι ή Παράδοση πανάκεια; Δίνει λύσεις σέ δλα;
— Δέν είναι καθόλου ύπερβολικός δ λόγος.
— Καί πώς θά γίνουν δλα αύτά ;
—Βέβαια θά χρησιμοποιήσουμε τή φαντασία καί τή δημιουργικότητά 

μας. Τίς δικές μας καί τών παιδιών. Μόνο ή μελέτη τής λαϊκής τέχνης 
(άρχιτεκτονικής, τραγουδιών, χορών, κεντητικής...) μάς άποκαλύπτει ένα 
δλόκληρο θησαυροφυλάκιο. Δίπλα της στέκει ή έπώνυμη τέχνη μέ τούς με
γάλους Δασκάλους στό λόγο (Σολωμό, Παπαδιαμάντη, Παλαμά, Καβάφη, Σε- 
φέρη κλπ.) καί τούς άλλους τεχνίτες (τόν Χαλεπά, τόν Παρθένη, τόν Πικιώνη 
κ.ά.). "Ολοι αύτοί οί μαστόροι τής έλληνικής έκφρασης μάς δείχνουν μέ 
τόν πιό έπαγωγικό τρόπο, τόν δρόμο καί τόν τρόπο νά γεμίση νόημα ή ζωή 
μας, ή έκπαίδευση, ή βιοπάλη, ή σχόλη.

"Ετσι ή Παράδοση γίνεται δάσκαλος γιά μικρούς καί μεγάλους. Κρύβει 
μέσα της δ,τι αξίζει ν’ άγαπηθή. Καί σπόρους γόνιμους γιά κάθε είδους 
άληθινή δημιουργία.

Δίχως αύτή μένουμε έκθετοι στήν άνία ή στό κυνήγι τού νεωτερισμού, 
στήν κάθε είδους πνευματική άλωση καί άλλοτρίωση, στήν ήττοπάθιεα καί στή 
μειονεξία.

Καί πράγματι δλα αύτά κινδυνεύουμε νά τά πάθουμε σήμερα, πού εί
μαστε κοινωνικά πιό άδέσμευτοι ίσως άπό ποτέ, καί μπορούμε νά διαλέξουμε 
τό δρόμο μας άνάμεσα σέ πολλές δυνατότητες... Τρόπος τοΰ λέγειν... Γιατί 
άπδ τήν άλλη μεριά τό «άδέσμευτο» σημερινό άτομο δέχεται τέτοιες ισχυρές 
κοινωνικές πιέσεις, δπως οί διάφοροι τύποι κονφορμισμού : γραφειοκρατία, 
τυπικά προσόντα γιά κάθε είδους έξέλιξη, μόδα σέ διάφορα έπίπεδα (δχι 
μόνο στήν ένδυμασία) κ.τ.τ., πού κυριολεκτικά πνίγεται καί συνθλίβεται καί 
γεμίζει ή ψυχή του άγχος.

Σάς μίλησα γιά μερικές πλευρές τής Παραδόσεώς μας πού τις άφήσαμε 
ύποτονικές πολλές φορές στό άσυνείδητό μας, γιατί δυσκολευόμαστε νά τις 
παραδεχτούμε ή θέλουμε νά τίς άλλάξουμε. Σέ τέτοιες περιπτώσεις είναι 

εύτύχημα πού λειτουργεί ή... ξενομανία μας — δ κατά τά άλλα άτυχής καί 
μειοδοτικός αύτός μιμητισμός τών ξένων — γιατί σέ πράγματα πολύτιμα, 
δικά μας, δέν άναγνωρίζουμε τήν άξία τους παρά μόνο δταν άξιόλογοι ξένοι 
πνευματικοί έργάτες τά άνακαλύψουν γιά λογαριασμό τους και τά κάνουν γνω
στά. Αύτό συνέβη (καί συμβαίνει) κατά καιρούς μέ τήν ’Αρχαιότητα, καί 
πιό πολύ μέ τό Βυζάντιο. ’Ακόμη δμως καί μέ τό λαϊκό μας πολιτισμό.

Κι αν τύχη κάποιος δικός μας νά είναι ένήμερος καί μάλιστα νά τά ζή 
αύτά, δυσκολευόμαστε καί νά τόν πιστέψουμε καί νά τόν άκούσουμε. Τόν 
θεωρούμε άπηρχαιωμένο, φανατικό ή τρελλό. ίπάρχει, ως φαίνεται, ένα 
είδος πνευματικό πουρί πού φράζει κάποιες διόδους και ουσκολευει τήν ορθή 
αίσθηση καί κρίση.

"Ετσι πολλοί μέ τεράστιες δυσκολίες μπορούν σήμερα νά πιάσουν τά 
μηνύματα ένός Παπαδιαμάντη ή ένός Κόντογλου. "Οσο κι’ άν εύκολύνη ή 
μεγάλη τέχνη τους, δυσκολεύει, ώς φαίνεται, ή βαθιά τους θρησκευτικότητα.

Χώρια δμως πού ή μεγάλη τέχνη είχε σχεδόν πάντα δεσμούς μέ τή θρη
σκεία, μένοντας μακριά άπό τήν τελευταία, δέν μπορούμε νά καταλάβουμε 
στό βάθος ούτε τό λαό, πού ή ψυχή του έχει γαλουχηθεϊ μέσα στήν δρθόδοξη 
λατρεία, δπου τά πανηγύρια του καί οί καΰμοί του, κι οί άγιες μέρες, κι ή 
Πασχαλιά δένονταν τόσο, πού δέν μπορούσες νά ξεχωρίσης τή Ρωμιοσύνη 
άπ’ τή Χριστιανοσύνη, ήταν τό ίδιο γένος, τό Γένος μας.

"Αν κάποτε δλα αύτά νομίσουμε πώς χάνονται καί ξεφτίζουν, θά πρέπει 
πάση θυσία νά τρέξουμε νά βρούμε κάτι άλλο νά τ’ άντικαταστήσουμε. 
’Αλλοιώς πώς θά μπορέσουμε νά ζήσουμε αύθύπαρκτα, χωρίς νά άφομοιω- 

θούμε;
Δέν φαίνεται δμως νά ύπάρχη τίποτ’ άλλο γιά τήν άντικατάσταση. Για

τί, πέρα άπό κάθε σωβινισμό, μέ τήν αίσθηση μάλιστα τής μεγάλης εύθύνης 
μας, καί έπικαλούμενοι τή χριστιανική ταπείνωση, μπορούμε νά ποδμε άπλά 
δτι στδν πνευματικό μας χώρο ζυμώθηκαν τά πιό δυνατά κρασιά, δ λόγος 
περί θεοδ καί δ λόγος περί άνθρώπου. Καί τδ προϊόν (=αύτδ πού βγήκε) 
έχει μοναδική παγκοσμιότητα, είναι δηλ. παιδεία γιά δλον τδν κόσμο.

Ή παράδοσή μας, θέλω νά πώ, είναι καλή παιδεία, καί ούσιαστική 
μόρφωση. Τδ λεπτό έργο τοθ σχολείου, (άλλά καί τής οικογένειας), είναι 
άκριβώς τούτο: πώς νά προσφέρει αύτή τήν παράδοση μέ τρόπο εύληπτο 
καί έπαγωγό· δίχως νά «μπουχτίζουν» ή νά δυσανασχετοδν όσοι τή λαμβά
νουν. Βέβαια ούτε ή οικογένεια, ούτε τδ σχολείο, μόνα τους ή μαζί, έπαρ- 
κοδν γιά νά καλύψουν δλο τδ φάσμα τής παραδόσεώς, πού χρωματίζει τή 
ζωή μας. 'Ωστόσο είναι κρίμα νά φτάνουμε νά λέμε μέ τδν Α. Πάλλη: 
..ΖΓροτκιότερο τά παιδιά κά μή διδάοκουκτα, μέ χέαοο.κή φάολογία, γιατί 
κατακτάει γελοία καί μισητή ο,à ™ν δάσκαλων, θνμαμαι u αηδία

μου προξενούσε ό "Ο μηρός...» -
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Προηγουμένως δμως, δάσκαλοι καί γονείς, άξίζει ν’ άποκτήσουμε τό 
π ν ε ΰ μ α τής μαθητείας στό μεγάλο σχολείο τής παραδόσεως. ’Έτσι 
θά μάθουμε μ.ά. νά μήν άλλοιθωρίζουμε πρός τά ξένα πρότυπα. Να έκτιμάμε, 
χωρίς μισαλλοδοξία καί περιφρόνηση, τά σημεία δπου πράγματι ύπερέχουμε 
πνευματικά-πολιτιστικά έναντι τών ξένων. ’Αλλά καί νά σεβόμαστε τό μόχθο 
τους καί νά αποδεχόμαστε ύπεύθυνα καί καλόδεχτα τϊς έπιδράσεις τους, δπου 
είναι καλύτεροι άπό μάς. Αύτός ό συνδυασμός δέν εϊναι άπλός. Χρειάζεται 
έκ μέρους μας πολλή δι ά κ ρ ι σ η και ά γ ά π η.

Μ’ αύτές τίς αρετές νομίζω, θά ζήσουμε καλύτερα τόν ύπεύθυνο ρόλο 
μας, καί μέ τήν άνεση καί τήν ώριμότητα, πού θάχουμε έτσι κερδίσει, θά 
μπορέσουμε να γίνουμε εύχρηστοι καί σωστοί για τά παιδιά.

Τέλος, τόσο για τήν Ελλάδα δσο καί για τήν Κύπρο, θά ήταν άχαρα- 
κτήριστα έπιζήμιο νά άποπροσανατολισθή ή Εκπαίδευση άπό τήν παράδο
ση, πού διατηρώντας τόν έλληνικό της χαρακτήρα πέρασε άπό τό Βυζάντιο 
κι έφθασε ώς έμάς, δοκιμασμένη άπό τό καμίνι καί τήν έρημο τής σκλαβιάς. 
"Οπως έπίσης θά ήταν λάθος νά έπαναλάβουμε αύτό πού έπεχείρησαν βρισμέ
νοι άρχαιόπληκτοι τοΰ περασμένου αιώνα, νά φροντίσουμε δηλ. παραθεωρώντας 
τά ένδιάμεσα, νά συνδεθοΰμε άπ’ εύθείας μέ τήν έλληνιστική παράδοση ή 
μόνο μέ τήν κλασσική Άρχαιότητα, πιστεύοντας δτι δέν μεσολάβησε παρά 
παρακμή καί δ Μέσος Ελληνισμός μέ τήν χριστιανική εύσέβειά του δέν πρέ
πει νά έχη σχέση μέ τήν έκπαίδευσή μας, γιατί έκπροσωπεΐ τό παράλογο 
καί δέν μάς όδηγεΐ σέ γόνιμη καί άποτελεσματική δημιουργία.

Δέν χρειάζονται άλλα έπιχειρήματα. Στή σημερινή κρίση τοΰ κόσμου 
καί οί ιδέες θά κριθοΰν σ’ έναν άγώνα σώμα μέ σώ’ΐα. Μπορεί νά δοΰμε τϊς 
χώρες νά ριγήσουν, τούς «λίθους νά κράξουν» καί θά καταλάβουν οί ζωντανοί.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤ

ΝΙΚΟΤ ΟΡΦΑΝΙΔΗ

ΤΟ ΠΙΑΡΞΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

’Αναφορά στόν Νίκο Καββαδία

1. Π ρολογικό

Οί πιό κάτω σημειώσεις δέν εϊναι δυνατό νά συνιστοΰν τήν έρμηνευτική 
τής ποιητικής τοΰ Νίκου Καββαδία. Δέν εϊναι τίποτε άλλο παρά μια άπό- 
πειρα προσέγγισης βασικών ύπαρξιακών στοιχείων, που μέ ιδιαίτερη ένταση 
φαίνεται νά άκολουθοΰν τήν ποίηση ένός Νεοέλληνα ήσσονα ποιητή τής θά
λασσας. Ό Νίκος Καββαδίας, εϊτε συνειδητά εϊτε δχι, έκφράζει μέ τήν 
ποίηση του, μ’ ένα τρόπο δραματικό, τήν ύπαρξιακή άγωνία τοΰ σύγχρονου 
άνθρώπου, τή φυγή, τήν άπόγνωση, τήν αμαρτωλότη.α και τό τελικό του 

νουάγιο.
θά ’θελα μ τίς συνοπτικές τοΰτες σημειώσεις νά έντοπίσω βασικές ύπαρ- 

ξιακές δομές στή Νεοελληνική ποίηση. ’Ιδιαίτερα μέσα άπό τήν ποίηση τής 
θάλασσας, πού φαίνεται νά συνιστά κεντρικό Αγοράς τοΰ ποιητικού 

λόγου.
Ή θάλασσα άποτελίΐ ένα στοίχείο πού ιδιαίτερα μάς συγκινεϊ ml μάς 

συγκλονίζει. Σ’ ένα χώρο, δπως δ έλληνικός, δπου ή θάλασσα περ^άλλε^ 
καί πολιορκεί τίς δμιλίες, τίς κινήσεις καί τίς χειρονομίες μας, φαίνεται 
πώς αύτή τελικά συνιστά καί πρωταρχικό στοιχείο τής έγκόσμιας παρου- 

σίας μας.
Ή θάλασσα εϊναι δεμένη μέ τό χώρο τής άνθρώπινης άναζήτησης. Τα

ξίδι καί περιπλάνηση όρίζουν τή σχέση μας μαζί της καί μάς δένουν μ? ένα 
τρόπο ιδιαίτερα τραγικό. Τό στοιχείο τής θάλασσας μάς πολιορκεί καί μάς 
έλευθερώνει συγχρόνως. Κι ή θάλασσα γεμίζει πολλές φορές τό χώρο τής 
υπαρξιακής ζωής τοΰ άνθρώπου καί γίνεται σύμβολο κι έκφραση τής έσω- 
τερικής άνθρώπινης περιπέτειας.

Φώς, ταξίδι, περιπλάνηση, παιγνίδισμα, δαιμονικό, σκοτάδι, είναι στοι
χεία δεμένα μέ τήν ποίηση τής θάλασσας. Όμως ή θάλασσα εϊναι καί τό 
κεντρικό δραστικό σύμβολο μιας ύπαρξιακής άνθρώπινης περιπέτειας.

Στό Νίκο Καββαδία συναντούμε μέ Ιδιαίτερη ένταση τήν περιπλάνηση 
τής ύπαρξιακής ζωής τών άνθρώπων, πού ταξιδεύουν τήν άγωνία τους μέσα 
στό κενό τών ήμερών πού μάς περιβάλλουν. Ή θάλασσα έδώ εϊναι τό στοι- 
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χεΐο τής Ατέλειωτης Ανθρώπινης περιπέτειας. Ή θάλασσα είναι ένας χώρος 
μυστηριακός, πού παίρνει μια διάσταση ξέχωρα μεταφυσική. Ή θάλασσα 
είναι τό παιγνιώδες, αύτό πού μάς ξεφεύγει συνεχώς. Τό μυστηριακό καί 
τύ δαιμονικό μαζί.

Ή Ανθρώπινη ύπαρξιακή περιπέτεια στήν ποιητική τοΟ Νίκου Καββα- 
δία διαγράφεται μέ μιά δραματική έκστατική Αναφορά πρύς ένα ιδανικό 
σημείο, πού τελικά δμως δδηγεΐ στήν έκ-πτωση, τήν άμαρτωλότητα, τό κενό 
τού ύπαρξιακοΰ Αδιεξόδου, τό μηδενισμό καί τό θάνατο.

2. Ή έκστατικτόητα. Τό υπερβατικό

Ή θάλασσα είναι τό ιδεατό καί τό δνειρώδες. Αύτό στό όποιο κατα
τείνει ή ανθρώπινη ύπαρξη. Ή Ανθρώπινη παρουσία, βυθισμένη μέσα στή 
στατικότητα τής χωρίς νόημα καί περιεχόμενο ζωής, ναυαγεί καί βουλιάζει. 
Έδώ προβάλλει τό Αδιέξοδο μιας ζωής χωρίς νόημα. Ή ύπέρβαση τού Αδιε
ξόδου θα γίνει μέ τό ταξίδι καί τήν περιπλάνηση. Τό ταξίδι έδώ τίθεται 
σαν δ χώρος τής γνήσιας ύπαρξιακής ζωής, πού δέν είναι τίποτε Αλλο παρά 
μιά Αρνηση τής έμμονης παρουσίας καί μιά έκ-σταση πρός έκεΐνο τό ιδεατό 
πού μάς ξεπερνά.

Στό γνωστό πιά ποίημα τού Νίκου Καββαδία “Mal du depart” αύτό 
Ακριβώς τό κλίμα τής Αγωνίας γιά ύπέρβαση κυριαρχεί.

«Θά μείνω πάντα Ιδανικός κι ανάξιος δράστης 
τών μακρυσμένων ταξιδιών καί τών γαλάζιων πόντων»

’Απέναντι μας στέκει τό ιδεατό δριο. Τό μακρυσμένο ταξίδι. Αύτό 
πρός τό δποΐο κατατείνει ή έσωτερική μας δδευση. Αύτό πού θά διανοίξει 
τήν προοπτική τής ύπαρξιακής λύτρωσης.

Στό ποίημα «Γράμμα στόν ποιητή Καίσαρα ’Εμμανουήλ», τίθεται άκό
μα πιδ ξεκάθαρα τούτη ή λυτρωτική διέξοδος:

«Γνωρίζω κάτι που μπορούσε νά σάς σώσει
..."Ενα καράβι... Νά σας πάρει Καϊοαρ... Νά μάς πάρει»

Έδώ βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα θεμελιακό στοιχείο. Τήν αΙώνια έναλ- 
λαγή. Τό ταξίδι έκφράζει τήν ύπέρβαση τής θανατερής, τής χωρίς νόημα 
Ανθρώπινης παρουσίας καί μας μεταφέρει στό χώρο τής γνησιότητας. Γι 
αύτό, στό ίδιο τούτο ποίημα, τό κοράκι, σύμβολο τής έμμονης καί Αδιέξοδης 
ζωής, πού μηδενίζει καί νεκρώνει τήν Ανθρώπινη παρουσία, φεύγει μακριά 
σ’ Αλλο χώρο. Έτσι τό ύπάρχειν τίθεται πάνω σέ μιά γνήσια πιά στάση. 
Είναι ή έκσταση πρός τό Απόλυτο.

Έδώ μπαίνει τό στοιχείο τής θάλασσας. Ή θάλασσα είναι τό σύμβολο 
τής αιώνιας έναλλαγής. Εκφράζει τό παιγνίδισμα. Τό μυστηριακό καί τό 

δαιμονικό μαζί. Είναι γεμάτη από δυνάμεις Αντιφατικές. Φώς καί σκοτάδι. 
Έρωτας καί θάνατος. "Ενα διηνεκές γίγνεσθαι, πού δδηγεΐ δμως στήν Απου
σία καί στήν έκπτωση. "Ολη ή προσπάθεια τοΰ Ανθρώπου νά συλλάβει τό 
νόημά της καταντά μάταιη, μια καί ή ούσία της καί τό νόημά της συνεχώς 
μάς ξεφεύγουν. Ή θάλασσα δέν είναι τίποτε Αλλο άπό αύτό πού μάς ξεπερ
νά, μόνο πού αδύναμοι δέν μπορούμε νά σό συλλάβουμε.

Διαβάζουμε χαρακτηριστικά di' ένα Αλλο γνωστό ποίημα τό «Πούσι»:

«"Επεσε τό πούσι αποβραδίς
— ιό καραβοφάναρο χαμένο — 
κι έφτασες χωρίς να σέ προσμένω 
μες στην τιμονιέρα να μέ δης

Φύγε! έοέ σου πρέπει στέρεα γη 
Ήλΰες νά μέ δεϊς κι δμως δέ μ' είδες 
έχω απ' τά μεσάνυκτα πνιγεί 
χίλια μίλια πέρ' απ' τις Έβρίδες»

Έδώ κυριαρχεί ή Αδιέξοδη Αναζήτηση. Τό παιγνίδι είναι χαμένο. Κι ή 
όνειρική όμορφιά βουλιάζει μέσα στό θάνατο. Τό φώς πού συντροφεύει τήν 
έναγώνια Ανθρώπινη παρουσία είναι χαμένο μέσα στήν δμιχλωδη Ασάφεια. 
Κι ή ύπαρξη έχει χαθεί πολύ πρίν άπό τή συνάντηση μέ τ’ όνειρό της, μέ 
τό Αντικείμενο τής ούσιαστικής της όδευσης, φτάνοντας έτσι σ’ ένα δριστικό 

κλίμα Απουσίας.

3. "Εκπττοοη καί άμαρτωλότητα
Τήν αδιέξοδη αύτή Αναζήτηση σφραγίζει μιά έκπτωση. Ή ζωή Αδειά

ζει καί Αποκαλύπτει τό κενό πού χαίνει. Βρισκόμαστε στό κενό τής ίδιας 
τής ύπαρξης. Τό όνειρο καί τό φώς γερασμένα μάς Ακολουθούν. Γύρω 
μας δρθώνεται μιά παράξενη καί περίεργη έρημιά. Τό ιδανικό βουλιάζει 
καί ναυαγεί κι ή ψυχή μεταμορφώνεται σ ένα δλοπόρφυρο τέρας. ( Αρμιδα)

Συνέχεια τούτης τής έκ-πτωσης είναι ή άμαρτωλότητα καί δ θάνατος. 
Τούτο τό νόημα θά πρέπει νά *χβι  τό στοιχείο τής Αμαρτίας στήν ποίηση τού 
Καββαδία. Ή άμαρτία είναι ή συνέπεια τής μάταιης Αναζήτησή πού έπι- 
φέρει μιά πτώση καί μιά ύπαρξιακή συντριβή. Ή ύπαρξη παγιδευμένη μέσα 
στό δαιμονικό, μέσα στό Αδιέξοδο παιγνίδι τού μυστηριακοΰ καί τοΰ ύπερβα- 
τικοΰ βυθίζεται θανάσιμα τραυματισμένη. Έδώ είναι τό στοιχείο τής μα
ταίωσης. Συνέπεια της δ ύπαρξιακός κλονισμός. Ή φθορά καί τό κομμάτι- 
σμα τής ψυχής, πού μέσα στόν άπελπισμό τού Αδιέξοδου όνείρου της μοιρά
ζεται καί σκοτώνει τόν έαυτό της. Έχουμε έτσι τό θάνατο τής ύπαρξης, πού 
τώρα βουλιάζει μέσα στή θανατερή σιγή καί στούς λυπημένους ήχους. Στή 
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βοή τοΰ άέρα καί στ’ ανοιχτά φέρετρα τών σκοτωμένων όνείρων. (Ήπλώρη μας).
’Ετούτη ή έκ-πτωση στήν άμαρτωλότητα δδηγεί στή λησμονιά τής πρω

ταρχικής άναζήτησης. Τα φανάρια, πού ήταν τά δρια τής έκ-στατικής άνα- 
ζήτησης τής ύπαρξης βυθίζονται στή λήθη κι ή ύπαρξη βουλιάζει, έτσι καθώς 
χρόνια πιά κοιμάται στις άπομακρυσμένες άκτές.

«Κάτον στίς άκτές της ’Αφρικής 
πάνε χρόνια τώρα που κοιμάσαι 
τά φανάρια πια δέν τά ΰυμάσαι 
καί τ’ ώραϊο γλυκό τής Κυριακής» 

(Σταυρός τοΰ Νότου)

Φτάνουμε έτσι πιά στή βασιλεία τοΰ θανάτου.

4. Τό Γυναικείο. ’Ερωτισμός καί θάνατος

Ό θάνατος είναι τό τέρμα στό όποιο δδηγεί ή αδιέξοδη βίωση τής έκστα- 
τικής ροπής τοΰ άνθρώπου. "Ολη ή άναζήτηση τοΰ ιδανικού ναυαγεί κι έτσι 
ή άνθρώπινη ύπαρξη δδηγεΐται στό θάνατο.

"Ομως τούτος δ θάνατος έχει μιά ιδιοτυπία. Είναι τό τέρμα μιας ξεχω
ριστής βίωσης τών πραγμάτων. Έτσι γίνεται ένα μέ τ’ δνειρο. Γίνεται κι δ 
θάνατος ένα μέ τό ύπερβατικό, πού μάταια, χρόνια, άναζητούσε ή άνθρώπινη 
ύπαρξη. Στό τέλος γίνεται έρωτας καί πόθος τής ύπαρξης.

Γι αύτό βλέπουμε τό ταξίδι νά γίνεται κυνηγητό τής μοίρας, πένθος καί 
θάνατος. ’Ανάμεσα τους όρθώνεται ή ύγρή έκσταση» ή θάλασσα κι δ έρωτας. 
Έχουμε έδώ ένα θανατερό έρωτα. Τόν έρωτα τής θάλασσας καί τής γυναίκας. 
(A bord de 1’ Aspasia)

Ή γυναίκα προβάλλει μέ μιά έξιδανικευμένη μορφή. Τό γυναικείο βρί
σκεται κοντά στό παιγνίδι τής θάλασσας. Τό δνειρικό καί τό ιδεώδες. Κι 
άκόμα δταν έκπίπτει στήν άμαρτωλότητα, τοΰτο γίνεται γιά νά άποκαλυφθεί 
μέσα στό κενό τής έκπτωσης καί τής φθοράς ή ένταση καί τό μέγεθος τοΰ 
ίδεατοΰ πρός τό όποιο ή ύπαρξη έξίσταται.

Τούτη ή άμαρτωλότητα καί ή έκπτωση τοΰ γυναικείου έπιτείνουν τό άδιέ- 
ξοδο τής ύπαρξιακής άναζήτησης. 'Όμως πίσω άπό τό σκοτάδι τής φθοράς 
καί τής έκπτωσης ύπάρχει δ χώρος τής ύπέρβασης, οί τρικυρισμένες θάλασσες, 
τά νησιά τ’ άρχιπελάγους καί τ’ άνοιχτά πανιά.

(Gabriella Didot)

5. Μοναξιά καί ’Ανία.

"Ενα άλλο βασικό στοιχείο είναι ή μοναξιά. Οί ύπάρξεις περιπλανώντας 
παγιδεύονται καί ναυαγοΰν μέσα στή μοναξιά. Τό αίσθημα τοΰτο τής μόνω
σης κυριαρχεί στήν ποίηση τής θάλασσας τοΰ Νίκου Καββαδία, δπου ô δρί- 

ζοντας τής μοναξιάς σφραγίζει τήν παρουσία τών άνθρώπων. Ή έρημιά 
άκολουθεΐ τό ταξίδι τών ύπάρξεων στό χώρο τοΰ όνείρου. Μέσα στήν έκπτωση 
καί τό παγίδευμα τών ύπάρξεων βασιλεύει ή δυναστεία τής μοναξιάς.

Στό ποίημα «Μαραμπού» είναι πολύ χαρακτηριστική ή στάση τούτη:

ιιΤό χέρι τρέμει... ό πυρετός... Ξεχάστηκα πολύ 
ασάλευτο ένα Μαραμπού στήν δχ&η νά κοιτάζω. 
Κι έτσι κα^ώς έπίμονα κι εκείνο μέ κοιτά 
νομίζω πώς στή μοναξιά καί στή βλακεία τοϋ μοιάζω».

'Ό|νως ή μόνωση καί ή έρημιά είναι στοιχεία πού παρακολουθούν καί 
τήν έκστατική άναφορά τών ύπάρξεων πρός τό άπόλυτο πού τίς ξεπερνά. 
Έτσι βρίσκουμε τή μοναξιά μέσα στίς προσευχές τών ναυτικών. Στίς προ
σευχές τών ναυτικών συμπλέκονται ή έκπτωση, ή έκσταση καί ή ικεσία καθώς 
καί ή δδύνη μιας βασανιστικής άνθρώπινης παηρουσίας. (Οί προσευχές τών 

ναυτικών).Τό κλίμα τής μοναξιάς συντροφεύει ή άνία. Οί ύπάρξεις άδύναμες πλημ
μυρίζουν άπό τδ κενό καί τή μελαγχολία. Ετούτη ή μελαγχολία είναι συνέ
πεια τοΰ κενού, πού άφήνει ή άπουσια τοΰ δνειρου, έτσι καθώς έκπίπτει στήν 

άδιέξοδη άμαρτωλότητα.Ή άνία κορυφώνεται. Ή ύπαρξη κουρασμένη πιά άπό τήν άτέρμονη 
περιπλάνηση προσμένει τό ναυάγιο η τόν άφανισμό της βρισκόμαστε έδώ 
μπροστά στό κενό τής ύπαρξης πού έπιφέρει τή ναυτία.

Ή ύπαρξη γεμάτη άπό τίς ρωγμές καί τίς πληγές τής άποτυχίας της 
δδεύει πρός τό θάνατο. Τά όνειρά της προδομένα τήν παρακολουθούν, μέσα 
στήν έκπτωση, καί τή φθορά. Καί τό ναυάγιο βασιλεύει τή δυναστεία του.

«*Απά  στό γλυκοχάραμα σέ φίλησε ό πνιγμένος 
κι δταν ξυπνήσεις μέ διπλή καμπάνα ΰά πνιγείς. 
Στό κά&ε χάδι κι ένας κόμπος φεύγει ματωμένος 
άπ’ τδ σημάδι τής παλιάς κινέζικης πληγής.

(Έσμεράλδα)

Σκοτάδι, πνιγμός, ματωμένος κόμπος, παλιές πληγές, τελευαΐος άποχαι- 
ρεισμός. Ή ποίηση τοΰ Καββαδία δλοκληρώνεται μέσα στό χάσμα τοΰ ύπαρ- 
ξιακου θανάτου καί τήν έκταση τοΰ κενού. Φτάvoυ;u έτσι στό δλοκληρωτικδ 

ναυάγιο τής ύπαρξιακής περιπέτειας.

ff. Έπιλογικδ
Αύτές tlwu οί βασικές ύπχρξιαχέί συνισταμένίς τής ποίηοης τής βά- 

λασσας τοϋ Νίκου Καββαδία. Έκστατίκή άναζήτηση τής ιδεατής όμορφες 
|Uoa στό δ«φικδ παίγν®'3!*®  θάλασσας, ταξί«, καί περιπέ-
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τβια, έκπτωση καί άμαρτία, φθορά καί θάνατος. Κι υστέρα τό δριστικδ 
ναυάγιο τών ψυχών, πού δέν μπορούν νά συναντήσουν τό ιδανικό καί τό 
δνειρό τους.

Ό Νίκος Καββαδίας μάς άποκαλύπτεται έτσι σάν δ ποιητής τής θάλασ
σας, τού διηνεκούς γίγνεσθαι, πού δδηγεί τις ύπάρξεις στήν άδιέξοδη άνα- 
ζήτηση μιά καί οί σκοτεινές δυνάμεις πού μάς κυκλώνουν άναδύονται μέσα 
άπδ τό κλίμα τού δαιμονικού καί τού πρωτεϊκού, πού ή θάλασσα έκφράζει 
καί |νάς συντρίβουν. Έτσι δλη ή έκστατική αναφορά τού άνθρώπου δδηγεϊται 
σ’ ένα ναυάγιο καί τδ ύπάρχειν δένεται μέ τδ θάνατο, μέσα στδ κλί[ΐα τής 
άπουσίας καί τού κενού.

ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

ΡΟΓΗΡΟΤ ΛΟΊ ΖΙΔΗ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΜΟΤΣΙΚΗ

ΑΙσθητικά, φιλοσοφικά καί άλλα κριτήρια τής άρχαιότητος 
σχετικά μέ τήν άγαθή καί έπιόλαόή έπίδραση τής μουσικής, 

καί συγκρίσεις μέ τήν έποχή μας.

1. Προκαταρκτικό Σημείωμα.
Είμαι πλήρως ένήμερος του δτι γιά νά καλυφθή ικανοποιητικά ένα τέτοιο 

θέμα, δπως τδ ύποδηλώνει ό πιδ πάνω τίτλος, θά χρειαζόταν ένα ογκώδες 
σύγγραμμα. Ό λόγος είναι γιατί, άν πρόκειται νά δοθή μιά πειστική εικόνα 
του τί συνεπάγεται, πρέπει νά γίνη μια διαδρομή που να αναπτυσση επαρκώς 
άν δχι νά έξαντλή τδ θέμα, τούλάχιστο ώς ένα λογικό βαθμό, καί πού νά περνά 
άπδ ώρισμένα συγκεκριμένα στάδιά απαραίτητα, με τροπο τεκμηριωμένο. 
Θά περάσουμε μέν άπδ τά στάδια αύτά, δμως μέσα στά πλαίσια μιας μελέτης- 
διαλέξεως μόνο νά θίγουν κατ’ ούσίαν είναι δυνατό τά κεντρικά σημεία τού 
θέματος· καί λέγοντας αύτό, έχω ύπόψη μου τούς κινδύνους τών ύπερβολικών 
άπλοποιήσεων, της συντομεύσεως καί τού «τροχάδην». Θά παρακαλοΰσα τδν 
άναγνώστη νά τούς έχη κι’ αύτδς υποψη.

2. Λόγοι τής στροφής στο θέμα.
’Εννοώ τούς λόγους πού μέ ώθησαν νά έπιλέξω αύτό τδ θέμα καί νά τδ 

θεωρήσω ζωτικής σημασίας, δχι μόνο γιά τδν δμιλο τής Φιλοσοφικής Εται
ρείας, μά ώρισμένως γιά ένα κοινό άκόμα πιδ εύρύ, καί δή γι’ αύτή τήν ίδια 

τήν έποχή μας, τολμώ νά πώ.Μερικά βασικά προβλήματα καί εκβάσεις, μέ τά όποια (όπως θά δήτε) 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο τό θέμα άπό τή φύση του, άπασχολοϋν άρκετούς 
στοχαστές στις γενικότερες γραμμές κα'ι έφαρμογές τους. "Ετσι ήταν ανα
πόφευκτο ένα τουλάχιστο άπ’ αύτά τά προβλήματα, ν’ άπασχολήση μερικούς 
εισηγητές στά πλαίσια τών συναντήσεων τής Φιλοσοφικής 'Εταιρείας, πριν 
άπό τή δική μου εισήγηση. ’Εννοώ έδώ τό πρόβλημα τών αισθητικών άξιών, 
τό αίνιγμα τής μή μονιμότητας καί τής παραδικότητός τους, τό φαινόμενο τής 
συνεχούς άνανεάσεως ή άντικαταστάσεός τους μέ άλλες (άπό τήν μιά έποχή 
στήν άλλη), τό ερώτημα τής ύπαρξης η μή πιό μόνιμων, ή ίσως καί άπόλυτων, 

κριτηρίων στήν τέχνη κ.ο.κ.
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Το θέμα, λοιπόν, πού έχω έπιλέξει άποτελεΐ τήν άπάντηση μιας ολάκερης 
έποχής, της ’Αρχαιοελληνικής, στο πρόβλημα άκριβώς αύτό τών άξιών καί άπό 
την πλευρά της μουσικής· ή οποία δμως άπό τη φύση της καί άπό τη σκοπιά 
θεωρήσεως τών Ελλήνων τής άρχαιότητος, είναι κάτι τό άπίστευτα εύρύ σέ 
συνέπειες καί στό τέλος (δπως θά δούμε) άγκαλιάζει τά πάντα.

Είναι συνεπώς καί αύτόδηλο δτι ό βασικός λόγος τής στροφής μου στό 
θέμα αύτό προϋπήρχε. Ζητούσε νά βγή στήν έπιφάνεια ύπό τή μορφή κάποιας 
μελέτης καί άπύ τά συνεχή κεντρίσματα τοΰ περιβάλλοντος καί άπό τά δσα 
συμβαίνουν γύρω μας σήμερα. ’Εννοώ ώρισμένες σαφείς έξελίξεις, γεγονότα, 
άνακαλύψεις καί έκδόσεις συναφείς, πού πιστεύω δτι δέν μπορεί νά πέρασαν 
έντελώς άπαρατηρητα άκόμα καί άπό τόν πιό άμύητο στά μουσικά πράγματα 
καί ιδιαίτερα στό μεγάλο θέμα τής μουσικής τής άρχαίας Ελλάδας. Αύτές 
άκριβώς οί έξελίξεις πιστεύω δτι βγάζουν πιά τό θέμα άπό τά μουσεία καί τίς 
βιβλιοθήκες (αν πρέπη νά λεχθή δτι βρίσκεται εκεί άκόμα, τουλάχιστο γιά τό 
εύρύ κοινό), δείχνουν πόσο άδικα κοιμάται στή λήθη καί τό φέρνουν στήν έπι- 
καιρότητα. ’Άν καί προκαταλαμβάνω κάπως τό θέμα μου, πριν νά τό έχω 
έκθέσει άκόμα, ώστόσο μιά ιδέα γι’ αύτές τίς έξελίξεις πού μόλις άνέφερα, πού 
σχετίζονται μέ τήν έπίδραση τοΰ κόσμου τών ήχων γενικά καί τά άποτελέσματα 
αύτής τής έπίδρασης, έπιβάλλεται.

Πρόκειται γιά τίς σύγχρονες σέ εύρεΐα κλίμακα έρευνες καί δημοσιεύσεις 
γύρω άπό τή φύση τοΰ κραδασμού, τοΰ θορύβου, τοΰ ήχου καί τής μουσικής 
(περιλαμβανομένου φυσικά τοΰ σπουδαίου παράγοντος τοΰ ρυθμού καί συναφών 
στοιχείων) καί τής έπενέργειάς τους πάνω στήν άνθρώπινη ψυχοσύνθεση καί 
ύγεία, καθώς καί εύρύτερα πάνω στό κοινωνικό σύνολο καί άκόμα τύ φυσικό 
περιβάλλον. Ώς πρός τό τελευταίο αύτό, μερικές φορές βλέπουμε τίς σχετικές 
έρευνες καί άλλες δραστηριότητες νά συνδέωνται μέ τό πρόβλημα τής προστα
σίας τού περιβάλλοντος καί τής οικολογίας. ’Άλλες φορές βέβαια τό θέμα συν
δέεται μέ τή ψυχιατρική, μέ ειδικούς τομείς τής έκπαίδευσης κ.ο.κ. ’Έχει 
λεχθή συγκεκριμένα δτι «ό θόρυβος σκοτώνει αθόρυβα», καί τό αίνιγμα είναι 
πώς ό θόρυβος είναι τέκνο καί συνέπεια τής προόδου! Άπό τόν ΟΠΕ έχει 
χαρακτηρισθή σάν μιά άπό τίς τέσσερις μαγαλύτερες άπειλές τού παγκόσμιου 
περιβάλλοντος· καί μέ τήν πρόσφατη εύκαιρία τής Παγκόσμιας 'Ημέρας 
Περιβάλλοντος, πολύ εύεργετική καί ίσως σωτήρια δραστηριότητα έχουν 
άναπτύξει οί σχετικές ύπηρεσίες τού Διεθνούς ’Οργανισμού, π.χ. ή Παγκόσμια 
’Οργάνωση 'Υγείας. Πολλές άπό τίς σχετικές έξελίξεις καί άνακαλύψεις, 
λοιπόν, ήδη προσεγγίζουν καί επιβεβαιώνουν τούς 'Έλληνες τής άρχαιότητος 
καί ιδίως τίς προειδοποιήσεις τους ώς πρός τίς σοβαρές έπιπτώσεις τής άνεξέ- 
λεγκτης χρήσης τοϋ φθοροποιού θορύβου, ήχου ή άνάλογης μουσικής· έπιπτώ- 
σεις καί έπιδράσεις πού έχει καταδειχθή δτι λειτουργούν ύπουλα, άνεπαίσθητα, 
μακροπρόθεσμα, προτού έκδηλωθοΰν καί ξεσπάσουν άλάνθαστα. 'Ένα τραγικό 

παράδειγμα: Τά ιατρεία, τά νοσοκομεία, οί κλινικές τών ψυχιάτρων, γεμίζουν 
σήμερα μέ ενα νέο τύπο ασθενούς, πού προέρχεται άπό τούς κύκλους ώρισμένης 
σαφούς κατηγορίας άσυγκράτητης, βίαιης, άχαλίνωτης, ύστερικής, θορυβώδους 
μουσικής τής έποχής μας, πού δέν είναι άνάγκη νά τήν κατονομάσω. Τά πιό 
σοβαρά άποτελέσματα πού παρουσιάζονται έδώ, τής ψυχολογικής άνισορροπίας 
καί κατάρρευσης τοΰ άτόμου, λόγω καταρρακώσεως τών νεύρων, άναστατώσεως 
τών ένστικτων κλπ., πού συχνά συνοδεύονται ή όδηγοΰν στή χρήση ναρκωτικών 
καί σ’ άλλα θλιβερά δεκανίκια (γιά νά μήν άναφέρουμε καθαρώς οργανικές 
βλάβες, όπως είναι ή ολοσχερής κάποτε καταστροφή τής άκοής) — τά άποτε
λέσματα λοιπόν αύτά, είναι άκριβώς έκείνα γιά τά όποια τόσο έπίμονα μάς 
προειδοποίησαν οί άρχαιοέλληνες, χωρίς να τους λαβουμ& υποψη.

Ανάμεσα στά άλλα «άγαθά» τοΰ θορύβου καί τής άνάλογης μουσικής, 
είναι τό δτι είναι δυνατό νά προκληθή σέ άτομα αύξηση τής έπιθετικότητας σέ 
βαθμό άνεξέλεγκτο (τά είδαμε αύτά στήν τραγική περίπτωση Γοΰντστοκ), 
νά προκληθοΰν νευρικές κρίσεις, καρδιακές παθήσεις, έλκος, έγγεφαλική αιμορ
ραγία κλπ. Ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Ρώμης, ντέ Βιντσέντις, 
λέει πώς χρειάζεται νά κάμουμε περισσότερες μελέτες άκόμα. 'Η έπιστήμη 
άπέχει άρκετά άπύ τοΰ νά έχη περιγράψει μέ άκρίβεια τό θόρυβο καί τίς έπι- 

πτώσεις του στον άνθρώπινο οργανισμό.
Άκόμα καί τά πρόσφατα πειράματα πού έγιναν μέ τά φυτά καί τή μουσική 

εγκλείουν μώ σοβαρή προειδοποίηση γιά μάς. λέγουν οί ένδιαφερόμενοι Ιπ- 
στημονες. Στήν περίπτωση αύτή (πού μπορεί νά είναι γνωστή καί άπύ πρόσ- 
σφατη προβολή στή δίκη μας Τηλεόραση) δύο όμάδες φυτών άπομονώθηκαν 
μεταξύ τους καί έγινε χρήση σοβαράς μουσικής καί μουσικής «πόπ», πού 
παιζόντουσαν ή μιά στή. πρώτη όμάδα φυτών καν η άλλη στη δεύτερη. Το 
όλωσδιόλου εκπληκτικό άποτέλεσμα ήταν, ή όμάδα τών φυτών που δεχόταν 
τή. σοβαρά μουσική νά σημειώση αύξηση στήν άναπτυξη και κυριολεκτικά 
θά θάλλη, ένώ ή άλλη όμάδα στήν όποία παιζόταν «πόπ» να παρακμαζη σιγα- 
σιγά μέχρι πού ξεράθηκε έντελώς. Πρόκειται γιά κάτι το αποκαλυπτικό, πού 
«κάτι θέλη νά μάς δ.δάξη», καθώς έλέχθη άπό ύπεύθυνη ερευνητρια.

Άκόμα πιό γνωστά όμως πρέπει νά είναι τ’ άποτελέσματα που προέρχον
ται άπό τούς άποδεδειγμένως ύλέθριους παρατεταμένους θορύβους των σημε
ρινών πόλεων καί της σύγχρονης ζωής (έργοστάσια, τροχαία, αεριωθούμενα, 

σιδηροδρόμους, οικοδομές, εκρήξεις · · ·)·
Πρέπει ώστόσο νά ληφθή ύπόψη ότι, παρα τις πρόσφατες ανακαλύψεις, 

οί ειδικοί ομολογούν πώς όλ’ αύτά καί ιδίως ό θόρυβος, είναι ένας εχθρός πού 
ή σημερινή ανθρωπότητα τελευταία τόν άνακάλυψε επιστημονικαΙ

'Όπως είναι έπόμενο, τά παραπάνω φαινόμενα, οι προβληματισμοί, οι 
πειραματισμοί, οί έρευνες, συνοδεύονται άπό πολυάριθμες χρήσιμες έκδόσεις 
καί δημοσιεύματα. ’Αρκετές φορές πραγματοποιούνται και ε.δικα συνέδρια, 
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τό δε θέμα μουσική καί έκπαίδευση δέν μπορεί ν’ άποτελή (εύτυχώς) εξαίρε
ση.1 Πολλά άπό τά συγγράμματα εκπληρώνουν τόν προορισμό τους έ'στω κι’ 
άν στο στάδιο πού βρισκόμαστε ci άπόψεις τών συγγραφέων κάποτε άπηχοΰν 
την άκαταστάλακτη άκόμα κατάσταση πραγμάτων στήν εποχή μας. Τέτοιο, 
κατά τή γνώμη μου, είναι τύ Γερμανικό σύγγραμμα τοΰ κατά τά άλλα άξιο- 
θαύμαστου Martin Vogel, «Άπολλώνειος καί Διονυσιακός: 'Η ιστορία ένύς 
γνωστού λάθους»* 2 καθώς καί πολλές έπισκοπήσεις, κριτικές, άναλύσεις ή 
καί ιστορίες άκόμα τών σημερινών μουσικών πραγμάτων. 'Όμως ύπάρχει 
φυσικά καί ή πιο θετική συμβολή. Καί άπύ τήν άποψη αύτή θά άνάφερα σάν 
άπό τά πρώτα το πρόσφατο σύγγραμμα τοΰ Jacques Attali, συμβούλου τοΰ 
τοΰ François Mitterrand, «Θόρυβοι», ήδη πολυσυζητημένο καί πολύ άποκα- 
λυπτικύ ώς πρύς τή δύναμη της μουσικής νά διαμορφώνη καταστάσεις, κοινω
νίες, πολιτισμούς, καί ώς πρύε τή θέση τοΰ άτόμου μέσα στή χαώδη πολλές 
φορές μουσική τοΰ περιβάλλοντος του, μέ τήν οποία βομβαρδίζεται άκατά- 
παυστα. Στήν ίδια αύτή τάξη ύπάρχουν άσφαλώς καί άλλα συγγράμματα.3 Γιά 
νά έρθουμε στούς πρώτους διδάξαντες, άπύ τήν άποψη της Όρφικής-Πυθα- 
γόρειας-Πλατωνικής σύλληψης της μουσικής, τής δύναμής της καί τής θέσης 
της στύ σύμπαν καί στή ζωή μας, σπουδαία είναι έργα όπως τοΰ Donald Η. 
Andrews, «'Η Συμφωνία τής Ζωής», στύ όποιο καταδεικνύεται, οΰτε λίγο 
ούτε πολύ, ότι: Τύ σύνπαν άποτελεϊται όχι άπύ ϋλη άλλά άπύ μονσική. ’Άλλη 
καταπληκτική επιστημονική περίπτωση αύτή. Στύν τομέα αύτύ άρκετά έπίσης 
είναι τά σχετικά συγγράμματα.4 *

1. Συμβολαί διαφόρων: “Music Education in the Modern World: 
Materials of the Ninth Conference of the International Society for Music Education” 
(Moscow, 1974).

W. J. Smith: “Music in Education” (1957).
UNESCO: "Music in Education” (1955).
R. Μ. Th ack ray: “Music and Physical Education” (1958).

2. Martin Vogel: "Apollinisch und Dionysisch, die Geschichte eines 
genialen Irrtums” (1966).

3. Jacques Attali: "Bruits, essai sur l’économie politique de la mu
sique” (1977).

Jean Brun: "Le retour de Dionysos” (1973).
Cyril Scott: "Music: Its Secret Influence Throughout the Ages” 
(1933/1955) (Εσωτερικού περιεχομένου).
Robert Mercier: "Le Retour d’Apollon” (1963).

4. Donald H. Andrews: "The Symphony of Life” (1966).
Corinne Helin e: "The Cosmic Harp” (1969). Άν καί έσωτερικοϋ

περιεχομένου, δέν διστάζουμε νά περιλάβουμε καί αύτύ τό έργο, πρώτα γιατί ή ίδια ή συγ- 
γραφεύς τύ συνδέει μέ τύν D. Η. Andrews καί, δεύτερο γιατί διανοίγονται έδώ τομείς
στενά συνυφασμένοι μέ τήν άρχαιότητα. Pò ίδιο συμβαίνει καί μέ πολλά άπό τά ύπόλοιπα 
έργα της Heline. (Βλ. σελ. 99).

Εξαιρετικά ενδεικτική άλλωστε τοϋ ποϋ κινούμίθα είναι ή εξαπλουμενη 
χρήση της μουσικής στά νοσοκομεία, στή ψυχιατρική, στίς περιπτώσεις δυσ- 
προσάρμοστων παιδιών, στήν ώρα της δουλειά, κλπ. Και εδώ αναγνωρίζεται 
άπύ τήν εποχή μας ή άρχαία ήρεμιστική καί θεραπευτική χρηση της μουσικής. 
"Ομως δέν θά διστάσω προσωπικά νά πώ γενικά ότι εμείς, παρα τις τεχνικές 
μας διευκολύνσεις, βρισκόμαστε σέ ένα στάδιο πού πρέπει νά θεωρηθή στοι
χειώδες, ή τουλάχιστο όχι πλήρως συγκροτημένο και συστηματοποιημένο 
άκόμα, όταν συγκριθή μέ αύτό πού βρίσκουμε στούς "Ελληνες της αρχαιότητας 
καί άκόμα σ’ άλλους μεγάλους άρχαίους πολιτισμούς. Αυτό το διαπιστώνει 
οποιοσδήποτε μελετήση τό θέμα άπό κοντά καί σέ βάθος. Πολυάριθμα είναι 
τά έργα στον τομέα τής σύγχρονης θεραπευτική.; χρήσης τής μουσικής, π.χ. 
τών Juliette Alvin, Mary Priestley, Rose Gaethner, κ.α. s

Δέν διανοούμαι φυσικά νά κατονομάσω όλα τά συγγράμματα που δείχνουν 
ότι, λίγο-πολύ, ξαναβρίσκουμε τύν μίτο. 'Απλώς μιά ιδέα προσπαθώ νά δώσω 
άναφέροντας καμμιά φορά τά συγγράμματα πού έρχονται πιο πρόχειρα στο 
μυαλό ή πού μπορούν νά έξασφαλιστοϋν (κατά κανόνα) με σχετική ευκολία. 
Θά άναφέρω σάν τελευταίο καί τύ «Through Music to the Self» του Αυστρια
κού Πέτερ Χάμελ,6 * σάν ένδεικτικύ καί τών μεταφυσικών πλευρών του μεγάλου 
αύτοϋ θέματος καί ένύς συγκεκριμένου πνεύματος των καιρών, ξεχωριστό 
ένδιαφέρον παρουσιάζει τό πρόσφατο αύτό σύγγραμμα, γιατί ξαναπαίρνει, τύ 
νήμα τών άρχαίων έπιτεύξεων καί άνακαλύψεων (μεταξύ άλλων) μ ενα τροπο 
πιό εύθύ καί πιό άμεσο, άν καί λιγότερο τεχνικό, άπύ τό άνωτέρω σύγγραμμα 
τοΰ Andrews λόγου χάρη. ,

‘Όλ’ αύτά είναι οπωσδήποτε πολύ παρήγορες και αλάνθαστες εξελίξεις, 
άκόμα καί χωρίς ν’ άναφέρουμε τά άποτελέσματα τοϋ συναφούς έργου τής 
συγκριτικής μουσικολογίας καί γενικά τής μουσικολογικης ερευνάς καθώς 
καί τού έργου μεγάλων διεθνών σωμάτων όπως ή Οί ΝΕΣΚΟ και το Διεθνες 
Συμβούλιο Μουσικής, πού συχνά καλύπτουν τύ ίδιο έδαφος καί καταλήγουν 
σέ άνάλογο συμπεράσματα.’ Ωστόσο, ή άναλογία όλων αύτων των έξελιξεων

5. J U 1 i e 11 e A 1 v i n: "Music Therapy” (1966).
Mary Priestley: "Music Therapy in Action” (1975).
Rose Gaethner: "Thérapie psychomotrice — La danse et la mu

sique” (1979). . . . . „ „„ .
B. Meinecke: "Music and Medicine in Classical Antiquity” (in Music 

and Medicine”, ed. D. Μ. Schullian & Μ. Schoen, 1948).
6. P e t e r Μ. H a m e 1: "Through Music to the Self” (Μετάφρ. P. Lemé- 

surier, 1978).
7 Βλ. π.χ. τήν Έκθεση πού έτοίμασε, στά 1979 μέ την ευκαιρία της Παγκόσμιας 

Ημέρας Περιβάλλοντος, ή άρμόδια ύπηρεσία τοϋ OHE, ή όποία θεωρεί τόν θόρυβο σάν 
μιά άπό τίς τέσσερις πιό μεγάλες άπειλές τοϋ παγκόσμιου περιβάλλοντος. Σάν «συντα
ρακτικό ρεπορτάζ» έχει χαρακτηρισθη αύτή ή Έκθεση.

99
98

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



κοντά στό τί επικρατεί άκόμα στην πραγματικότητα σέ παγκόσμια κλίμακα, 
πρέπει νά θεωρηθή μικρή, μολονότι αύξανόμενη. 'Όπως σέ κάθε μεγάλη 
μεταβατική περίοδο, επικρατεί τώρα μάλλον ένα μπέρδεμα τών μουσικών 
άξιών8 — κάτι γιά τό όποιο, άλλοτε, παραπονιόταν καί ένας Πλάτων, έχοντας 
δμως ύπόψη του τά συγκριτικώς άθώα κρούσματα της έποχής του, όταν αύτά 
παραλληλισθοΰν μέ την πλήρη άναρχία τών ήμερών μας—επικρατεί, λοιπόν, 
καί σήμερα σέ άπείρως μεγαλύτερο βαθμό καί σέ μιά μορφή πού θά ήταν 
άδύνατο νά διανοηθή καί δ μεγαλύτερος μουσικόν της άρχαιότητος, ένα ολο
κληρωτικό άνακάτεμα τών διαφόρων τύπων μουσικής καί χορού, μιά έντελώς 
συγκεχυμένη έννοια στό τέλος αύτοΰ τούτου τοΰ όρου Μουσική, μιά άσαφής 
ή καθόλου διάκριση μεταξύ άνώτερης καί κατώτερης μουσικής γλώσσας (κάτι 
πού βολεύει πολλές γνωστές καταστάσεις τής καταναλωτικής κοινωνίας καί 
δσους θέλουν νά ψαρεύουν σέ θολά νερά), άποφυγή διατύπωσης κάποιων τέλος 
πάντων κριτηρίων μέ σαφήνεια, κάτι πού θά μποροΰσε άνά πάσαν στιγμή νά 
γίνη αν προσέχονταν μόνο τά ήδη καταδειχθέντα αποτελέσματα τής μουσικής 
τών ήμερών μας. Επικρατεί ένας ύπολογισμένος άγνωστικισμός, ένας συχνά 
αύθάδης ύποκειμενισμός, πού οφείλεται σέ άνεξέλεγκτους καί χαλαρούς στό
χους. Καί δλα μαζί έχουν οδηγήσει σέ μιά πρωτοφανή μουσική άσυδοσία 
άπ’ δλες τίς πλευρές.

8. Αύτό άπηχεϊται ή παρουσιάζεται συχνά άπό ένα έντυπο κύρους δπως τό περιοδικό 
"The World of Music” (Διεθνές "Ιδρυμα Συγκριτικών Μουσικών Μελετών καί Διεθνές
Μουσικό Συμβούλιο, ΟΤΝΕΣΚΟ).

Τό άποτέλεσμα στήν Παιδεία είναι μιά έντελώς χαλαρή θέση τής 
μουσικής σ’ αύτή καί—τό σπουδαιότερο—έλλειψη σαφοΰς τοποθέτησης άπό 
μέρους τής Πολιτείας, σέ άντίθεση μέ τήν άρχαιότητα. Πράγματα πού έχουν 
σοβαρές συνέπειες καί πολύ εύρεϊες κοινωνικές επιπτώσεις, πού συνέτειναν 
ώστε τύ σημερινό φαινόμενο νά καλπάζη άνενόχλητο, πολλές φορές μέ τήν 
εύλογία καί τήν ένθάρρυνση τής Πολιτείας καί τής Παιδείας, πού έχουν έγκολ- 
πωθή πολλά άπό τά χαρακτηριστικά σύγχρονα ρεύματα, χωρίς νά ύποψιάζων- 
ται τίς συνέπειες.

’Εκείνο τουλάχιστο πού είναι βαρυσήμαντο γιά τό θέμα μας είναι δτι, 
δλα αύτά δείχνουν εύγλωττα τήν ύπαρξη προβλήματος, πού καθιστά τό προη
γούμενο τών άρχαίων Ελλήνων, καθώς καί άλλων άρχαίων πολιτισμών, έπι- 
τακτικά έπίκαιρο, κατά τήν άκλόνητη πεποίθησή μου. Συγκεκριμένα, θέτουν 
έπ'ι τάπητος τήν άρχαιοελληνική θέση δτι: 'Όσα συμβαίνουν σέ μιά πολιτεία 
δέν είναι άσχετα μέ τή μουσική πού άκούει ή νεολαία. Τό δέ γεγονός δτι ώρι- 
σμένα είδη νοσογόνου, δηλητηριώδους μουσικής άφέθηκαν νά έξαπλωθοΰν 
σάν πυρκαϊά, άναπόφευκτα πιστεύω θά συνεφέρη τή έποχή μας καί θά θέση 
δλους πρό τών εύθυνών μαι, άργά ή γρήγορα. Τό πράγμα, δπως θά δοΰμε, 

προχωρεί άλάνθαστα καί μέ μαθηματικό ύπολογισμό πρός τή μοναδική νοητή 

του κατάληξη.

3. Ή μουσική σκέψη και ηράξη τών άρχαίων 'Ελλήνων

Άλλά τά σημεία αύτά μάς φέρνουν ήδη στό κεντρικό στάδιο τοΰ θέματός 
μας, τύ όποιο, χάρη σαφήνειας στήν παρουσίαση, θά ύποδιαιρέσουμε σέ δύο 
σκέλη. Στό πρώτο (έδώ), θά δοΰμε μερικά βασικά για τή σκέψη καί τήν πράξη, 
ή τή θεωρία καί έφαρμογή, τών άρχαιοελλήνων. Στό δεύτερο, θά προσπαθή
σουμε νά άνιχνεύσουμε τήν δλη προέλευση τής τέτειας στάσης τών Ελλήνων 
καί θ’ άσχοληθοΰμε μέ τήν κεφαλαιώδους σημασίας θεωρία τοΰ λεγομένου 
μουσικοΰ ήθους. Τά δύο αύτά σκέλη θά μάς δώσουν κατά φυσικό λόγο καί τή 
βάση γιά τίς άπαραίτητες συγκρίσεις μέ τήν έποχή μας, πού είναι τύ θέμα τοΰ 
τελευταίου σταδίου αύτής τής μελέτης.

‘Ένας ορισμός τής μουσικής τέχνης στήν Ελληνική άρχαιότητα δέν θά 
έθεωρείτο πλήρης οΰτε ολοκληρωμένος, οΰτε άξιος λόγου αν δέν μιλοΰσε γιά 
τόν προορισμό τής μουσικής καί τά έπιδιωκόμενα άποτελέσματά της πάνω στό 
ήθος καί τή ψυχή τοΰ άνθρώπου, τήν ψυχοσωματική του κατ’ ούσίαν ύ^εία. 
Αύτό ήταν τό πρώτιστο μέλη μα, μά καί ή δικαιολογία κάθε ενασχόλησης μέ 
τήν τέχνη τών ήχων:

«Μουσική έστιν επιστήμη θεωρητική καί πρακτική μέλους τε τελείου 
καί οργανικού, ή τέχνη πρεπόντων τε καί μή πρεπόντων έν μέ/.εσι καί 
ρυθμοϊς, συντείνουσα πρός ήθών κατασκευή ν»,

λέει δ Πάπυρος τοΰ Bellermann.9 Θά προσεχτή ιδιαίτερα τό μέρος πού ύπο- 
γραμμίσαμε, «συντείνουσα πρός ήθών κατασκευήν», καί πρόκειται έδώ γιά 
μιά άπό πολυάριθμες πηγύς πάνω στό θέμα μας, πού χαρακτηριστικά είναι 
καί άπρόσωπη (άγνωστου συγγραφέα), σά γιά νά ύπαινιχθή τήν εύρεία διάδοση 
τών σχετικών ιδεών. 'Όλες αύτές οί πηγές έπιμαρτυροΰν μ’ ένα στόμα τήν ίδια 
άρχή: Τής διάπλασης τών ήθών, πού αημαίνει τή διαμόρφωση ή μεταμόρφωση 
τοΰ άνθρώπου, μέσω τής μουσικής.

Βέβαια, άνάλογες ιδέες έπαναλαμβάνουμε κι’ έμείς σήμερα κάποτε («ή 
μουσική έξευγενίζει τά ήθη»), δμως πρόκειται γιά κάτι πού κληρονομήσαμε 
άπό τούς 'Έλληνες, χωρίς καί νά μποροΰμε νά τό ύλοποιήσουμε καί νά τό κατα
δείξουμε στήν πράξη, δπως έκείνοι.

Ό Πλάτων, πού γιά τίς μουσικές μόνο άπόψεις του τόσα ειδικά συγγράμ
ματα άφιερώθηκαν άπό σύγχρονους μελετητές (Langloys, Richter, Regner, 
Arnoux, Néroman, Maxime-Schuhl, τόν δικό μας Εύάγγελο Μουτσόπουλο,

9. "Αλλως γνωστός σάν «’Ανωνύμου σύγγραμμα περί μουσικής», III, 29.

101

100

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



καθώς καί τόν συνάδελφό μας Κλείτο Ίωαννίδη καί άλλους),10 έχει τόσα άνε- 
πανάληπτα καί βαρυσήμαντα νά μας πή, ώστε ν’ άποτελή άπό μόνος του μιά 
πηγή άνεκτίμητη καί μιά τεκμηρίωση πραγμάτων, τύπου μοναδικού:

«Μάλιστα καταδύεται είς τό εντός τής ψυχής δ τε ρυθμός καί άρμονία 
κα'ι έρρωμενέστατα απτεται αυτής»,

βεβαιώνει στην «Πολιτεία» του.11 Στόν «Πρωταγόρα» ό μεγάλος φιλόσοφος 
επιμαρτυρεί τά έξης γιά τούς δασκάλους της μουσικής, τούς κιθαριστές δηλαδή 
της έποχής του (καί θά δούμε παρακάτω γιατί ονομάζονταν κιθαριστές καί 
δχι κάτι άλλο):

«... και τούς ρυθμούς τε και τάς αρμονίας άναγκάζουσιν οίκειοΰσθαι ταϊς 
ψυχαϊς τών Λαίδών, iva ήμερώτεροι τε ώσι, κα'ι εύρυθμότεροι καί εύαρ- 
μοστότεροι γιγνόμενοι, χρήσιμοι ώσιν εις το λέγειν τε καί πράττειν».

Καί άκολουθεί έδώ τό περίφημο έκεϊνο:

«πας γάρ ό βίος τοΰ άνθρώπου εύρυθμίας καί εύαρμοστίας δεΐται»Λ2

'Η έπόμενη Πλατωνική περικοπή, άπδ τήν «Πολιτεία», εισάγει τδν σπου
δαίο παράγοντα τήε μουσικής παιδείας άκόμα πιδ σαφώς:

«Τί ούν ή παιδεία; . . . εστι δέ που ή μεν επί σ ώ μ ατ ι γυμναστική, ή 
δ' επί ψυχή μουσική».13

Στούς δέ «Νόμους» ό Πλάτων λέει τδ έξής σημαντικό—δτι αν κανείς 
ύποστηρίξη πώς ή μουσική πρέπει νά κρίνεται άπδ τήν εύχαρίστηση (ήδονή)

10. Y. L a n g 1 ο y s: "L’éducation des enfants par la musique d’après Platon” 
Johannes Regner: "Platons Musiktheorie” (1924).
Lukas Richter: "Platons Stellung zur praktischen und spekula

tiven Musiktheorie seiner Zeit” (1956).
Ibid.: "Zur Wissenschaftslehre von der Musik bei Platon und Aristo

teles” (1961).
Georges Arnoux: "Musique platonicienne, âme du monde” (1960).
D. N é r o m a n: "La léçon de Platon: I, La musique, clé du monde. 

II, L’homme et le ciel” (1943).
Κλείτου Ίωαννίδη: «Ρυθμός καί άρμονία: Ή ούσία της μουσικής 

καί τοΰ χοροΰ στην Πλατωνική παιδεία» (Β' έκδ., 1978).
Evanghélos Moutsopoulos: "La musique dans l’oeuvre de 

Platon (1959).
J. F. Mountford: "The Musical Scales in Plato’s 'Republic’ ” (Class. 

Quart. 17, 1923).
11. Πλάτωνος: «Πολιτεία», III, 401 D.
12. Id.: «Πρωταγόρας», 326, Α-Β.
13. Id.: «Πολιτεία», III, 410 Β κ.έξ. ('Υπογραμμίσεις δικές μας).
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Παρακαλώ νά συνεχίσετ« τό όαίβασμα τής έργασία; μέ τήν έξής σειρά σελίδων

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 103, 104 105, 106, 107, 108 109, 110, 119 
καί έξής.

Μουσών. ’Έχει σημασία γιά τδ θέμα μας νά θυμηθούμε ταυτόχρονα άλλες 
συναφείς ιδιότητες τού Κυρίου τών Δελφών: τδ δτι ήταν δ θεός τοΰ μέτρου, τής 
τάξης, τής χάριτος, τής ομαδικής αρμονικής κίνησης τών πραγμάτων—ιδιότη
τα αύτή ή τελευταία, πού άγκάλιαζε καί τα συντάγματα πόλεων, δπως είναι 
εύνόητο, έφ’ δσον έσήμαινε τήν ομαδική τάξη καί τδ νόμο, τήν Εύνομία—ό 
θεός τής όρθοφροσύνης καί τής νηφαλιότητος, τοΰ φωτός, τοΰ κάλλους, τοΰ 
άθλητισμοΰ, ό έκάεργος τοξότης μά καί ό κατ’ εξοχήν θεδς-θεραπευτής· κοντά 
στό δτι, βέβαια, ήταν καί ό θεός τής μαντικής. 'Όλες αύτές, συγγενικές καί 
θαυμάσια άλληλοσυμπληρούμενες ιδιότητες, δταν τίς διερευνήση καί τίς μελε- 
τήση κανείς μέ τδ πρίσμα πού πρέπει.

’Ήδη στις ιδιότητες αύτές φαίνεται τδ γιατί πρέπει ν’ άναμένουμε μιά 
πανταχοΰ παρουσία τοΰ ’Απόλλωνος. Οι νέοι παντοΰ στην αρχαία Ελλάδα 
τδν έκαναν εντελώς δικό τους· ήταν τδ κατ’ εξοχήν ίνδαλμά τους γιά δλες τίς 
μεγάλες τους έπιδιώξεις κι’ έπιτεύγματα. Ενσωμάτωνε στήν εντέλεια δλα 
δσα ονειρευόταν ένας νέος τής άρχαιότητος στδν πόθο του νά γίνη ένα άτομο 
ζηλευτά ολοκληρωμένο μέσα στήν Πολιτεία. Κάτι περισσότερο, κάτι πολύ 
περισσότερο, πού άφορα ειδικά τδ θέμα μας: Τά είδικώς μουσικά Άπολλώ- 
νεια γνωρίσματα, πού τά ένσωμάτωναν ή θεσπέσια λύρα καί ό παιάν, κατ’ άντί- 
θεση πρδς τούς άντίποδές τους, τά Διονυσιακά γνωρίσματα, πού τά ένσωμά
τωναν ό θορυβώδης καί διάτορος αύλός, καθώς καί γενικά ό διθύραμβος—τά 
Άπολλώνεια λοιπόν γνωρίσματα, ήταν δ,τι άποτελοΰσε τδ ποθητό μουσικό 
ιδεώδες, πού ήταν ένα μουσικοκοινωνικό ιδεώδες, γιά τούς "Ελληνες τής 
άρχαιότητος, οί όποιοι στή φύση τους ήταν στό βάθος Άπολλώνειοι (όπως έχει 
πολλές φορές άναγνωρισθή). Λέγοντας τδ τελευταίο, δέν είναι άνάγκη καί πάλι 
νά τδ ρίξουμε σέ άφηρημένους ρωμαντισμούς ή ρητορισμούς κενούς σχετικά 
μέ τούς προγόνους μας. Τεκμηριώσεις καί χειροπιαστές άποδείξεις ύπάρχουν 
γιά δλα.

Νά τό έπεξηγησουμε κάπως: Οί άξιες πού άντιπροσώπευε ό Κύριος τών 
Δελφών, δχι ό μαινόμενος άδελφός του Διόνυσος, ήταν αύτές πού βοήθησαν 
στή διαμόρφωση τοΰ μουσικοΰ «ήθους», δσο τίποτε άλλο· καί μάλιστα συνει
δητά στό κάθε βήμα: ’Έργο τοΰ αύλοΰ καί τοΰ βακχικοΰ στοιχείου πασιφανώς 
ήταν τδ «έξοργιάζειν», ενώ τής κιθάρας ή τής λύρας καί τοΰ ’Απόλλωνος, τδ 
«πραΰνειν». Στήν πρώτη περίπτωση μάλιστα μέ μέσα όμοιοπαθητικά, δηλ. 
βιαιότητος καί τά παρόμοια, μέ άποτέλεσμα προσωρινή έκτόνωση τών παθών, 
άλλά δχι μόνιμη θεραπεία τους (δπως ήταν άντίθετα ή έπιδίωξη τοΰ ’Απόλ
λωνος), δηλ. έχουμε νά κάμουμε μέ τήν άνακούφιση άπλώς μιας πάθησης—τής 
ψυχής ή τοΰ σώματος—μέ μέσα άνάλογα ή ταυτόσημα μέ τή φύση της: Βιαι- 
της διά τής βιαιότητος κ.ο.κ. Ένώ στή δεύτερη περίπτωση, τοΰ «πραΰνειν», 
έργο τής Άπολλώνειας μούσας ήταν ή επίτευξη άποτελεσμάτων μέ μέσα άλλο- 
παθητικά, άποτελεσμάτων πιδ μακροπρόθεσμων μπορεί ά/Λά μόνιμων, μέσω

103

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



έλέγχου καί καθυπόταξης τών παθών, έκλέπτυνσης, μεταρσίωσης, μετουσίωσης 
και θεραπείας τους. Αύτή δέν είναι απλή άνακούφιση. (’Ενδιαφέρουσες είναι 
οί διαφορές πού παρουσιάζονται π.χ. μέ τή σημερινή ιατρική άντίληψη έν 
προκειμένω, καί θά ήταν άσφαλώς ένδιαφέρον άν ύπήρχε ό χώρος γιά νά γίνουν 
καί έδώ οί άναγκαίοι παραλληλισμοί καί συγκρίσεις).

Λοιπόν, στήν ιδεώδη του πολιτεία ό Πλάτων μόνο τά όργανα τοϋ ’Απόλ
λωνος έπιτρέπει. Μά καί χωρίς ιδεώδη πολιτεία, στήν καθημερινή πράξη καί 
χρήση στήν άρχαία ’Αθήνα, αύτά άκριβώς τά όργανα μάθαιναν πρωτίστως οί 
νέοι στοΰ μουσικοδιδασκάλου τους· ό όποιος χαρακτηριστικά έφερε καί τό 
όνομα κιθαριστής, οχι αύλητής ή κάτι άλλο. Αύλό φυσικά διδάσκονταν οί νέοι, 
άλλωστε χρειαζόταν γιά τόσες περιπτώσεις, γιορτές κλπ., μά αύτός πανθομο- 
λογουμένως δέν άντιπροσώπευε τό άνώτατο ιδεώδες οΰτε τήν ύπέρτατη μουσική 
έπίτευξη. Στή σκέψη καί τήν πράξη έπίσης, ó άνταγωνισμος Άπόλλων-Διό- 
νυσος, κιθάρα-αύλός, παιάν-διθύραμβος, δώριος-φρύγιος καί άλλα ά'άλογα 
ζεύγη τών έναντίων κυριαρχούσαν—όπως τό ύπογραμμίζει καί ό Χέρμαν 
’Άμπερτ—σ’ ολόκληρη τήν έξέλιξη της Ελληνικής μουσικής.35 Οί "Ελληνες 
άναγνώρισαν έγκαιρα μιά άλύτρωτη, βίαιη, «χθόνια» φύση μέσα στον άνθρωπο, 
ή οποία έπρεπε νά λυτρωθή: Νά έξανθρωπισθή, νά ύποταχθή, νά μετουσιωθή, 
γιά νά μπορέση νά συνάντηση τόν ’Απόλλωνα στό έπίπεδό του. 'Ο θάνατος 
λοιπόν τής κατώτερης, τής πιό αχαλίνωτης πλευράς τοΰ Διονύσου (γιατί ύπάρ- 
χει καί ή άνώτερη του πλευρά, ή πιό σαφώς εύεργετική καί οργανωμένη, όπως 
π.χ. συναντάται στήν τραγωδία, οπού συνορεύει ήδη μέ τόν ’Απόλλωνα), ό 
θάνατος λοιπόν τής πιο χαμηλής φύσης τοΰ Διονύσου, έσήμαινε ταυτόχρονα ή 
πιό καλή του φύση, πού θά έχη άποσταχθή, νά συνθηκολογήση καί νά συμφι- 
λιωθή μέ τύν ’Απόλλωνα. Καί έτσι, μιά περίφημη γλυπτή παράσταση στούς 
Δελφούς έδειχνε τούς δυο θεούς νά δίνουν το χέρι καί νά συμφιλιώνωνται: Μά 
καί γιά τύ ίδιο τύ ’Απολλώνειο Μαντείο ξέρουμε τύ έξής έκ πρώτης όψεως 
αινιγματικό, ότι μέσα έκεί βρισκόταν ύ «τάφος» τοΰ Διονύσου: 'Γπαινιγμύς 
καί σύμβολο τοΰ ότι, όταν βροΰμε τήν άληθινή φύση τοΰ Κυρίου τών Δελφών 
καί τά άδυτά του (στά άδυτα βρισκόταν ύ τάφος), Διόνυσος δέν ύπάρχει πιά. 
’Έχει έκπληρώσει τύν προορισμό του. 'Υπαινιγμός ταυτόχρονα καί πώς ό 
θεύς τής μέθης, σέ προγενέστερα στάδια 6χι μόνο χρειάζεται καί είναι άναπό- 
φευκτος, μά καί ό ρόλος του είναι νά μάς προετοιμάση γιά τύν ’Απόλλωνα. 
Περισσότερο νά μήν έπεκταθοΰμε, μά έχουν χειρισθή τά θέματα αύτά πολλοί 
στοχαστές κι’ έρευνητές, πού μεταξύ τους έρχονται πρόχειρα στύ μυαλύ οί 
Nietzsche, Wagner, Bachoven, liegier, Abert, Gevaert, Wilamowitz, 
Westphal, Jeanmaire, ύ δικός μας I. Ζαφειρόπουλος, οί Otto, Rohde, Sei- 
lère Dodds, πιύ πρόσφατα ό Robert Mercier, ό Vogel—εϊναι πολλοί. Άπύ 

35. Η. Abert: "Die Lehre ...” (ύποσ. 28), 84-86.

τούς άρχαίους συγγραφείς, περιττύ νά λεχθή, είναι πρωτίστως οι Πλατωνικοί, ο 
ίδιος ό Πλάτων κατ’έξοχήν’36 καί, επι τή ευκαιρία, πολλά σχετικά χωρία 
θυμάται κανείς άπύ τύν ’Αθηναίο, μεταξύ άλλων, έστω κι’ άν είναι άνεκδοτικής 
φύσεως μερικά άπ’αύτά.37

Τύ νά ^ίνης καλύτερος μέσω τής μουσικής, συνεπώς, έσήμαινε: Νά δείξης 
χειροπιαστά ότι τά άποτελέσμ ατα τής αγαθής επιδρασεως τής τέχνης αυτής 
στύν έαυτό σου έκδήλωναν οπωσδήποτε κάτι απο τα αιώνια χαρακτηριστικά 
τοΰ θεοΰ τής Μουσικής. Δηλαδή, έπαναλαμβάνουμε μέ καινούργια έμφαση: 
Τίς ιδιότητες τής νηφαλιότητος, τής αυτοσυγκράτησης, τής ισορροπίας, τής 
αποβολής τής βιαιότητος καί τοΰ θορυβου και τής παραζαλης και τής υστερίας, 
καί τής αντικατάστασης όλων αύτών με την αρμονία τοΰ οντος. Ετσι, θα 
πρέπη νά διαβάζουμε χωρίς νά έκπληττόμεθα ότι οί 'Έλληνες τής άρχαιότητος 
δέν θεωρούσαν μουσικούς τούς ειδικούς, τούς τεχνικά καταρτισμένους, μά μόνο 
όσους άποτελοΰσαν ζωντανό προσωπικό παράδειγμα του περίφημου εκείνου 
«μουσικήν ποίει καί έργάζου», κατα την προτροπή τοΰ Απόλλωνός στον 
Σωκράτη. 3 8 'Όταν ύ ’Αντισθένης, ό μαθητής τοΰ Σωκράτους, άκουσε κάποτε 
νά περιγράφουν τόν Ίσμηνία σα σπουδαίο αυλητη, είπε πως δέν είναι όυνατο να 
είναι δά καί τόσο σπουδαίος, γιατί ο άνθρωπος είναι μοχθηρός. Και πολύ 
ένδεικτικά, άποκαλυπτικά γιά τήν άκριβεια, οι μεγάλοι λειτουργοί τής μουσι
κής, Όρφεύς, Κινύρας, Πυθαγόρας, Πλάτων, Σωκράτης . . ., ήταν όλοι τους 
μέ τρόπο σαφή «Υιοί τοΰ ’Απόλλωνος». 'Όσοι στή ψυχή τους δέν μιλούσε ή 
άνώτερη μουσική ήταν «άγροικώδεις», «βοσκηματωδεις», «θηριώδεις» τύποι.

Τό μέχρι πρόσφατα άνεπίλυτο θέμα ’Απόλλων-Διόνυσος, μά τόσο πεντα
κάθαρο νομίζω γιά τούς 'Έλληνες, προβάλλει πάντοτε στήν έπικαιρότητα, μά 
ποτέ τόσο έπιτακτικά όσο σήμερα. Χρειάζεται να ςαναπαρουμε το νήμα απο 
έκεί περίπου πού το άφησε ένας Nietzsche, κάτι πού δέν άποπειρώμαι φυσικά 
νά κάμω τή στιγμή αύτή· γιατί οπωσδήποτε όεν το εχει εςα/τλησει, και ο 
ίδιος ύ συγγραφέας τής «Γέννησης τής τραγωδίας άπύ τύ πνεύμα τής μουσικής» 
άφησε τήν πόρτα άνοικτή, κάτι πού φανερώνεται, αν οχι τίποτε άλλο απο το 
άνελέητο κάποτε κονταροκτύπημα του μέ το θέμα. Κα.α την άποψη μου, το 
μεγαλύτερο τρωτύ τοΰ έξαίρετου αύτοΰ Γερμανού στοχαστή, πού τόσους έχει 
έπηρεάσει βαθειά (περιλαμβανομένου, όπως ξέρουμε, καί τοΰ δικού μας Καζαν- 
τζάκη), εϊναι ή έπιμονή του πώς τύ ’Απολλώνειο φαινόμενο είναι κάτι, μιά διέ
ξοδος, πού έφεύραμε, μιά αύταπάτη πού δημιουργήσαμε, γιά νά σωθούμε άπύ 
τύ Διονυσιασμό, κι’ ότι ό άνθρωπος θά εϊναι γιά πάντα έρμαιο μιας αιώνιας

36. Πλάτωνος: «Κρατύλος», 405 a-C «Φαιδρός», 245 α-β’ «Πολιτεία», 399 
c-e. «Νόμοι», 664 a-c, 700 d, 800 c-d, 815 c, κλπ.

37. ’Αθηναίου: «Δειπνοσοφισταί», XIV.
38. Πλάτωνος: «Φαίδων», 60 Ε-Α.
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κυριαρχίας τοΰ Διονύσου ή τουλάχιστο συγκυριαρχίας τών δύο θεών. Θαυμά
σια σύλληψη άπό μιά σκοπιά καί ώς τό σημείο πού φτάνει, μόνο πού οί "Ελλη
νες θά ρωτούσαν: Καί γιατί δέν την έ'σπρωξες λίγο παρακάτω άκόμα, πάνω 
άπύ τύ σημερινό εαυτό σου καί τών πιύ πολλών συνανθρώπων μας, γιά τούς 
οποίους άσφαλώς ισχύει ή σύλληψή σου; Υπάρχει καί ή παραπέρα έκβαση άπύ 
τύ αλύτρωτο αύτύ στάδιο, καί ποιά είναι ή έκβαση καί ή κατάληξη αύτή μπο
ρούμε νά τύ δοΰμε μέ γνώμονα ώρισμένους πολύ πιο έξελιγμένους ψυχικά ή καί 
τελειωμένους υιούς της άνθρωπότητος, πού άποτελοΰν την έγγύηση γιά τούς 
ύπολοίπους έμας καί γιά τύ μέλλον.

Καί τύ νήμα σήμερα, όπως είδαμε, παίρνει ένας Μαρτιν Βογελ (άσφαλώς 
άνάμεσα σ’ άλλους), προτιμώντας νά περιγράψη σά «γνωστό λάθος» αύτή τήν 
ίδια τήν άντιδιαστολή Άπολλώνειος-Διονυσιακύς καί στήν ούσία σάν άνύπαρ- 
κτη. Τέτοια στηρίγματα, μοΰ φαίνεται, γυρεύει ύποσυνείδητα, είλικρινά μπο
ρεί άλλά πλανημένα, ή άνθρώπινη προσωπικότητα γιά νά γλυτώση, έστω 
προσωρινά, άπύ τύ άναπόφευκτο—όπως έλπίζω νά δοΰμε στά ασα άκολουθοΰν.

Άπύ τή σύντομή έστω αύτή διαδρομή μέσα στύν κόσμο τοΰ μουσικοΰ 
ήθους τών Ελλήνων, τουλάχιστο προβάλλει τώρα φαντάζομαι σαφέστερα καί 
ή έπιδίωξή τους: Πρωτίστως ενδιαφέρονταν οί "Ελληνες της άρχαιότητος νά 
κάμουν τόν άνθρωπο καλύτερο μέσοί της μουσικής. Κάτι πού έρχεται κιόλας 
σέ κτυπητή άντίθεση μέ τήν εποχή μας. Προκειμένου, όλες οί τέχνες, λεει ό 
Σωκράτης στύν Πλατωνικό «Γοργία» πρέπει, 6χι νά κολακεύουν, νά γαργα
λίζουν τούς άνθρώπους, μά νά τούς κάνουν καλύτερους. Δέν ένδιαφέρονταν οί 
άρχαϊοι άν μιά μουσική σύνθεση είχε γαργαλιστική μελωδία ή μελωδίες, ή 
άν είχε συναρπαστική τεχνική έπεξεργασία, ή άν άπαιτοΰσε έκθαμβωτική δε- 
ξιοτεχνία στήν εκτέλεση, είτε αν είχε έξυπνη κατασκευή (Structure, πού λέμε 
σήμερα), ή άλλο δελεαστικό έκ πρώτης όψεως θέλγητρο, ή έστω άν ψυχαγω- 
γοΰσε τό άτομο μέ τή σύγχρονη έννοια, δηλ. άν τοΰ πρόσφερε εύκολο ξέσκασμα 
(μ’ όλο πού έκαναν σαφή παραχώρηση, όπως θά δοΰμε άμέσως, γι’ αύτό καί 
γιά άλλες συναφείς ένδιάμεσες, προσωρινές καταστάσεις τοΰ άνθρώπου). Έν- 
διαφέρονταν άν ή μουσική τύν επηρέαζε στύ ξεπέρασμα τοΰ έαυτοΰ του. Πρω
τίστως μεριμνοΰσαν γιά τήν επίδρασή της στή ψυχή του, γιά τύ «ήθος» της 
άκριβώς, καί γιά τύ ώς ποιό βαθμύ ή σύνθεση ήταν έτσι ύπολογισμένη άπύ τύ 
δημιουργό της—μέ βάση τή λιτότητα καί τήν απλότητα, άς σημειωθή, καί 
όχι άχρείαστες περιπλοκές, πού σκοπύ έχουν νά έντυπωσιάσουν, ούτε έκθαμβω
τική τεχνική. 'Η άλήθεια είναι άπλή στήν ούσία της, τύ έδειξαν πρώτοι οί 
"Ελληνες.

"Ολ’ αύτά τά γνωρίσματα πού ζητοΰσαν οί άρχαίοι σέ μιά μουσική σύν
θεση τά φανέρωναν καί μεμονωμένα καί άθροιστικά όλα τά στοιχεία πού συν- 
αποτελοΰσαν τή μουσική τέχνη. Βασικά ό λόγος καί τύ μέλος. ’Ιδίως τά 
λόγια, οί στίχοι, φανέρωναν τύ περιεχόμενο τής μουσικής περ’ άπύ κάθε άμφι- 

βολία· ή δέ άνώτερη μουσική τών Ελλήνων ήταν ^πάντοτε φωνητική, όχι 
ένόργανη ή όρχηστρική, στήν όποια πολύ δυσπιστοΰσαν, λογω της υσ ια 
γνωστής πρόθεσής της καί συνεπώς τής άπροσδιόριστης επίδρασης της. (Πολύ 
χρήσιμη θά ήταν έδώ μιά σύγκριση με την αντίστοιχη, αντί ετη ουσιασ.ικα 
θέση τής έποχής μας, πού θεωρεί σάν άνώτερη καί πιύ απόλυτη τέχνη την 
όρχηστρική-όργανική, καί σάν πιύ πεπερασμένη τη φωνη.ικη . α α 
πρέπει νά κατανοηθή ότι απολύτως δλα τα στοιχεία τής μουσικής, απο τα πιο 
άπλά μέχρι τά πιδ πολυσύνθετα, είχαν ήθος: Νότες, ύψος φθόγγων, ρετ,ιστρο 
(έκταση) φωνής, τύποι δργάνων, μέτρο, ρυθμός, αγωγή, μεόω ια’ °ϊ0^’ 
ματα, τρόποι, γένη, τόνοι, άρμονίες, μορφή (φόρμα). Τό δε συνδυασμένο ακρι
βώς προϊόν όλων αύτών σ’ ένα κομμάτι είχε μιά έξαιρετικα ισχυρή συγκ.νη- 
σιακή, πνευματική, άκόμα καί φυσική (σωματική) έπίδραση πάνω στον ακροα
τή. ’Ανεξέλεγκτα καί στήν τύχη ό πραγματικός μουσουργός δεν χρησιμοποιου- 
σε τίποτα. Ό κορυφαίος μουσικός Αριστόξενος 4 Ταραντινος, μαθητης του 
Άριστοτέλους, τονίζει ιδιαίτερα «τι ό μουσικοσυνθέτης που δέν T^pi&l σαφώς 
τό ήθος, λόγου χάρη τών διαφόρων μουσικών «τροπών» (καθώς λέγονταν), 
καθώς καί τών ρυθμών, δέν ξέρει σίτε ό ίδιος τί γράφει κι ούτε μπορεί να 
καθορίση τήν ήθική έπίδρασή του.» Κι’άπό τδν, Αριστείδη Κοιντιλιανό 
μαθαίνουμε ότι οί άρχαίοι όνόμαζαν τούς μουσικούς αυτους τρόπους, τα συστή
ματα κλπ., «άρχάς ήθών».« "Οτι ό Διόνυσος στη. εντονωτερη του μορφή 
òèv είναι μεταξύ αύτών τών άρχών, τό ύπογραμμι,ουν τα παντα. Ο ριστο, 
τέλης άποφαίνεται γιά τδ χαρακτηριστικό όργανο του θεού: «Ουκ έστιν_ο 
αύλδς ήθικδν άλλά δργιαστικόν» « Κι’άπδ πολύ παλαια_ ο Πυθαγόρας. μας 
λέει ό Ιάμβλιχος,« παρήγγελλε στούς μαθητές του «αυλου αισθομενοις ακοήν, 
ώς πνεύματι μιανθεΐσαν. άποκλύζεσθαι». Είναι τδ ίδιο αυτό όργανο που πέταξε 
ή ’Αθήνα, γιατί δέν χάριζε πρόσφορο ηδονή «τοίς σοφίας εφιεμένοις»« Οι 

τεκμηριώσεις είναι άφθονεε. , </τ7·,ι /» α
Πρωτίστως ό ρυθμός, πού δεσπόζει τών πάντων στους Ελληνες ( Αρι

στείδης κ.ί.),« έχει ήθος. "Ενα ώραίο μά και καταπληκτικό παράδειγμα 
έφαρμογης στήν πράξη καί έπαλήθευσης τών πραγμάτων, καθώς και παρατη
ρητικότητας τών άρχαιοελλήνων, σχετίζεται μέ τδ ρυθμό Αυτοί που καλλιέρ
γησαν τόσο τήν επιστήμη τών «φυσιογνωμικών», πρόσεξαν αρκεπα νωρίς πως 
δ τρόπος πού περπατά κανείς, οί χειρονομίες του, οι κινήσεις του γενικά, οι

39.
40.
41.
42.
43.
44.

Πλουτάρχου: «Περί μουσικής», 33. _
Άοιστείδου Κοϊντιλιανοϋ: «Περί μουσικής», 18. 
Άοιστοτέλους: «Πολιτικά», VIII, 6, 1341.

: «Περί του Πυθαγορικοΰ βίου», III. 
Die Lehre . . .” (ύποσ. 28), 61, σημ. 5.

Ί α μ β λ ί χ ο υ: 
Η. Abert: "
Id.: "Die Lehre .

μέ σχετικές παραπομπές.

53-55, γιά τήν κεφαλαιώδη αύτή σημασία τού ρυθμού, 
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στάσεις που παίρνει, έχουν σχέδη μέ τό χαρακτήρα του. Συνεπώς ό ρυθμός 
έχει ήθος! Ήταν τόσο άπλό καί άναπόφευκτο το πράγμα. Πώς;—θά ρωτήσου
με εμείς. Αλλα πρόκειται γιά τό ρυθμό, πού τουλάχιστο οί 'Έλληνες τύν 
έβλεπαν καθημερινά στήν πράξη, μέσω τής όρχήσεως καί της άθλήσεως, νά 
διορθώνη τίς άγαρμπες κινήσειε, νά τίς μεταμορφώνη καί νά τούς προσδίδη 
απαράμιλλη χάρη, άρμονία, ομορφιά. ’Έτσι, λοιπόν, δταν ένας ’Αριστείδης 
διακηρύττη: «Άρίστη ρυθμοποιΐα ή άρετής άποτελεστική, κάκιστη δέ ή κα
κίας», το πράγμα ήταν τόσο άναντίρρητο.45 Αύτό γιά νά μήν άναφέρουμε έλη 
την ώρα τύν Πλάτωνα, πού έν προκειμένω λέει εκείνο τύ περίφημο, δτι δταν 
τά άρρυθμα καί άσχημάτιστα ξεφωνητά καί πηδήματα τοΰ βρέφους, τοΰ παι
διού, μετομορφωθοΰν σέ μελωδικό άσμα καί δρχηση, τότε άρχίζει ή πραγματική 
παιδεία τοΰ άνθρώπου.46 Μά καί τό άλλο πού έλεγαν οί 'Έλληνες γιά τούς ξε- 
χαρβάλωτους ρυθμούς καί τά μέτρα, δτι είναι έπικίνδυνα γιά την ύγεία γιατί 
άναστατώνουν τούς σφυγμούς της καρδιάς, οί όποιοι, δταν είναι κανονικοί είναι 
άκίνδυνοι, ένώ δταν είναι άκανόνιστοι επικίνδυνοι, είναι έπίσης άξιοθαύμα- 
στο.47 Αύτά δλα—θά τό έχουμο άντιληφθή ήδη—σημαίνουν δτι ποτέ δέν 
πρέπει νά κάμουμε τύ λάθος νά έχουμε έξω άπό τη σκέψη μας τό χορό, τη 
σοβαρή δρχηση, δταν μιλάμε γιά μουσική στούς άρχαίους 'Έλληνες. 'Ο κατη
γορηματικόν άφορισμός τοΰ Πλάτωνος ας είναι άρκετός: «Άχόρευτος άπαί- 
δευτοε».48 Ποτέ δέν πρέπει νά ξεχνάμε έπίσης δτι στήν άρχαία Ελλάδα λόγος- 
μουσική-δρχηση άποτελοΰσαν άδιάσπαστη ενότητα.

45. Άριστ. Κοϊντιλιανοΰ: «Περί μουσικής», 43 Μ. — Βλ. κ. W. An
derson: "Ethos and Education in Greek Music” (1966), 11.

46. Πλάτωνος: «Νόμοι», 654 α. — Βλ. κ. A. Ε. Taylor "Plato” (1926/ 
1968), 468. ’ '

47. Άριστ. Κοϊντιλιανοΰ: «Περί μουαικής», 99 Μ. — Βλ. κ. Η. Abert: 
"Die Lehre .. .», 159—60 (ύποσ. 28).

48. Πλάτωνος: «Νόμοι», 654 α-β.

’Άν ύπήρχε χώρος γιά επέκταση, θά μπορούσαμε νά δοΰμε δτι οί άρχαίοι 
ήταν τόσο συστηματοποιημένοι καί προχωρημένοι στά σημεία αύτά, θέλω νά 
πώ, είχαν άναγάγει τήν ύπόθεση της έπιδράσεως της μουσικής άπό κάθε 
πλευρά οέ τέτοιο σύστημα (Δάμων καί άλλοι, καί παρά τίς φυσικές διαφωνίες 
σέ λεπτομέρειες μεταξύ τών μουσικών), πού είλικρινά ή σύγχρονη εποχή δέν 
έχει νά άντιτάξη τίποτε ά\ άλογο καί μάλιστα σέ άπλότητα καί διαύγεια δια
τύπωσης. Είναι άρκετό νά διαβάση κανείς ένα δαιδαλώδες σύγχρονο σύγγραμμα 
ψυχολογίας τής μουσικής, λόγου χάρη (παρά τό άδιαμφισβήτητο άλλο ένδια- 
φέρον του), γιά νά δή τί έννοοΰμε. Έξ άλλου, μεμονωμένες περιπτώσεις στήν 
εύρυθμική σήμερα, δπως τοΰ R. Steiner, άκόμα καί τοΰ J. Dalcrose, καί άλλων 
άσφαλώς, δέν έχουν γενικευθή, οΰτε έχουν εισχωρήσει στήν παιδεία-πολιτεία 
μέ τήν άρχαία έννοια, ή δέ ρυθμική γυμναστική, ή μουσική καί κίνηση κ.ο.κ., 

πού διδάσκονται στά σχολεία, έχουν μερικούς μονο προσανατολισμούς η εντελώς 
άλλους στόχους, δταν καί πάλι συγκριθοΰν μέ τους αρχαίους. Πιο επίσημα 
διαδεδομένη σήμερα είναι μάλλον ή στάση μιας Isobel Henderson, παραδείγμα
τος χάρη, πού στή «Νέα ιστορία τής μουσικής» τής Οςφορδης εςαποστελλει 
μέ μερικές προτάσεις καί μέ άπίστευτο εγκεφαλισμο την ολη υπόθεση τοΰ 
μουσικοΰ ήθους τών 'Ελλήνων σάν αφέλειες,49 αν και κατα τα άλλα πρόκειται 
γιά μιά έρευνήτρια άξιοθαύμαστη σέ πολλά, π.χ. στη μέθοδο και στην αντικει- 
μεΑ ικότητα.

Συγκεφαλαιώνοντας καί ταυτόχρονα συμπληρώνοντας μερικά πράγματα: 
Μπορεί νά λεχθή δτι οί άρχαίοι μας προγονοί, προκειμενου να δειςουν τις 
υπέρτατες άξίες στή μουσική, τό άπωτατο όραμα τών πραγμάτων και το ρολο 
τής πολιτείας καί τών εκπαιδευτών πάνω στό δρομο προς τον Απόλλωνα, εξε- 
δήλωναν μιά σαφή άποστροφή γιά τα εξής συγκεκριμένα πραγματα. για τις 
υπερβολικά ψηλές (σέ φωνητική έκταση), φωνακτές και διατορες νότες και 
κλίμακες, καί κατά συνέπεια μελωδίες· τό ίδιο για τα αναλογα όργανα· γενικά 
γιά τήν έκκωφαντική καί θορυβώδη μουσική· για τη μουσική που ήταν υστε
ρική, άχαλίνωτη, άποχαυνωτική, θηλυπρεπής· για τους φρενιτιώδεις ρυθμους. 
'Όλα αύτά δηλ., επαναλαμβάνουμε, έντονα διονυσιακά χαρακτηριστικά. Πολύ 
συστηματοποιημένα καί οργανωμένα ύπήρχαν και οι αντίστοιχοι οροί για να 
περιγράφουν δλα αύτά, άναφερόμενοι είτε στη μουσική σύνθεση σα σύνολο, είτε 
στούς λεγομένους τεχνικά «τρόπους», τίς άρμονιες κ.ο.κ. που αυτή χρησιμοποι
ούσε. Π.χ. βακχική, οργιαστική, ενθουσιαστική, διασταλτική, σύντονος, εκλε- 
λυμένη, μαλακή, μεθυστική, άπρεπης . . . Και στην αντίθετη πλευρά, οι όροι οι 
περιγραφικοί τής Άπολλώνειας Μούσας: 'Ησυχαστική, ηθικη, μεγαλοπρεπής, 
σεμνή, καταστηματική, ήπία, άνειμένη, έπανειμένη (ηρεμη, δηλαδη χαλαρω
μένη άρμονία) κλπ.

Ό Bouché-Leclerque, ύπογραμμίζοντας τίς εκδηλώσεις τοΰ Απολλω- 
νειου στοιχείου τής τάξης, τοΰ μέτρου, μάς θυμίζει δτι στο Μαντείο τοΰ θεοΰ 
ή έρρυθμη γλώσσα κάνει τήν έμφάνισή της σέ σχέση μέ τους χρησμούς τοΰ 
Απόλλωνος, μά είναι ξένη πρός τόν άναρθρο Διόνυσο.50 Κι αυτό, ας σημειωθή, 
είναι μέρος μόνο τής κολοσσιαίας μεταμόρφωσης πού πραγματοποιήθηκε στούς 
Δελφούς, καί κατ’ έπέκταση σ’ δλη τήν Ελλάδα, δταν τίς σκοτεινές προγενέ
στερες δυνάμεις τοΰ Μαντείου ήρθε νά φωτίση μέ τό άπλετο φώς της καί ν’ άν- 
τικαταστήση ή παρουσία τού Φοίβου Απόλλωνος· κάτι πού είναι καί συμβο
λικό καί κυριολεκτικό φαίνεται γεγονός, καί πού χρειάζεται φυσικά τόν άνά-

49. Isobel Henderson: 'Ancient Greek Music’, 336-493 (Τόμ. I, "An
cient & Oriental-Music” τοΰ "New Oxford History of Music”, 1957/1960).

50. A. Bouché-Leclerque: "Histoire de la divination dans l’anti
quité» (4 τόμ.), I (1879/1978), 539.
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λογο χώρο γιά νά ν’ άναλυθή κι’ αύτό πλήρως. 'Ωστόσο μπορεί ήδη νά ύπο- 
ψιαστή κανείς τί έσήμαιναν δλ’ αύτά στη μουσική, δταν άκούση δτι τό Μαντείο 
ήταν ό θεματοφύλακας τών πιό ύψηλών καί αύστηρών μουσικών τύπων καί 
μορφών, τά όποια χρησίμευαν σάν ύποδείγματα γιά ίλη την Ελλάδα καί τά 
όποια έπικρατοΰσαν στούς πανελλήνιους μουσικούς αγώνες, Πύθια.

Γιά νά έπανέλθουμε λοιπόν τώρα στόν τρόπο πού ό άρχαίος 'Έλληνας 
προσέγγιζε ένα μουσικό δημιούργημα πού είχε μπροστά του, στό τί ζητούσε 
άπ’ αύτό, στόν τρόπο πού τό έκρινε ό κριτικός: Είναι φανερό πιά σ’ αύτό τό 
στάδιο δτι ή δλη ομορφιά τού έργου, ή αισθητική του άξια (όπως θά έλεγε δ 
σύγχρονος), έκρίνετο άπό δλες τίς πιό πάνω άξιες, πού ήταν Άπολλώνειες, 
ήθικές μέ την εύρύτερη, δχι τή στενή, έγνοια. Συμπερασματικά, γιά τούς 
"Ελληνες το μουσικώς ωραίο ήταν τό μουσικώς αγαθό. Κι’ αύτό είναι άκρι
βώς κάτι πού κάνει νά προβάλη καθαρά ό Χάρμαν ’Άμπερτ στό κλασσικό πιά 
σύγγραμμά του, «'Η θεωρία τού ήθους στήν Ελληνική μουσική».5!

Τό μέρος αύτό της μελέτης μας δέν θά ήταν ολοκληρωμένο άν δέν άναφέ- 
ραμε δτι καί τά κομμάτια τά ίδια της άρχαιοελλη ?ικής μουσικής πού περιήλθαν 
στά χέρια μας (τουλάχιστο καμμιά δεκαπενταριά άπ’ αύτά, πού είναι τά πιό 
ούσιαστικά) ύποστηρίζουν την άποσπασμένη Άπολλώνεια Μούσα τών Ελλή
νων. ’Ακολουθούν άρκετά πιστά, δχι μόνο τούς κανόνες τής μελοποιιας, ρυθμο- 
ποιίας κλπ., μά καί τού μουσικού ήθους, παρ’ δλον δτι τά περισσότερα δέν 
είναι τής εποχής τής μεγαλύτερης άνθησης τού άρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, 
άλλά μεταγενέστερα. 'Όμως τά κομμάτια αύτά βέβαια άποτελοΰν ειδικό κε
φάλαιο καί δέν μπορεί νά ξοφλήση κανείς οΰτε μέ τό θέμα αύτό μέ μιά παροδική 
άναφορά. Θά ήθελα μόνο νά προσθέσω σύντομα δτι τά προβλήματα πού συνή
θως παρουσιάζουν στόν σύγχρονο άνθρωπο στήν άκρόασή τους, δείχνουν πόσο 
ó ίδιος εϊναι έμποτισμένος μέ μιά τέχνη τών ήχων πού διέπεται άπό τό έντονο 
συγκινησιακό-διονυσιακό στοιχείο.

Τέλος, έχοντας πεί δλα τά άνωτέρω, πρέπει νά έπανέλθουμε σ’ ένα σημείο 
πού άπλώς θίξαμε προηγουμένως, τό δτι οί άρχαϊοι λάμβαναν οπωσδήποτε 
μέριμνα γιά την άνάγκη τού άτόμου γιά μουσικό ξέσκασμα—μέσα στό όποιο 
ξέσκασμα πρέπει νά περιλάβουμε δλες τίς συγγενικές καταστάσεις, άνακού- 
φιση, ξεκούρασμα, έκτόνωση κλπ., μέσω μιας μουσικής πού δέ μπορεί πιά 
κατά κανόνα νά είναι τού ’Απολλώνειου τύπου άλλά ώς έπί τό πλεϊστο τού 
Διονυσιακού, πού εϊναι καί ό ένδεδειγμένος (έξαιρέσει τών περιπτώσεων θερα
πευτικής ήρέμησης μέ μουσική άντίστοιχα ήρεμη). ’Άς σταματήσουμε ληο 
περισσότερο, δχι άσφαλώς έξαντλητικά, στό σπουδαίο αύτό θέμα, διαφορετικά 
ένας πού θά διαβάση δσα είπαμε ίσαμε έδώ μπορεί νά μη προσέξη ένα παρεν
θετικό ύπαινιγμό πού έγινε καί μέ τό δίκαιό του ίσως νά ρωτήση: Καλά, καί 51 

51. Η. A b e γ t: "Die Lehre . . (ύποσ. 28), π.χ. σελ. 11, μά καί άλλου.

καί μόνο πού μάς δίνει, δέν μπορούμε ποσώς νά δεχθούμε τά λόγια του, οΰτε νά 
θεωρήσουμε τη μουσική αύτή άξια προσοχής, μά μόνο τη μουσική έκείνη πού 
άποδίδει (μιμείται) τό άγαθό:

«ήκιστ’ αρα, δταν τις μουσικήν ηδονή φή κρίνεσθαι, τούτον άποδεκτέον 
τον λόγον και ζητητεον ήκιστα ταύτην ώς σπουδαίαν, εϊ τις αρα που καί 
γίγνοιτο, άλλ’ εκείνην την εχουσαν τηι ομοιότητα τώ τού καλού μιμημα- 
τι».14

Τώρα, μιά καί άνεφέρθη ή λέξη μίμησις, πού εϊναι τόσο συνυφασμένη μέ 
την δλη ήθική θέση τού Πλάτωνος, ώς πρός τήν τέχνη καί φυσικά τη μουσική, 
δέν εϊναι άσφαλώς έδώ ή στιγμή ν’ άναλύσουμε τήν δλη μεγάλη θεωρία τής 
μιμήσεως, πέρα άπό τό νά πούμε γιά τό θέμα μας δτι προϋπόθετε οπωσδήποτε 
τή μίμηση τών ιδεωδών καταστάσεων (καί δχι καταστάσεων άτελών, δπως 
αύτές πού χαρακτηρίζουν τά άνθρώπινα), τών ιδεατών προτύπων, τής άρετής, 
τού άγαθοΰ. Γιά τούς ένδιαφερομένους ώστόσο, παραπέμπουμε στούς Πλατω
νικούς διαλόγους δπου γίνεται λόγος γιά τή μίμηση.15

’Εκτός άπό τόν Πλάτωνα, άπό τόν οποίο άπειρες παραθέσεις θά μπορού
σαμε νά δώσουμε, οί χαρακτηριστικές, άντιπροσωπευτικές περικοπές καί άπό 
άλλους οχι μόνο εϊναι κι’ αύτές πολυάριθμες μά καί έχουν μεγάλη τεκμηριωτι- 
κή καί άλλη σημασία, μιά καί δίνουν τόν «τόνο» (νά πούμε μουσικά) τού πρά
γματος· γι’ αύτό, ας μού έπιτραπή νά δώσω τουλάχιστο μερικές. Διαφαίνεται 
έτσι ταυτόχρονα καί ή εύρεΐα διάδοση τών σχετικών ιδεών, πού, δπως θά δούμε, 
έφταναν οπωσδήποτε μέχρι τό κοινό:

Δέν εϊναι άρκετό—λέει ό Αριστοτέλης στά «Πολιτικά» του,16 ωσάν έπ- 
εξηγώντας περαιτέρω κάποια χωρία τού Πλάτωνος—δέν εϊναι άρκετό νά μετέ
χουμε τής κοινής ήδονής πού δλοι δοκιμάζουν (ένν. δταν άκούν μουσική), άλλά 
νά κοιτάζουμε ταυτόχρονα καί άν αύτή συμβάλλη καθόλου στό ήθος καί την 
καλλιέργεια τής ψυχής· πράγμα πού θά ήταν φανερό άν νοιώθαμε δτι κάτι 
συμβαίνει στόν χαρακτήρα μας έξαιτίας τής μουσικής. Άλλά άσφαλώς, δτι 
κάτι μάς συμβαίνει εϊναι δά φανερό μέ πολλούς τρόπους—καταλήγει ό ’Αρι
στοτέλης.

Καί οί βαρυσήμαντες περικοπές πού άναφέρονται στή μουσική άπό τόν 
’Αριστοτέλη, δέν τελειώνουν φυσικά έδώ. ’Ανεκτίμητη θά μείνη έσαεί ή συμ
βολή του στήν ιδέα τής μουσικής καί τής τραγικής καθάρσεως τών παθών καί 
τής θεραπείας τής ψυχής· πράγματα γιά τά οποία κανείς ίσως δέν χρειάζεται

14. Id.: «Νόμοι», II, 668 Α.
15. Id.: «Γοργίας», «Σοφιστής», «Κρατύλος», «Παρμενίδης», 

«Πολιτεία», «Φαιδρός», «Φίληβος», κ.ά.
16. Άριστοτέλους: «Πολιτικά», VIII, 5, 134α.

«Νόμοι», «Τίμαιος»,

111110

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ύπόμνηση άπό εμέ.17 Στή βάση της την ιδέα της καθάρσεως, ώς γνωστό, ό 
’Αριστοτέλης κληρονόμησε άπό τούς Πυθαγορείους καί τον Πλάτωνα, καί τό 
νήμα της φτάνει μέχρι τον Πλωτίνο.18

17. Id.: «Πολιτικά», Vili, 1341 β — 1342 α' «Ποιητική», 1449 β.
18. Πλωτίνου: «Έννεάδες», I, 2, 4. I, 6, 6.
19. Πλουτάρχου: «Περί μουσικής», 26.
20. 1b.: «Πώς δει τόν νέον ποιημάτων άκούειν», 19 F.
21. SolonMichaelides: "The Music of Ancient Greece—An Ency

clopedia” (1978), έν λ. 'Ethos*.

Ό σοφός καί πολυγραφώτατος Πλούταρχος γράφοντας τόσο άργά (1ος 
αί. μ.Χ.) καί άπηχώντας μιά άτέρμονη σειρά προκατόχων του, καθώς καί μιά 
τεράστια παράδοση, τονίζει:

«Φανερόν ούν έκ τούτων, ότι τοϊς παλαιοϊζ τών Ελλήνων, εΙκότως μάλι
στα πάντων, έμέληοε πεπαιδεΰσαι μουσικήν τών γάρ νέων τάς ψνχάς 
ωοντο δειν διά μονοικήζ πλάττειν τε καί ρυθμίζειν έπί τό εύσχημον, 
χρησίμης δηλονότι τής μονοικήζ ύπαρχούοηζ πρόζ πάντα καιρόν και πάοαν 
έσπονδασμένην πράξιν».19 20

Καί τέλος ό ίδιος στό σύγγραμμά του «Πώζ δει τόν νέον ποιημάτων άκον- 
ειν», μάς κάνει τήν άπερίφραστη προειδοποίηση:

«Μουοική φαύλη και άσματα πονηρά, ακόλαστα ποιοϋσιν ήθη καί βίουζ 
άνάνδρονζ καί ανθρώπους τρυφήν καί μαλακίαν καί γυναικοκρασιανυ.^

Παρενθετικά, έ'χω δει μετάφραση τοΰ τελευταίου, «γυναικοκρασίαν», 
σάν «ύποταγή στίς γυναίκες»,21 πράγμα πού άσφαλώ< δέν είναι μακριά άπό 
τό πραγματικό νόημα, όμως άκριβέστερη θά ήταν νομίζω ή άπόδοση «γυναι
κεία κράση» ή άκόμα καλύτερα «έκθήλυνση».

Έπ’ άπειρο δέν μπορούμε νά συνεχίσουμε τίς παραθέσεις (παρακάτω στή 
σωστή τους θέση θά δούμε καί άπό άλλουε συγγραφείς), άλλά θά έ'χη διαφανή 
κάπως ή θέση τών τότε Ελλήνων στό δλο θέμα τής μουσικής, τής κρυμμένης 
δύναμής της καί τοΰ άποφασιστικοΰ ρόλου της στη ζωή μας, πού κάθε άλλο 
παρά ήταν ρόλος θεωρητικός ή άνώδυνα διακοσμητικός ή καθαρά «ψυχαγωγι
κός» (μέ τή σύγχρονη έννοια ό όρος).

4. Πώζ οί "Ελληνεζ κατέληξαν σ αύτή τή θέση. Θεωρία τοΰ μουσικού ήθους.

Δέν είναι άκόμα ή στιγμή γιά νά προχωρήσουμε νά δοΰμε τί θά είχε νά 
άντιτάξη ή έποχή μας σ’ δλ’ αύτά, νά κάμουμε συγκρίσεις καί (δσο είναι δυνατό 
σ’ αύτά τά πλαίσια) νά έξαγάγουμε συμπεράσματα· γιατί είναι πρώτα άνάγκη 
νά περάσουμε άπό ένα άλλο στάδιο, δεύτερο σκέλοε τοΰ προηγούμενου, δπως 

είπαμε: Τό πώς οί ‘Έλληνες τής άρχαιότητος οδηγήθηκαν σ’ αύτή τή θέση 
άπέναντι στή μουσική, καί δή τόσο βιωματικά, τόσο άξιωματικά. Καί πάνω 
άπ’ δλα: Τί είναι καί ποΰ έχει τήν προέλευση της ή περίφημη θεωρία τοΰ 
«μουσικού ήθους»;

’Ήδη θά έγινε σαφές δτι τύ θέμα είναι βαθειά φιλοσοφικό, αισθητικό καί 
άκόμα μεταφυσικό. Είναι ταυτόχρονα καί ιστορικό. Καί άν κανείς άφήση 
αύτές τίς πλευρές του άνεξερεύνητες, έλάχιστα μπορεί νά έλπίζη, πιστεύω, πώς 
θά τό κατανόηση στις βαθύτερές του διαστάσεις, ώστε νά μπορέση νά δή καθαρά 
καί νά πάρη θέση. Μάλιστα δ οίοσδήποτε θ’ άντιληφθή, δσο έμβαθύνει, δτι 
πρό παντός στό σημείο αύτό χρειάζεται νά έγκύψη δπως άρμόζει. Έδώ τό 
μόνο πού έλπίζω είναι νά θίξω τά κεντρικά σημεία μέ κάποιες επεξηγήσεις.

Ό ερευνητής τοΰ θέματος θά έπρεπε πρώτα, γενικά, νά τονίση τό γεγονός 
δτι τά συγκριτικά μουσικολογικά δεδομένα δείχνουν δτι ή ήθική, ήρεμιστική, 
καθαρτήρια, θεραπευτική, τελετουργική ή άλλη διαπλαστικη χρηση τής μου
σικής, δέν είναι κάτι πού συναντούμε (δπως ύπαινιχθήκαμε κιόλας) μόνο στούς 
άρχαίους ‘Έλληνες, μά καί σέ άλλους άρχαίους πολιτισμούς, καί καμμιά φορά 
μέ ισχυρές επιβιώσεις μέχρι τίς μέρες μας—δπως ό Κινέζικος, ό ’Ινδικός, ό 
Αιγυπτιακός, ό Άσσυροβαβυλωνιακός. Επίσης ή χρήση αύτή συναντάται 
μέ τόν ίδιάζοντά της τρόπο σέ άρχέγονες κοινωνίες.

Ταυτόχρονα, ώστόσο, οφείλουν να υπογραμμισθοΰν οι κτυπήτές και ουσι
αστικές διαφορές πού ύπάρχουν καί σ’ αύτύ τόν τομέα μεταξύ τών Ελλήνων 
καί άλλων λαών. Νά συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο αύτές τίς διαφορές—είναι: 
ή άποράμιλλη άναλυτικότης καί σαφήνεια τών Ελλήνων στις τόσες γραπτές 
πηγές τους, πού συναποτελοΰν τή διατύπωση τοΰ μουσικοΰ θεωρητικού συστη- 
ματός τους καί πιο ειδικά τής θεωρίας τοΰ μουσικοΰ ήθους·22 ή πλήρης καί 
θαυμαστή άπελευθέρωση της μουσικής μέσα στην πολιτεία (από τη δουλικο- 
τητα πού συναντούμε άλλοϋ νά ύπηρετή θρησκεία, βασιλείς, άρχοντες, παρα- 
μένοντας καταφρονεμένο επάγγελμα) και η εξύψωση της σέ υπ αριθμόν ενα 
εκπαιδευτικό καί διαπλαστικό παράγοντα, σέ έλεύθερη τέχνη, σέ καύχημα κάθε 
Έλληνα καί δείγμα άνώτερου πολιτισμού· το ξεπέρασμα του πρωτογόνου, 

καθαρά μαγικού μουσικού σταδίου· ή θαυμάσια διεύρυνση τοΰ δρου Μουσική, 
ώστε νά καλύπτη δλους τούς τομείς τών ’Εννέα Μουσών (ό δρος Μουσική παρά
γεται άπό τίς Μοΰσες, τών οποίων ηγείται ο «Μουσηγετης» Απόλλων κλπ.) 
καί έτσι νά περιγράφη τό ολόπλευρα καλλιεργημένο, άρμονικό άτομο, πού έχει 
κάμει τήν ίδια τή ζωή του μουσική καί αρμονία· ή άνεπανάληπτη ομορφιά πού 
προσέδωσαν οί "Ελληνες σέ κάθε έκδήλωση σχετική μέ τή μουσική· καί τέλος, 
ό ερευνητής τοΰ θέματος πρέπει και να φταση ο ίδιος και να τονιζη διαρκώς

22. W. D. A n d e r s ο n: "Ethos and Education in Greek Music” (1966), 
σ. 32.
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τήν άπροσδόκητη γιά πολλούς άλήθεια, πού ωστόσο είναι πλήρως τεκμηριωμέ
νο γεγονός, βτι: Οί άρχαιοέλληνες ήταν πρίν άπ’ όλα (καί έτσι θεωρούσαν οί 
ίδιοι τύ\ έαυτό τους) μουσικοί καί μετά ό,τιδήποτε άλλο. Αύθεντίεε όπως ό 
Μαρρύ,23 ό Ρενάκ24 καί άλλοι, άποκαθιστοΰν τά γεγονότα. ’Ιδίως ό Άνρί 
Μαρρού άδυνατεϊ νά καταλάβη πώς σήμερα συμβαίνει νά ξέρουμε τούς άρχαιο- 
έλληνες—καθώς λέει—άπύ τήν κεραμική τους περισσότερο παρά άπύ τή μου
σική τους, καί αισθάνεται έντονα σάν ιστορικός ότι πρέπει νά διορθώση ένα 
σοβαρό σφάλμα στήν προοπτική τών πραγμάτων.

23. Η.-Ι. Marrou: ‘Ά History of Education in Antiquity” (Μετ. G. Lamb, 
1956), σ. 41.

24. Théodore Reinach: "La musique grecque” (1926).
25. ’Αθηναίου: «Δειπνοσοφισταί», XIV, 632 C.
26. François Lasserre: Είσαγωγή στην άρχαία Ελληνική μουσική έκ- 

παίδευση καί σποράδην στό "Plutarque, ‘De la musique’ ” (1954).
27. Robert Böhm e: "Orpheus: Der Sänger und seine Zeit” (1970).

Otto Kern: "Orphicorum Fragmenta” (1922/1963).
W. K. C. Guthrie: "Orpheus and Greek Religion” (1952).
R. Eisler: "Orphisch-Dionysiche Mysteriengedanken” (1925/1966).
I. Μ. L i n f o r t h: “The Arts of Orpheus” (1941/1973).

’Άλλη σχετική άλήθεια καί τεκμηριωμένο γεγονός είναι τό ότι: 'Η ίδια 
ή φιλοσοφία τών Ελλήνων της άρχαιότητος ήταν άπό τήν άρχή συνδεδεμένη, 
δεμένη άρρηκτα, μέ τή μουσική:

«7ο ό’ δλον <5’ έοικεν η παλαιό τών 'Ελλήνων σοφία—μάς θυμίζει ό Άθή- 
ναιος25—τή μουσική μάλιστ είναι δεδομένη· καί διά τούτο τών μεν 
θεών 'Απόλλωνα, τών δε ημιθέων ’Ορφέα μουσικώτατον καί σοφώτατον 
έκριναν».
Καί πολλές άλλες εϊναι οί τεκμηριώσεις τοΰ γεγονότος.26
Έν συνεχεία, ό άναζητητής τοΰ νήματος της διαμόρφωσης τοΰ μουσικοΰ 

ήθους καί γενικά τής μουσικής δεοντολογίας τώ) προγόνων μας θά πρέπει νά 
κινηθή καί ιστορικά: Άνατρέχοντας πρώτα τουλάχιστο στούς ’Ορφικούς χρό
νους, άν καί θεωρούνται «μυθικοί» (εννοώ τύ πρόσωπο τοΰ Ορφέως), θά δια
πίστωση ήδη μέ διαύγεια ότι, άπό τότε, ύπάρχει ή άρχίζει όντως μιά μουσική 
θεμελίωση τών πραγμάτων καί ότι ή μουσική χρησιμοποιείται σά μιά δύναμη 
μεταμορφωτική. Άκόμα καί τό γνωστό γραφικό παραμύθι σχετικά μέ τόν 
Όρφέας καί τήν Εύρυδίκη τό φανερώνει αύτύ μέ άλληγορικύ τρόπο. Πέρ’ άπ’ 
αύτό ύπάρχουν ενδείξεις ότι ό θειος ραψωδός καί, όπως φαίνεται, άπεσταλμένος 
τοΰ Απόλλωνος, χρησιμοποιούσε συνειδητά τή μουσική καί τή δύναμη τοΰ ήχου 
γιά νά έπιφέρη συγκεκριμένα άποτελέσματα, ψυχοσωματικά, στον κύκλο τών 
μαθητών του, άποτελέσματα πού άπέβλεπαν στύν έξαγνισμύ καί τή μεταμόρφω
σή τους. Άπ’ όπου καί τύ άλλο παραμΰθι, ότι ό Όρφεύς «ημέρευε τά κτήνη» κι’ 
άκόμα αύτές τίς «πέτρες».27 ι,0λ’ αύτά ίστορικώς έχουν σημασία γιατί 

τύ ίδιο νήμα συνεχίζεται καί ξαναπαίρνεται σαφώς, μέ τήν άναγκαία άνανέωση, 
σέ τουλάχιστο δύο μεταγενέστερους βασικούς σταθμούς. ’Εννοώ τούς Πυθα
γόρειους καιρούς καί τούς Πλατωνικούς. Έναργώς διατρέχει τό ιστορικό νήμα 
λοιπόν καί τά τρία αύτά στάδια άλληλοδιαδόχως, ένώ ταυτόχρονα δχι μόνο 
μπορεί ν’ άνιχνευτή καί μεταξύ τους μά καί προχωρεί πέρα άπ’ αύτά. Καί στά 
τρία, έν πάση περιπτώσει, βρίσκουμε, μέ περισσότερη σαφήνεια κάθε φορά, τήν 
καθαρτήρια, θεραπευτική, παιδευτική, ήθική άξια τής μουσικής.

Λόγου χάρη, οί Πυθαγόρειοι άνάγουν τήν όλη ύπόθεση σέ έπιστήμη καί 
σέ ταυτόχρονη πράξη, μέ βάση τίς άναλογίες μεταξύ μουσικών καί κοσμικών 
νόμων, μεταξύ μικροκόσμου καί μακροκόσμου, βοηθούμενοι άπύ τήν Πυθα
γόρεια θεωρεία τών άριθμών, τά όσα μπορούσαν νά καταδειχθοΰν στά διαστή
ματα τής μουσικής μέ γνώμονα τό μονόχορδο τους, κλπ., καί μεταφέροντας 
έτσι τήν Κοσμική τάξη στή ζωή τοΰ άτόμου καί τής πόλης του κι’ έφαρμόζον- 
τας τή μουσική κάθαρση καί τήν έναρμόνιση τής άνθρώπινης προσωπικότητος 
στύ πρόγραμμα τής κοινότητος (Όμακοείου), μέ άσμα καί όρχηση, πολύ-πολύ 
προσεκτικά έπιλεγμένα. Κι’ ένας ίστορικύς-γεωγράφος όπως ό Στράβων, 
θεωρεί ύποχρέωσή του νά σταματήση γιά νά ύπογραμμίση:

«(Οί Πυθαγόρειοι) . . . τήν τών ήθών κατασκευήν τή μουσική προσνέ- 
μουσιν, ώς παν τό επανορθωτικόν τοϋ νοϋ τοϊς θεοϊς εγγύς αν».28

Τόμοι ολάκεροι έχουν γραφή κι’ έξακολουθοΰν νά γράφωνται πάνω στύ 
άνεξάντλητο θέμα τοΰ Πυθαγορισμοΰ άπύ τή μουσική του σκοπιά.29 Θά άρ- 
κεσθοΰμε νά προσθέσουμε ότι οί συνέπειες τών μουσικών άντιλήψεων καί τοΰ 
παραδείγματος τής άδελφότητος τών Πυθαγορείων ήταν γιά τύν άρχαίο Έλ- 
ληνικύ πολιτισμύ σύν τώ χρόνω ά,υπολόγιστες. Πρόκειται γιά τύ πολυσήμαν
το γεγονύς ότι—καθώς τύ ύπογραμμίζει π.χ. ό Βέρνερ Γαϊγκερ στήν «Παιδεία» 
του30—άφ’ ής στιγμής ό Πυθαγόρας έκαμε τήν κοσμοϊστορική διαπίστωση ότι 
ό Νόμος τοΰ Σύμπαντος είναι ή Άρμονία καί ότι θεμέλιο αύτής τής Αρμο
νίας εϊναι ό Αριθμός, καί περαιτέρω ότι ό άνθρωπος καί ή άνθρώπινη ψυχή 
άποτελοΰν μέρος αύτής τής Αρμονίας,31 καί έτσι τύ άτομο μπορεί νά έναρμο-

28. Στράβωνος: «Γεωγραφικά», X, 3, 10, 468.
29. Ρ. Β ο y a n c é: "Le culte des Muses chez les philosophes grecs” (1936/ 

1972).
Matila Ghyka: "Le Nombre d’Or” (2 τόμ., 1931/1952).
P. B o y a n c é: "Les Muses et l’harmonie des sphères” (1946).
H. Diels: "Die Frangmente der Vorsokratiker” (3 τόμ., 1903/1968 κλπ.)

30. Werner Jäger: "Paideia: The Ideals of Greek Culture” (Μετ. G. 
Highet, 3 τόμ., 1954 κλπ.)—Τόμ. I, 161 κ.έξ.

31. Λόχου χάρη, « . . . ό μέν λόγος ώς άρμονία τις ή ψυχή καί ή άρμονία δι’ άριθμών» 
καί άλλες συναφείς περικοπές άπό τόν ’Ιάμβλιχο, τύν Πορφύριο κλπ. — Βλ. κ. Η. Abert: 
"Die Lehre vom Ethos in der Griechischen Musik” (1899/1968), 25. 
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νίζη τόν έαυτό του βάσει θείων νόμων καί ύποδειγμάτων τοΰ μακροκόσμου, 
πού τίς άντιστοιχίες κα'ι άναλογίες του μπορεί νά τίς δή καί νά τίς συλλάβη 
στον μικρόκοσμο—άφ’ ής λοιπόν στιγμής συνέβη αύτό, τά πάντα πιά στην 
Ελλάδα διέπονταν άπ’ αύτή την άντίληψη. 'Η έπακόλουθη επίδραση της 
έννοιας της άρμονίας καί της άνάγκης γιά άρμονία στην πράξη έξαπλώθηκε 
σ’ δλες τίς όψεις τής Ελληνικής ζωής καί την επηρέασε κατά τρόπο πρωτοφανή. 
’Επηρέασε στά θεμέλιά της (άπύ ποΰ νά πρωταρχίση κανείς;) την ύπόσταση 
τής γλυπτικής καί τής άρχιτεκτονικής μέ την άναζήτηση τών άπολύτων καί 
τών τέλεια αρμονικών αναλογιών καί δομικών σχέσεων· έπηρέασε τήν ποίηση, 
τή ρητορική, τή θρησκεία, τήν ηθική (τή φιλοσοφία τήν είπαμε άφοΰ έπροη- 
γείτο)· έπίσης έπηρέασε βαθειά τήν δλη παιδεία, μ’ εκείνη τήν άρμονική, 
ζηλευτή τριάδα άπαραίτητων καταστάσεων, πού άποτελοΰσαν τίς έκ τών 
ούκ άνευ γνώσεις γιά κάθε έλεύθερο, ολοκληρωμένο πολίτη: Γράμματα-Μου- 
σική-Γυμναστική. Καί γιά νά μιλήσουμε προς στιγμή λίγο είδικώτερα γιά 
τή γυμναστική τήν ίδια, τήν άθληση καί ώραιοποίηση τοΰ σώματος σάν ται
ριαστού σκεύους τής ψυχής (κάτι στο όποιο τόση σημασία άπέδιδαν οί 'Έλ
ληνες), τήν έπηρέασε φυσικά μέ τύν έντελώς ίδιάζοντα τρόπο πού ξέρουμε. 
’Ίσως, ωστόσο, νά μή συνείδητοποιήται γενικά π.χ. δτι ένας μεγάλος γλύπτης 
όπως ό Πολύκλειτος (πού έπλασε τύν Δορυφόρο), έγραψε καί είδικύ σύγγραμμα 
μέ τίτλο «Ό Κανών», θεμελιώδους σημασίας, καί μέ Πυθαγόρειο ύπόβαθρο 
(σώζονται ψίχουλα), τοΰ οποίου εφαρμογή είναι τύ γνωστό μας άγαλμα του 
«ό Δορυφόρος», πού κι’ αύτύ έχει έπωνομασθή Κανών. Έν πάση περιπτώσει, 
οί εύρεΐες συνέπειες τών έννοών Μουσική καί άρμονία διείπαν κυριολεκτικά 
τόσο σαρωτικά τύ καθετί, στή θεωρία καί στήν πράξη, πού κατά τήν πεποί
θησή μου ολόκληρος ό άρχαιοελληνικύς πολιτισμός θά μποροΰσε νά κοιταχτή 
σάν μουσική καί σάν άρμονία άπ’ άρχής μέχρι τέλους· ή, γιά ν’ άκριβολογή- 
σουμε περισσότερο, σά μιά άσταμάτηση, άκατάβλητη μάλλον, προσπάθεια, 
τώ οντι προμηθεϊκή, γιά έπίτευξη αύτήε τής καταστάσεως τής άρμονίας μέσω 
διαμάχης καί δοκιμασίας. (Τύ άν έφταναν δλοι οί 'Έλληνες τύ ιδεώδες στύν 
ίδιο βαθμό, είναι χωριστό θέμα). 'Η έκδήλωση τής άρμονίας στούς άρχαίους 
μας προγόνους ύποκρύπτεται ή είναι ολωσδιόλου έκδηλη σέ πολλά άλλα, πού 
πολλές φορέε δέν έρχονται στύ μυαλό μας έκ πρώτης οψεως—δπως είναι ή 
ίδια ή γλώσσα τών άρχαιοελλήνων, ή νομοθεσία, ή θαυμάσια Ελληνική ένδυ- 
μασία. Μέσ’ άπ’ δλ’ αότά—άρχίζει ίσως τώρα κάπως νά διαφαίνεται τύ 
πράγμα—ή δλη έννοια τής άρμονίας, ή άνάγκη ύπάρρξεώς της καί κατά συνέπεια 
ή έφαρμογή της στήο πράξη έφταναν λίγο-πολύ μέχρι τύν τελευταίο πολίτη, 
τύν άγγιζαν, τύν έπηρέαζαν, δχι άπλώς αύτύ—διαμόρφωναν τήν δλη ύπόσταση 
καί τήν αισθητική του, τήν τοποθέτησή του άπέναντι στή ζωή, τά ιδανικά του. 
Μοναδικό φαινόμενο στήν 'ιστορία είναι κυρίως αντη ή πλευρά τοΰ άρχαίου 
Έλληνικοΰ πολιτισμού, καί αύτή μάλλον πρέπει νά τονίζεται δταν μιλάμε γιά 

«τό θαΰμα τής άρχαίας Ελλάδος» γιατί άπό έδώ έπονται δλα τ’ άλλα. "Εχουμε 
νά κάμουμε μέ μιά άλήθεια άπλή, μέ στοιχεία άδιάσειστα, κι’ ώστόσο μ’ ένα 
φαινόμενο συνταρακτικό. Συνταρακτικό, γιατί δσο καί νά τό άναλύουμε τό 
μυστήριο παραμένει: Πώς οδηγήθηκαν οί άνθρωποι αύτοί καί μόνο, άπ’ δλη 
τήν ιστορία καί άπ’ δλες τίς έποχές (περιλαμβανομένης καί τής δικής μας), νά 
συλλάβουν τό πράγμα καί νά τό ύλοποιήσουν; Καί γιατί δέν μπορεί κανείς 
άλλος νά τό έπαναλάβη, παρά τύ προηγούμενο πού ύπάρχει καί πού τό δημιούρ
γησαν γιά μάς οί 'Έλληνες; Καί τό όποιο προηγούμενο—τό πιύ άξιοθαύμα- 
στο—έκεϊνοι δέν τύ είχαν ώστε νά τύ μιμηθοΰν; ’Ιδού θέμα γιά πολύ στοχασμό, 
θέμα δμως πού δέν χρειάζεται οΰτε ρωμαντισμούς, οΰτε ρητορισμούς, ούτε 
πανηγυρικούς γιά νά έκτεθή, άλλά σοβαρή, βαθειά, άντικειμενική μελέτη, 
μέ τή βοήθεια άσφαλώς τής ένόρασης.

Καί πάλι, λυποΰμαι πού δέν μπορώ νά έπεκταθω περισσότερό, όμως έκαμα 
μιά μικρή προσπάθεια πρύς τήν κατεύθυνση αύτή μέ άλλη εύκαιρία (άν άξίζη 
νά τήν άναφέρω) μέ τύ άρθρο μου, «Οί μουσικές καί άρμονικές βάσεις τοΰ 
άρχαιοελληνικοΰ πολιτισμοΰ».32 Πρέπει ώστόσο νά τονίσω δτι, άντί άρθρο, 
το θέμα μάλλον ζητάει καί πάλι ένα ογκώδες σύγγραμμα.

Καλύτερα άπ’ δ,τι μπορούμε νά παρακολουθήσουμε τά πράγματα στούς 
’Ορφικούς καί τούς Πυθαγορείους, μά έπί τή εύκαιρία καί στούς Προσωκρα- 
τικούς, πού τόσο άπασχολοΰσαν τή σκέψη τους οί έννοιες μουσική καί άρμο
νία, καλύτερα λοιπύν καί διαυγέστερα, μπορούμε νά παρακολουθήσουμε τίς 
σχετικές ιδέες στούς Πλατωνικούς, γιατί βρισκόμαστε πιά στούς έντελώς 'ιστο
ρικούς χρόνους. ’Έτσι, πολλοί είναι πιύ ένήμεροι τής θέσης τής μουσικής στήν 
Πλατωνική σκέψη, καί μέσω τής τελευταίας στη σκέψη τοΰ μεγάλου δασκάλου 
τοΰ Πλάτωνος, Σωκράτους. καί σέ δχι μικρότερο βαθμό, στή σκέψη τοΰ μαθη
τή τοΰ Πλάτωνος, Άριστοτέλους, καθώς καί τοΰ μαθητή τοΰ τελευταίου, Άρι- 
στοξένου, πού τά έργα τους βρίθουν άπύ μουσικές παρατηρήσεις, έκτενείς ή 
σύντομες, άνεκτίμητες (δπως τύ είπαμε κιόλας) σέ άξια, ιδίως δέ πάνω στύ θέμα 
πού μάς άπασχολεϊ. Καί, άπύ τήν άλλη, δέν πρέπει νά ξεχνάμε τούς συχνά 
παραμελημένους, άκόμα καί ύποτιμούμενους, σοφιστές- καί παραπέρα, τούς 
Νεοπλατωνικούς, τούς Νεοπυθαγορείους κλπ.

Στύ τεράστιο θέμα Πλάτων καί Μουσική ήδη άναφερθήκαμε. Σύντομα 
έδώ θά προσθέσω δτι ό ιδρυτής τής ’Ακαδημίας ήταν βαθύτατα ένήμερος καί 
τών ’Ορφικών καί τών Πυθαγορείων ιδεών (μερικοί άπύ τούς καλύτερους 
Πυθαγορείους, δπως ό Άρχύτας, ήταν προσωπικοί φίλοι του). ’Αντλώντας 
λοιπύν άπύ αιώνες παρατήρησης καί έφαρμογής, έμπνεόμενος άπύ τή σχετική 
τεράστια παράδοση, άπύ τύν δάσκαλό του Σωκράτη, άπύ κορυφαίους μουσικούς 
έκπαιδευτές τής έποχής του, δπως ό Δάμων, καί τέλος άπύ τήν προσωπική του

32. «Πνευματική Κύπρος», άρ. 172 καί 173 (1975).
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μεγαλοφυΐα καί διαίσθηση σ*  αύτά τά πράγματα, ό Πλάτων έπανατοποθετεί 
την τρομακτική σημασία πού ήδη άποδιδόταν στην μουσική σέ καινούργια βάση. 
Μέ τήν ελκυστική καί προσιτή μέθοδο τοΰ διαλόγου καταδεικνύει, καί τύ κάνει 
επιστημονικά ωστόσο, πώς δλα τά στοιχεία πού συναποτελοΰν τή μουσική, 
άπύ τά πιύ τεχνικά μέχρι τά αισθητικά, τά φιλοσοφικά, τά συμβολικά, τά 
μυθολογικά, τά μεταφυσικά—δλα, μέ τή γνωστή έμφαση πάνω στύν ’Απόλλω
να καί τήν Άπολλώνεια τάξη άξιων, πρέπει νά κατατείνουν πρώτα στήν έναρ- 
μόνιση τοΰ άτόμου καί στή συνέχεια νά επιφέρουν τήν εναρμόνιση της πολιτείας: 
Τύ ίδιο τύ άτομο μαθαίνει πρώτα νά μεταφέρη καί νά πραγματώνη τήν άρμονία 
μέσα του, κι’ 6χι νά είναι κατ’ επίφαση μουσικός, πού ή άρμονία πού μ’ αύτήν 
άσχολείται νά μή τύν έ'χη άγγίξει καθόλου, καί κατόπι νά συνεισφέρη αύτή τήν 
προσωπική άρμονία στή ζωή της πόλης, τοΰ άστεως. Αύτή ή μορφή βίωσης 
της φιλοσοφίας μας—ύποστηρίζει άναντίρρητα ό Πλάτων—είναι ή άνώτερη 
μορφή μουσικής· ή δέ μουσική τέχνη ή ίδια γίνεται τότε ή καλύτερη προετοι
μασία γιά τή φιλοσοφία.33 34 Είναι τόσο άπλύ καί πεντακάθαρο τύ πράγμα γιά 
τή διαυγή Ελληνική σκέψη, δπως φαίνεται δμως δχι καί τόσο γιά μάς. Δέν 
ήταν δέ καμμιά ιδιομορφία τοΰ Πλάτωνος αύτά, δπως νομίζεται κάποτε: ‘Ο 
ίδιος μάς θυμίζει τή μεγάλη προειδοποίηση τοΰ προκατόχου του, μεγάλου 
μουσικού καί εκπαιδευτή, Δάμωνος, δτι άπύ τή στάση μας άπέναντι στά μου
σικά πράγματα έξαρτάται αύτή ή ίδια ή ύπόσταση τής πολιτείας· ή οποία 
συγκεκριμένα εύκολα μπορεί νά καταρρεύση άπύ τυχύν άνευθυνότητες στή 
μουσική. Είναι ένα περίφημο άπόφθεγμα:

33. Πλάτωνος: «Φαίδων», 61 α.
34. Id.: «Πολιτεία», IV, 424 C.

«Είδος γάρ καινόν μουσικής μεταβάλλειν (Εννοείται στην πολιτεία) ευλα- 
βητέον, ώς èv δλω κινδυνεύοντα· ουδαμοϋ γάρ κινούνται μουσικής τρόποι 
άνευ πολιτικών νόμων τών μεγίστων».3 4

’Άλλη τρανή ύποστήριξη, κατά τήν άποψή μου, δλης αύτής τής ιδέας 
τής συλλογικής άρμονίας τοΰ άστεως, πού ξεκινά άπύ τύ άτομο, καί δτι μάλιστα 
αύτύ είναι κάτι τύ άπολύτως κατορθωτύ στήν πράξη, προέρχεται άπύ τήν 
περίπτωση τοΰ Άρχύτα, μουσικού, πολιτικοΰ, έπιστήμονος, εφευρέτη, καί 
καθώς είπαμε Πυθαγορείου καί φίλου τοΰ Πλάτωνος. Ό Άρχύτας γιά εφτά 
ολόκληρα χρόνια έδειξε στύν Τάραντα τής Κάτω ’Ιταλίας τήν ύλοποίηση τοΰ 
πράγματος· έστω καί άν άτυχώς τοΰ ίδίου τοΰ Πλάτωνος ή προσπάθεια στίς 
Συρακούσες μέ τύν φίλο του Δίωνα άπέτυχε, άπύ τήν κινητοποίηση τών σκο
τεινών δυνάμεων καί τοΰ πνεύματος τής διάλυσης, πού ξέρουμε.

’Αναφέραμε τύν ’Απόλλωνα. Πρώτα, άν χρειάζεται, πρέπει νά θυμηθοΰμε 
δτι ήταν ό κατ’ εξοχήν θεύς τής Μουσικής καί ό ήγέτης, δπως είπαμε, τών 

τί γίνεται μέ τύ λο ύ καί τίς άνάγκες του; Αύτός, μέχρι που να φταση στύ σημείο 
ν’ άποζητά καί νά συγκινήται άπύ τήν Άπολλώνεια δημιουργία, δεν πρέπει 
νά εγη τη δική του μουσική; ‘Η άπάντηση τών αρχαίων (δπως και κάθε αν
θρώπου μέ φρόνηση σήμερα) είναι οπωσδήποτε ναι, και οι ίδιοι οι αρχαιοελ- 
ληνες έδειξαν περισσότερο άπύ κάθε άλλη εποχή πόσο ήξεραν νά συντονίζουν 
τίς λαϊκές άνάγκες καί νά τίς εκτονώνουν όργανωμένα μέ τίς γιορτές τής 
πόλης, κυρίως βέβαια τίς Διονυσιακές, καί μέ τήν παρουσία τοΰ θείου, ώστε τά 
πάντα νά παίρνουν τή μορφή μιας ελεγχόμενης κατάστασης και ακόμα, τόσο 
συχνά, συλλογικής καί άρμονικής στήν εκδήλωσή της. Η ανώτερη καί πιύ 
καλλιτεχνική-τελετουργική οργάνωση τοΰ πράγματος ήταν δέν είναι δύσκολο 
νά τύ δοΰμε, κάτω άπύ τύ σωστύ πρίσμα—ή άρχαία τραγωδία, πού άποτελοΰσε 
τύ ιδεωδέστερο μέσον κάθαρσης τών έπισωρευμένων παθών τοΰ κοινοΰ. Κάτι 
πού βρήκε καί τύν ιδεωδέστερο έρμηνευτή του στύ πρόσωπό του Αριστοτέ- 
λους, δπως ξέρουμε. Οί άρχαίοι γενικά έδειξαν έδώ μ’ ένα πολύ διδακτικύ 
τρόπο πώς, ενώ άπύ τή μιά ήξεραν πώς νά φανερώνουν το απώτερο δραμα τών 
έπερχομένων πραγμάτων καί τύ δρόμο πρύς τύν Απόλλωνα, υπογραμμίζοντας 
ξεκάθαρα δσα άποτελοΰσαν στοιχεία καθυστέρησης, παρεμπόδισης μα καί 
κινδύνου πάνω σ’ αύτύ τύν δρόμο γιά έκείνους που ένοιωθαν έτοιμοι, καθώς 
καί γιά τούς νέους πού ήταν ή ελπίδα τής αυριον, άπύ τήν άλλη πλευρά άνα- 
γνώριζαν πώς οί άνάγκες τοΰ παρόντος ύπήρχαν καί ήξεραν νά τίς ύπηρετοΰν 
καί νά τίς ικανοποιούν. Κι’ άν μάθουμε νά διακρίνουμε τή σοφία τοΰ πράγμα
τος, μέ τή βοήθεια π.χ. ένύς Άριστοτέλους, θά δοΰμε πώς καμμιά άντίφαση 
δέν ύπάρχει. Έκτύς άπύ τύ περίφημο ορισμό του γιά τήν τραγωδία καί τά 
συναφή χωρία άπύ τά έργα του, ό ιδρυτής τοΰ Λυκείου έπεκτείνεται κατ’ έπα- 
νάληψη πάνω στύ δλο θέμα τών διαφόρων τύπων μουσικής καί τών άποτελ,ε- 
σμάτων τους, κάνοντάς το ξεκάθαρο πώς ύπάρχει μουσική κατάλληλη γιά τήν 
κάθε περίσταση (γιά διασκέδαση, γιά ξεκούραση, γιά μόρφωση, γιά κάθαρση 
κλπ.—πρόκειται στήν ούσία γιά μιά κλιμακωτή διάταξη, αν προσέξουμε) καί 
δτι στύν κάθε άνθρωπο, στύ κάθε στρώμα τοΰ λαοΰ, πρέπει νά προσφέρεται 
έκείνη ή μουσική πού έξυπηρετεί πιύ άμεσα καί έπιφέρει τ’ άποτελέσματά της 
πιύ εύχάριστα. Είναι μιά άξιοθαύμαστη άνάλυση,52 καί δέν πρέπει νά μάς 
διαφεύγη τύ γεγονύς δτι κι’ έδώ βρίσκουμε άκόμα μιά φορά τή θεωρία \ά 
συμβαδίζη μέ τήν πράξη, μέ τήν καθημερινή έφαρμογή τών πραγμάτων. Καί 
ή θεωρία φυσικά δέυ άφορά μόνο τύν Σταγειρίτη φιλόσοφο. Οί ‘Έλληνες 
οπωσδήποτε δέχονταν καί αναγνώριζαν τύν Διόνυσο, δέν τύν άπέρριπταν (γιά 
τή μεγάλη χρησιμότητά του μιλήσαμ: κιόλας παραπάνω, σέ μιά άναφορά στούς 
Δελφούς), καί άν οί «Βάκχε<» τοΰ Εύριπίδη σημαίνουν τίποτε, τότε μάς δίνουν

52. Άριστοτέλους: «Πολιτικά», π.χ. τύ μέρος VIII, 7, 1342 α. Άλλά βλ. 
κ. Πλάτωνος: «Νόμοι», 653-654, 664-665, 675 e, 796e, κλπ.
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ένα μεγάλο σχετικό ύπαινιγμό καί μαζί μιά προειδοποίηση- καί τό ίδιο ή μοίρα 
τοΰ μάρτυρα εκείνου της Άπολλώνειας θρησκείας, ’Ορφέα.

5. Σύγχρονη εποχή. 'H οτάοη της στό δλο θέμα, ουγκρίσεις με τούς αρχαίους.

’Έτσι, μέ κάποιο ύπόβαθρο καί μέ κάποιες προσλαμβάνουσες παραστά
σεις, έρχόμαστϊ. τώρα στη σύγχρονη έποχή, τίς άντιδράσεις της καί σέ αναπό
φευκτες συγκρίσεις μέ την άρχαιότητα. (Γιά εντελώς ξεκάθαρα άντικειμίνικά 
συμπεράσματα, άποδεκτά απ’ όλους, δέ ξέρω ά? πρέπει νά μιλήσουμε μέσα 
σέ τέτοια πλαίσια χώρου).

Ξέρω—δλοι ξέρουμε, τί θά είχε νά άντιτάξη ή εποχή μας σέ δλ’ αύτά: 'Η 
τέχνη δέν διδάσκει, δχι συνταγές στον καλλιτέχνη, οΰτε δεοντολογία της τέχνηε, 
«'Η τέχνη γιά τήν τέχνη», προσοχή άπό την κατευθυνόμενη τέχνη καί τούς 
ύπαγορευόμενουε στόχους, που πάει ή έλευθερία τοΰ δημιουργού, καί άλλα 
τέτοια γνωστά κατ’ ούσίαν. Κοντά σ’ αύτά ή εποχή μας θά άντέτασσε καί τίς 
έξ ίσου γνωστές άγνωστικιστικές θέσεις: Ποιός θά πή ποιό είναι το άπόλυτα 
όρθό, δχι μόνο στη μουσική ή τήν καλλιτεχνική δημιουργία, άλλά (σήμερα 
προβάλλεται καί αύτό) ποιός θά πή ποιό είναι τό ήθικώς ή εξελικτικών καλύτερο 
γιά τόν άνθρωπο γενικά; Καί, τέλος πάντων, απαντήσεις καί θέσεις μέσα σ’ 
αύτό τό πνεΰμα.

Λόγω της στοιχειώδους άναλύσεως καί έπιχειρηματολογίας πού έπέτρεψε 
ό χώρος, ξέρω επίσης δτι είναι δύσκολο νά εχει πεισθή ό άναγνώστης πέρα γιά 
πέρα ως πρός τό βαθμό ορθότητος τών αισθητικών άξιών στίς όποιες οί άρχαιο- 
έλληνες έναπέθεσαν τήν πίστη καί τίς ελπίδες τους. 'Ωστόσο, ας προχωρήσω 
άδίστακτα σέ μερικούς στοχασμούς καί άκόμα συμπεράσματα, στό τελευταίο 
αύτό στάδιο τοΰ θέματός μας, έστω κι’ άν θεωρηθούν μάλλον προσωπικά. ’Άλ
λωστε ένα πράγμα παραμένει πέρα άπό κάθε άμφισβήτηση, ή πρόκληση της 
συγκρίσεως μεταξύ τών δύο εποχών, τήν όποια πρόκληση ό καθένας μας 
πρέπει νά παίρνη.

Τό πρώτο πού πρέπει νά κατανοηθή είναι δτι, στήν άρχαία Ελλάδα, τό 
δλο θέμα δέν έπαιρνε τή μορφή καμμιάς θεωρητικής συζητήσεως περί δεοντο
λογίας τής τέχνης, καί δή μακρυά άπό τό κοινό καί τήν πραγματικότητα, άπλώς 
μεταξύ άποξενωμένων στοχαστών. Έπρόκειτο πρωτίστως γιά εφαρμογή άρ- 
χών, ήλεγμένη στήν πράξη άπό τόν άμείλικτο κριτή χρόνο, μά καί τήν κρίση 
κορυφαίων ήγετών τής σκέψης, έπρόκειτο γιά μιά διεργασία πού πέρασε 
μέσ’ άπό μακραίωνη παράδοση, δοκιμασία κΓ έπαλήθευση. Οί στοχαστές 
καί φιλόσοφοι, δπως σωστά έχει παρατηρηθή κΓ άπό άλλους, άπλώς (τίς πιό 
πολλές φορές) έπαιρναν αύτό πού ήδη ύπήρχε γύρω τους σέ εφαρμογή καί τοΰ 
έδιναν πιό διαυγή, πιό συστηματοποιημένη καί ολοκληρωμένη, πιό φιλοσοφική 
μορφή.

’Ακριβώς, πιστεύω δτι καί έμεϊς, μέ τά άποτελέσματα, πρώτα, τής 
κακής χρήσης τοΰ ήχου καί τής μουσικής πού άνέφερα καί, δεύτερο, τών σχε
τικών ερευνών καί διαπιστώσεων τήςέποχής μας, ήδη θά έπρεπε νά βρισκώμα- 
στε στίς ίδιες έφαρμογές. 'Η αισθητική, ή φιλοσοφία τοΰ ωραίου, μπορεί 
ν’ άλλάζη άνάλογα μέ τούς καιρούς καί τίς έποχές, μά τά έκάστοτε άποτελέ
σματα τοΰ ήχου, τοΰ κραδασμού καί τής μουσικής μένουν. Μένουν σάν πάγιο 
αίτημα καί πρόκληση. Μένουν καί έχουν τά άποτελέσματά τους, είτε τό ξέ
ρουμε είτε δχι, είτε τό θέλουμε είτε δχι. Μερικές ενδιάμεσες, προσωρινές ας 
τίς πούμε, καί μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας διευθετήσεις, φάσεις τής 
τέχνης καί κατά καιρούς άξίες καί κριτήρια, μάς εξυπηρετούν γιά ώρισμένο 
διάστημα, ικανοποιώντας τίς άνάγκες τοΰ παρόντος, μέχρι τό άναπόφευκτο. 
Π.χ. ή δική μας, ή σύγχρονη, ύποδιαίρεση τής μουσικής σέ σοβαρά καί έλαφρά, 
συχνά μέ έννοια άνώτερης καί κατώτερης, καλής καί κακής μουσικής. ΔΕΝ 
είναι καί τόσο άτρωτη δσο ή ύποδιαίρεση τών άρχαίων Ελλήνων βάσει τής 
χθόνιας, Διονυσιακής φύσης τοΰ άνθρώπου, άπύ τή μιά, καί τής έπουράνιας 
ή ήλιακής ή Άπολλώνειας φύσης του, άπό τήν άλλη. Πολύ μεγάλη άναλογία 
τής σοβαράς μουσικής, ώς γνωστό, είναι βίαια διονυσιακή καί άναστατώνει 
καί καταρρακώνει τό ίδιο τά νεΰρα, δσο καί οί άντίστοιχοι τύποι τής «πόπ», 
νά ποΰμε. ’Ή πάλι, ένα μέρος τής σοβαράς μουσικής είναι (άν καί ύπάρχει 
μιά μυστική συνεννόηση σιγής πάνω σ’ αύτό) γεμάτο άπό άχρείαστες φλυαρίες 
καί περιττολογίες, είτε τών σαλονιών, είτε τών καθωσπρέπει, είτε τής καθη
μερινότητας, είτέ τέλος πάντων καταστάσεων άντιπνευματικών (καί κάθε 
άλλο παρά «σοβαρών» ή «κλασσικών»)—γιά νά μήν πώ γεμάτο καί άπό άνοη- 
τολογίες. Άπό τήν άλλη μεριά, δέν είναι δλη ή έλαφρά μουσική Διονυσιακή, 
φλύαρη κ.ο.κ.

'O άλύτρωτος κόσμος τοΰ άνθρώπου δέν είναι μόνιμη βάση πάνω στήν 
οποία νά κτίσης, καί οΰτε άντέχει (κατά φυσική συνέπεια) στό χρόνο. Έτσι, 
ό χρόνος μάς βρίσκει νά άποροΰμε γιά τή μή μονιμότητα καί τήν παροδικότητα 
τών αισθητικών άξιών. . . 'Όπως τό είχε διατιστώσει—άπό τούς πρώτους 
νομίζω—ό Westphal, στά μεγάλα έργα του γιά τίς μουσικέ; τέχνες τών Ελ
λήνων,5 3 οί τελευταίοι ποτέ δέν άπεικόνιζαν στή μουσική τά άλληλοσυγκρουό- 
μενα πάθη μας.54 'Όμως άκριβώς αύτά τά πάθη άποτελοΰν γιά μάς κριτήρια 
καί άξίες, είτε άπό παρεξηγημένο (κατά τήν άποψή μου) ούμανισμό ή ύπαρξι- 
σμό, στήν δέ πράξη τά κριτήρια αύτά καταλήγουν, δχι στήν ελευθερία τοΰ 
καλλιτέχνη ή όποιουδήποτε (έλευθερία πού τόσο φοβόμαστε μήν καταπατηθή 
άπύ ύπαγορεύσεις), άλλά σέ άσυδοσία τοΰ άτόμου, καταδυνάστευσή του άπύ

53. Α. Rosbach & R. Westphal: "Theorie der musischen Künste 
der Hellenen” (3 τόμ., 1885 κλπ. . ./1966).

54. Βλ. κ. F. A. G e v a e r t: "Histoire et théorie de la musique de l’antiquité» 
(2 τόμ.) I (1875/1965), 36.
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τά πάθη του καί σ’ ένα περίεργο εγωκεντρισμό ή ύποκειμενισμό: Μέ τήν έννοια 
βτι κάνουμε τόν εαυτό μας, τον άτελή άκόμα έαυτό μας, ύπόδειγμα, στηρίζοντας 
τήν άπόπειρά μας αύτή μέ εύσχημη επιχειρηματολογία, αισθητική, «φιλοσο
φία» (συνειδητά ή δχι, άδιάφορο).

"Ο,τι τροφοδοτεί τά πάθη, τή βιαιότητα, τήν άποχαλίνωση τοϋ Διονύσου, 
του Πριάπου καί του κτήνους του σπηλαίου, καί τά κάνει δλ’ αύτά ύπόδειγμα 
καί γνώμονα καί φιλοσοφικό σύστημα, αύτό, βάσει του κριτηρίου τών ‘Ελλήνων, 
διαιωνίζει στήν πραγματικότητα τό πρόβλημα καί τό ά^χος τού άνθρώπου, καί 
του προσφέρει άπλώς χάπια άνακουφιστικά, νάρκωση προσωρινή του πόνου 
καί συμπτωματικές θεραπείες άντί μόνιμες. Στή χειρότερη περίπτωση, χωρίς 
νά τό ύποψιαζόμαστε καί καθώς κάνουμε τούς «ελεύθερους», ύποσυνείδητα 
έχουμε βρει όπιο γιά νά άποκοιμίζουμε τό πρόβλημα της άνθρώπινης ψυχής 
καί γιά ν’ αναβάλλουμε τή ριζική άντιμετώπισή του. Οί έπιπτώσεις μοιραία 
επηρεάζουν, διαμορφώνουν άκριβέστερα, τό κοινωνικό σύνολο, άν πρέπη νά 
πιστέψουμε δύο τόσο διαμετρικά διαφορετικούς (έκ πρώτης δψεως) συγγρα
φείς, δσο ό άείμνηστος Σύριλ Σκώτ καί ό σύγχρονος Ζάκ Άτταλί,55 μά καί άν 
πρέπη νά πιστέψουμε τήν ϊδια τήν μαρτυρία τών οφθαλμών μας.

55. C. Scott: ‘‘Music ..(ύποσ. 3).
J. Attali: “Bruits” ( ” ” ).

Αύτά πρέπει νά τά ξέρουμε καί δταν ύπηρετοΰμε τόν παρόν καί τίς άνάγκες 
του.

Κατ’ άντιδιαστολή πρός αύτά: 'Ό,τι δείχνει πρός μία έκβαση καλύτερη, 
δηλ. γαληνέματος καί ειρήνης καί αρμονίας, τόσο άτομικά δσο καί συλλογικά, 
δ,τι άποκαλύπτει ένα στάδιο εξελικτικό άνώτερο, επέκεινα του άτελοΰς, πλή
ρους συγκρούσεων σταδίου στό όποιο βρισκόμαστε άποτελματωμένοι, πρός τό 
όποιο τό άτομο νά μπορή νά κατατείνη γιά τήν άπόκτηση της ιδεώδους αρετής 
καί τής άρμονίας του δντος, αύτό, άποτελεϊ επιθυμητό τομέα κατακτήοεώς 
του καί στέρεο κριτήριο, γιατί προωθεί τήν ανθρώπινη μονάδα μέσα στό σύνολό 
της αρμονικά καί σύμφωνα μέ σαφείς, πιστεύω, Νόμους τής ’Εξέλιξης, οί 
όποιοι βοοΰν ζητώντας άναγνώριση μέσ’ άπό τό γύρω χάος.

Αύτούς τούς νόμους τής έξέλιξης είμαι βέβαιος δτι δχι μόνο οί άρχαιοέλ- 
ληνες τούς βρήκαν, μά δτι καί μεϊς είμαστε στό δρόμο πρός τήν έκ νέου άνακά- 
λυψή τους. Μιά μικρή άκόμα ένδειξη θ’ άναφέρω, άπό κείνες πού δέν προσέ
χονται πολύ, μά πού πιθανώς άποτελοΰν (μαζί μέ άλλους παράγοντες άσφαλώς) 
κριτήριο του κατά πόσο ό άνθρωπος είναι ή δέν είναι προορισμένος νά φτάση 
μιά μέρα καί τό άπόλυτο: 'Όταν τό άτομο σήμερα συμβαίνει, σέ κάποιες ώρες 
αύτοεξέτασης καί ειλικρίνειας μέ τύν έαυτό του, νά φαντάζεται τύν ιδεώδη τύπο 
άνθρώπου πού θά ήθελε νά είναι τύ ίδιο, δταν άποβάλη τά ελαττώματα καί τίς 
έλλείψεις του (πού κατ’ ιδίαν άναγ;ωρίζει) ώστε νά γίνη πιύ τέλειο, ποιύν τύπο 

άνθρώπου έχει συνήθως στύ μυαλό του; Τί πρωτίστως θά ήθελε νά είναι, πού 
δέν είναι άκόμα; ’Ασφαλώς θά ήθελε πρωτίστως νά παραφέρεται λιγότερο, 
νά είναι πιύ άτάραχος, πιύ ισορροπημένος, πιύ δίκαιος κ.ο.κ. ’Έτσι δέν εϊναι; 
Καί άπύ τήν άλλη, ή άνθρωπότης σάν σύνολο, ποιύ τέρμα καί ποιά κατάληξη 
οραματίζεται γιά τύν έαυτό της σάν έξοδο άπύ τίς δυσκολίες της καί σάν τύν 
ποθητύ κόσμο τής αΰριον: ’Ασφαλώς, ένα κόσμο γαληνεμένο, άδίλφωμένο, σέ 
τέλεια ειρήνη καί αρμονία. Αύτύ άκριβώς ξέρουμε δτι είναι τύ δραμα πού 
ύπηρετεϊ ό διεθνής δμιλος τών εθνών, γι’ αύτύ άγωνιζόμαστε δλοι μας καί 
προσπαθούμε σάν μικρότερες ομάδες (έθνη) νά κάμουμε τή συμβολή μας. 
Αύτύς εϊναι ό κόσμος τού ’Απόλλωνος, καί εϊναι άδύνατο ν’ άρνηθοΰμε δτι εξε
λικτικά κινούμεθα πρύς τήν Άπολλώνεια Τάξη ’Αξιών. Νά θυμηθούμε έδώ 
δτι οί άρχαϊες Άμφικτυονίες μέ έδρα τύ Μαντείο τού Μουσηγέτη θεού λέγεται 
δτι ύπήρξαν τύ ύπόδειγμα γιά τύν σημερινύ OHE. Λέω, λοιπόν, δτι ίσως έξω 
άπύ τύν ’Απόλλωνα ή τίς καταστάσεις πού άντιπροσωπεύει, έξέλιξη δέν ύπάρ- 
χει. Γι’ αύτύ άκριβώς πιστεύω πώς πρέπει νά άναγνωρισθή πώς ό,τιδήποτε 
οδηγεί στήν άρμονία, τήν ειρήνη, τή φιλία, τήν άγάπη καί μακρυά άπύ τύ μίσος 
καί τή σύγκρουση πρέπει νά εϊναι αιώνια άρχή καί άτρωτο κριτήριο. Δέν 
έχει σημασία άν λέγεται ’Απόλλων ή κάτι άλλο, αύτύ θέλω νά τύ τονίσω, καί 
πρέπει ν’ άναγνωρίσουμε δτι τύ ίδιο στοιχείο άλλοι λαοί ή θρησκείες ή φιλο
σοφίες ή κοινωνικά συστήματα, μπορεί νά τύ έχουν περιγράψει μέ άλλο; τρόπο. 
’Αφού, δπως ύπαινίχθηκα, οί Άπολλώνειες ιδιότητες άπλώς ύποδηλώνουν 
νόμους, ενέργειες άπρόσωπες, άκτινοβολίες, δυνάμεις, έπιδράσιις—πέστε τις 
δπως θέλετε. 'Απλώς οί άρχαϊοι μά; βοηθού; νά ξεκαθαρίσουμε τά πράγματα 
τόσο άποτελεσματικά καί άπύ μιά σκοπιά πού διανοιγει μπροστά μας τέτοια 
άνεπανάληπτη ομορφιά.

'Όσο γιά τήν ζηλευτή αύτή ειρήνη, σά μιά ποθητή κατάληξη κι’ ένα 
λιμάνι, μπορεί ν’ άποδειχθή βέβαια—περιττύ νά λεχθή—ένας πρώτος σταθμύς 
γιά περαιτέρω κατακτήσεις πρύς τύ ’Απόλυτο, δταν τον φθάσουμε· άλλά πόσο 
μεγάλος σταθμύς θά εϊναι γιά τύ σύνολο τής άνθρωπότητος, μπορούμε νά τύ 
συλλάβουμε κάπως, φτάνει ν’ άναλογισθοΰμε τήν ύπερβατική εκείνη γαλήνη, 
τή νηφαλιότητα καί τήν ειρήνη, πού άκτινοβολοΰν δλα τά λυτρωμένα δντα, πού 
ξέρουμε σάν άτομα, δπως εϊναι οί μεγάλοι σωτήρες, οί άπεσταλμένοι, οί μύστες, 
οί άγιοι, οί σοφοί, πολλοί φιλόσοφοι... Τύ δραμα αύτύ συνέλαβαν ήδη άνθρωποι 
τής περιωπής ένύς Arnold Toynbee.56 Νομίζω, ύπάρχει επιτακτική άνάγκη 
ένύς διαυγούς οράματος τών τελικών πεπρωμένων τών άνθρωπότητος καί τού 
πού μας οδηγεί ή έξέλιξη, δχι μόνο γιατί «χωρίς δραμα οί λαοί άφανίζονται», 
άλλά καί γιατί δίχως τήν προοπτική πού προσφέρει τύ τελικύ αύτύ δραμα μας 
εϊναι άδύνατο νά έκτιμήσουμε σωστά στύ παρύν τή σημασία ώρισμένων έξε- 
λίξεων πού βλέπουμε, ούτε καί νά τίς τοποθετήσουμε στή σωστή τους θέση

56. A. Τ ο y n b e e: “Civilisation on Trial”, 1946/1957, 55.
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μέσα σ’ αύτή τήν προοπτική, άν δηλ. δέν ξέρουμε τή θέση πού έχουν στό νά 
επιφέρουν, ενδεχομένως, τήν πραγματοποίηση τοϋ άπώτερου σκοπού. Καί 
έτσι, είτε παραγνωρίζουμε τίς έξελίξεις αύτές, είτε τίς ύποτιμοΰμε, είτε τονί
ζουμε στη θέση τους άλλες, χωρίς μεγάλες συνέπειες, σπαταλώντας πολύτιμο 
χρόνο καί χάνοντας τόν εαυτό μας σέ άχρηστες παρόδους. Πράγμα πού βλέπου
με νά γίνεται ολη τήν ώρα.

Βλέπουμε λοιπόν ’ίσως τώρα, έ'στω καί μέσ’ άπό μιά άπελπιστικά σύντομη 
διαδρομή (για τέτοιο θέμα), δτι ήταν αναπόφευκτο νά οδηγηθούμε σ’ αύτές τίς 
σοβαρές εκβάσεις, άπό τή μεστή νοημάτων μουσική βάση πού ξεκινήσαμε, οί 
οποίες εκβάσεις ολοφάνερα δέν άφοροΰν μόνο τή μουσική πιά, ούτε κάν τίς 
τέχνες σάν σύνολο, μά έχουν άκόμα πιο εύρεϊες συνέπειες. ’Ίσως, μέ άλλα 
λόγια, έπέστη ή στιγμή νά καταδειχθή ή άλήθεια τής Ελληνικής θέσης. Γιατί 
άν πράγματι τό ρεύμα τής ίδιας τής εξέλιξης δείχνει πρός μίαν πορεία πού οδη
γεί στήν κατασίγαση τής άνθρώπινης βιαιότητος καί τύ γαλάνεμα τής άνθρω- 
πότητος, αν ή ίδια ή εξέλιξη θέλη νά μάς φέρη έξω άπό τον διονυσιασμό καί 
τόν μαιναδισμό, τότυ ενώπιον τοΰ γεγονότος αύτοΰ—δταν ένας μάλιστα γνω- 
ρίζη τό γεγονός αύτό συνειδητά, δπως φαίνεται δτι τό γνώριζαν οί αρχαίοι, 
καί δταν κινή τά πάντα πρόσ τήν έκπλήρωση τοΰ εξελικτικού αύτοΰ σκοποΰ_ 
τότε, στ’ άλήθεια, ό,τιδήποτε καθυστερεί αύτή τήν έξέλιξη καί ό,τιδήποτε 
εκτρέπει άπό τό δρόμο πού οδηγεί εκεί, είναι άπώλεια χρόνου· ή μάλλον πρέπει 
νά κοιταχτή ξανά κάτω άπό τό σωστό πρίσμα καί νά πάρη τήν πραγματική 
δχι τή φαντασική του θέση, καί άξια, σάν δηλ. κάτι τό ένδιάμεσα χρήσιμο, δπως 
τό θεωρούσαν οί άρχαίοι. Καί τότε έπίσης, πολλές άπό τίς συζητήσεις καί 
φοβίες ώς πρός τήν έλευθερία τοΰ καλλιτέχνη καί τά λοιπά, θά είναι καθαρή 
φιλολογία. ’Εναπομένει άκόμα, ξέρετε, νά φανή πράγματι—ύπολείπεται, θέλω 
νά πώ, νά άποδειχθή επιστημονικά καί στήν πράξη (πράγμα πού δέν έχει γίνει) 
κατά πόσο ό καλλιτέχνης δταν ύπηρετή τήν ύπέρτατη εξελικτική λύτρωση τών 
συνανθρώπων του καί τοΰ ίδιου, καί δή άπό προσωπική βούληση, φέροντας τήν 
άρμονία καί τήν ομορφιά στό κάθε βήμα, στερείται τής έλευθερίας του καί είναι 
σκλάβος! Σκλάβος ίσως μπορεί να νοηθή τώρα, αν ύπηρετή κάτι μικρότερο, 
προσωρινότερο, δηλ. τήν άτέλεια καί τά πάθη τοΰ μικροΰ έαυτοΰ καί τών 
άλλων. 'Ωστόσο, ύπηρετώντας τό δραμα τής παγκόσμιας αρμονίας, άπό 
προσωπική (έπαναλαμβάνουμε) εκλογή, καί δχι σάν κάτι επιβαλλόμενο ή 
υπαγορευόμενο (άς σημειωθή αύτό), μάλλον θά βρή δτι μοιραία ό καλλιτέχνης 
άπελευθερώνεται. Άπό ύλικά ρεαλιστής, έγινε πνευματικά ρεαλιστής. Νά ή 
διαφορά. Τό δέ προηγούμενο στάδιο, τής ύποτιθέμενης έλευθερίας πού είτε 
σάν καλλιτέχνες είτε σάν άνθρωποι θέλουμε ν’ άπολαμβάνουμε, ίσως ν’ άπο- 
καλυφθή στο μεγαλύτερο μέρος του σά μιά φρικτή άνθρώπινη δουλεία. Γιατί 
δέν ύπάρχει σκλαβιά μεγαλύτερη άπό τή σκλαβιά τοΰ άνθρώπου στόν έαυτό 
του ή στις έσφαλμένες, πλανημένες (έστω κι’ άν είναι ειλικρινείς) άξίες. ‘Όσο 

γιά τό φόβο, πιό ειδικά, τών λεγομένων συνταγών πρός τόν δημιουργό, καλύτε
ρη άσφαλώς ή συνταγή τοΰ ’Απόλλωνος, έλεύθερα πάντοτε εφαρμοζόμενη, 
παρά ή ύποκειμενική, μέ βάση τήν όποία ή έκβαση είναι σκοτεινή. Νομίζω 
σάν έρθη ή ώρα, οί δημιουργοί θά βοηθοΰνται νά φτάνουν τό τέτοιο δραμα και 
τίς σχετικές άληθινές άξίες βιωματικά, όργανικά, σάν άνάγκη, δχι τεχνητά. 
Έν τώ μεταξύ, άν είμαστε εύθείς, θά θυμηθούμε άντιφάσεις μας (ύπάρχουν 
πολλές), δπως τό δτι μιλάμε γιά «στράτευση» τής^τέχνης, πού δμως δεν τη 
θεωρούμε «συνταγές», ούτε ύπαγόρευση στόχων, ούτε άποστέρηση τής ελευ
θερίας. Φαίνεται, μέ λίγα λόγια, δτι απλώς πρέπει νά έντάξουμε δλες αύτές 
τίς κατά καιρούς στρατεύσεις καί φάσεις τής τέχνης σάν ολοένα έξελισσόμενους 
στόχους μέσα στήν άκάθεκτη πορεία πρός τήν άλήθεια· άκόμα καί^ τή σημε
ρινή, φαινομενική διάλυση τών πάντων σ ορισμένες μορφές τέχνης και μουσικής 
η άλλης δημιουργίας· άκόμα καί τά άλύγιστα πρότυπα τών Αιγυπτίων, που 
θαύμαζε ό Πλάτων.

Υπάρχουν, δπως ξέρουμε, καί άλλοι φόβοι καί ένδοιασμοί, δπως ό φόβος 
μιάς ύποθετικής μονοτονίας τής καλλιτεχνικής έκφρασης, μιάς ενδεχομένης 
ίσοπέδωσης τών θεμάτων έμπνευσης μέ βάση άς πούμε τό Άπολλώνειο αρχέ
τυπο. ‘Όμως μπορούν ν’ άντιμετωπισθοΰν κι’ αύτοί μέ άνάλογο τρόπο και 
νά άποδεικτοΰν μάλλον φανταστικοί καί άστήρικτοι. Είναι έπίσης καί το θέμα 
μιάς ύποτιθέμενης μονοτονίας τής ζωής σέ μιά κοινωνία Άπολλώνεια (Nietzs
che κ.ά.). Νομίζω, άργά η γρήγορα, θά είναι άνώφελο~ νά λακτίζουμε πρός 
κέντρα, καί προσωπικά άμφιβάλλω σοβαρα αν η αξία τών έργων τέχνης, και 
τής μουσικής ιδιαίτερα, θά μπορή νά έξακολουθήση γιά πολύ άκόμα να κρινεται 
άνεξάρτητα άπό τήν άποδεδειγμένη έπενέργειά τους πάνω στήν ανθρώπινη 
ψυχοπνευματική καί σωματική ύγεία. "Ολες οί τεχνες είναι δόνηση κάποιου 
τύπου, είναι άκτινοβολία καί έπήρεια . . . Την παραγνώριση τοΰ γεγονοτος 
αύτοΰ, δπως ύπαινίχθηκα καί στήν άρχή, είναι σίγουρο με μαθηματική ακρί
βεια δτι θά τήν πληρώσουμε, καί τήν πληρώνουμε, ακριβα.

Ή ΟΥΝΕΣΚΟ καί τό Διεθνές Συμβούλιο Μουσικής έχουν ορίσει εδώ καί 
μερικά χρόνια ένα Διεθνές ’Έτος Μουσικής, όπως ίσως να είναι γνωστό, που 
έχει σά σκοπό τελικά νά συμβάλη κι’ αύτό, μέσω τής τέχνης τών ήχων, στη 
μεγάλη προσπάθεια άλληλοκατανόησης καί προσέγγισης τών λαών, κατάρριψης 
τών φραγμών πού τούς χωρίζουν, εναρμόνισης τους για να μιλήσουμε στα 
πλαίσια τοΰ θέματός μας. ’Εξέλιξη πολύ παρήγορη, αύτή καθ’ έαυτή, άξιο- 
Οαύμαστη καί άξια κάθε επαίνου. ‘Όμως οί άρχαιοέλληνες θά ήταν οί πρώτοι 
πού θά ρωτοΰσαν άπορημένοι πώς έλπίζουμε νά πραγματοποιήσουμε τούς 
στόχους αύτούς δίχως μουσική ειδικά γραμμένη γιά τό μεγάλο αύτό σκοπό, 
μουσική δηλ. πού νά έπιφέρη συνειδητά τήν άρμονία στήν άνθρώπινη ψυχοσύν
θεση· άλλά έτσι άπλώς, μέ τήν δποια μουσική, άνεξέλεγκτα καί στήν τύχη, 
νά πούμε—δπως καί γίνεται αύτή τή στιγμή στήν πράξη. ’Άν διαβάσουμε
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προσεκτικά καί κατά βάθος τούς στοχαστές τών Ελλήνων, παραδείγματος 
χάρη τίς θαυμάσιες κατατάξεις τοΰ ’Αριστοτέλη, τοΰ Κλεωνείδη, τοΰ ’Αρι
στείδη Κοϊντιλιανοΰ,57 θά δοΰμε νά έξυπακούωνται ούτε λίγο οΰτε πολύ τρεις 
βασικές κατηγορίες μουσικής, ύποκρυπτόμενες κατά την άποψή μου στίς 
σκέψεις τών συγγραφέων:

57. Η. A b e γ t: "Die Lehre ...” (ύποσ. 28), 52.

I. Μουσική (ή Τέχνη) πού ύποβιβάζει τύν άνθρωπο.
II. Μουσική πού άφήνει τύν άνθρωπο έκεί πού είναι.

III. Μουσική πού ανεβάζει τον άνθρο>πο, πού τύν οδηγεί στύ ξεπέρασμα 
τοΰ έαυτοΰ του.

'0 ’Αριστοτέλης έχω τήν εντύπωση δτι κατατάσσει καί συνοψίζει τά 
πράγματα καλύτερα εδώ, δπως καί θά έπρεπε ν’ άναμένεται. Καί σήμερα, ό 
Ζάκ Άτταλί, στύ σύγγραμμά του πού άναφέραμε, προτιμά νά περιγράψη τίς 
τρεις κατηγορίες μουσικής σάν:

I. Μουσική πού κάνει τούς άνθρώπους νά σωπάσουν.
II. Μουσική πού τούς κάνει νά ξεχάσουν.

III. Μουσική πού τούς κάνει νά πιστέψουν.
’Έννοιες ούσιαστικά ταυτόσημες μέ τίς παραπάνω, δταν τύ στοχαστή 

κανείς . . .
’Άν τά κριτήρια καί ή διατύπωσή τους άπύ τούς άρχαίους είναι κάποτε 

άμείλικτα διαυγή καί άδυσώπητα άληθινά, λειτουργούν ωστόσο εύεργετικά 
πάνω μας, γιατί αργά ή γρήγορα μάς κάνουν—μπροστά στήν άναπόφευκτη 
άλήθεια—ν’άναζητήσουμε νά βροΰμε τά τυχόν κρυμμένα έλατήρια καί εκείνης 
τής μυστηριώδους άντίδρασης, πού ένστικτώδικα έκδηλώνουμε μόλις ύποψια- 
στοΰμε δτι πιθανόν νά ύπάρχουν πράγματι άντικειμενικοί ύπέρτατοι στόχοι 
καί απόλυτα κριτήρια καί άξιες, τόσο στήν τέχνη δσο καί στή ζωή. ’Αναλύον
τας προσωπικά αύτύ τύ φαινόμενο, έχω πεισθή δτι πρόκειται γιά μιά ύποσυνεί- 
δηση άπόπειρα τής άτομικότητός μας νά διατηρήση τήν «άσφάλεια» (δπως τήν 
φαντάζεται) τοΰ στάτους κβό. Ταυτόχρονα ωστόσο είναι καί μιά ένστικτώδης 
άντίδραση, ένας μηχανισμός άμυνας, μπροστά στή σκέψη δτι ταξινομούμαστε 
καί κατατασσόμαστε, ή μάλλον διαβαθμιζόμαστε, πάνω σέ κάποια κλίμακα 
προοδευτικών καταστάσεων, καί συνεπώς δτι κρινόμαστε. Άντιλαμβάνεσθε 
τί εννοώ. ’Άν πράγματι ύπάρχη μιά εξελικτική κλίμακα, άπύ τά κατώτερα 
στάδια τής Διονυσιακής φύσης μέχρι τά άνώτατα τοΰ Φοίβου Απόλλωνος, 
μέ δλα τά ενδιάμεσα στάδια ασφαλώς, τότε άναπόφευκτα καί άναπόύραστα 
σημαίνει δτι εμείς οί ίδιοι, ή τύ έργο μας, ή καί τά δύο, στεκόμαστε πάνω 
σ’ ένα σαφές σκαλοπάτι αύτής τής κλίμακας, άναλόγως τοΰ βαθμοΰ αποβολής 
τοΰ Διονυσιασμού άπύ μέσα μας. Στύν άνθρωπο δέν άρέσει νά τύν ταξινομούν 
καί νά τύν κατατάσσουν, πρύ παντύς δέ νά τύν διαβαθμίζουν—αύτύ τύ καταλα

βαίνει κανείς. ’Ωστόσο ή άντικειμενική πραγματικότητα είναι, καί θά πρέπη 
νά είναι, άμείλικτη καί άσυγκίνητη άπ’ αύτό: Είτε τύ θέλουμε είτε δχι, είτε 
τύ ξέρουμε είτε δχι, γίνεται φανερύ άπύ πολλές ένδείξεις δτι είμαστε αύτόματα 
διαβαθμισμένοι. Είμαστε, πρωτίστως (κι’ αύτύ πρέπει νά τύ ξέρουμε) δυνάμει 
τής άποστάσεως πού συμβαίνει νά βρισκόμαστε άπύ τίς όποιεσδήποτε ύπέρτα- 
τες άξίες πού έχουμε τάξει εμείς οί ίδιοι, σάν άτομα καί σάν κοινωνικύ σύνολο, 
στύν έαυτό μας καί στήν άνθρωπότητα, άντιστοίχως. Καί είδαμε πόσο φανερά 
οί άξίες αύτές κινούνται πρύς τά Άπολλώνεια ύψη.

Καί μιά τελευταία φοβία θά ήθελα νά άναφέρω, λόγω τής ιδιαίτερης σημα
σίας πού έχει. Πρόκειται γιά τούς ένδοιασμούς μπροστά στή σκέψη τής «έπι- 
στροφής» στούς άρχαίους "Ελληνες, ή σέ όποιουσδήποτε άλλους καιρούς τοΰ 
παρελθόντος, πού τείνουμε νά τούς θεωροΰμε ξεπερασμένους καί συνεπώς κάθε 
επάνοδο σ’ αύτούς παλινδρόμηση. 'Όμως, δπως τύ ύποψιάζονται πολλοί (τύ 
έθεσε σέ κάποια συζήτηση τής Φιλοσοφικής Εταιρείας καί ό συνάδελφος κ. 
Θεόδωρος Παπαδόπουλλος), ή εξέλιξη δέν άκολουθεί φαίνεται ένα σταθερό, 
άνερχόμενο συνεχώς, άκύμαντο νήμα, άπύ ένα δηλαδή κατώτερο σημείο πρύς 
ένα άνώτερο, άλλά άκολουθει κύκλους· κύκλους άλληλοσυμπλ:κόμενους, πού 
έκ πρώτης δψεως φαίνεται νά μοιάζουν μέ παλινδρομήσεις, μά πού στήν πραγ
ματικότητα σχηματίζουν είδος άνερχόμενης σπείρας: Σέ κάθε στροφή τής 
σπειροειδοΰς αύτής κίνησης, φαίνεται νά έπαναλαμβάνωνται παλαιά μαθήματα 
καί λάθη τής άνθρωπότητος, μά στήν πραγματικότητα αύτύ γίνεται κάθε φορά 
πάνω σέ μιά άνώτερη στροφή τής εξελικτικής πορείας, ή δέ άνθρωπότης δέν 
είναι, καί δέν μπορεί νά είναι, ή ίδια σάν κατάσταση συνειδήσεως. (Μοΰ φαί
νεται δτι καί ό Toynbee ή κάποιος άλλος, ίσως ό Mircèa Eliade, τύ ύποστηρίζει 
αύτό, μά δέν έχω πρόχειρη παράθεση. Θυμοΰμαι δμως μιά σαφή έπαναφορά 

τοΰ θέματος άπύ τύν Jacques Attali).58
Θά κλείσω τήν δλη διαδρομή μου μέ μιά πρόβλεψη τοΰ εύρυμαθέστατου καί 

μέ βαθειά διαίσθηση Βέλγου μουσικολόγου, Gevaert, μιάς άπύ τίς πιύ μεγάλες 
αυθεντίες τής έποχής του στήν άρχαιοελληνική μουσική, δτι: 'Όταν εξαντλή
σουμε τύ πάθος, θά γυρίσουμε στούς 'Έλληνες καί στήν άπλότητά τους. 
«Ποιός ξέρει», ρωτά, «άν δέν θά έρθη μιά μέρα πού, ή δυτική τέχνη, μπουχτι- 
σμενη απύ τίς βίαιες συγκινήσεις, έχοντας παρατεντώσει ολάκερο τύ άπόθεμα 
τή' νευρικής εύαισθησίας, δέν θά έπιστρέψη άκόμα μιά φορά στύ άρχαίο πνεΰμα, 
γιά νά τοΰ ζητήση τύ μυστικύ τής γαλήνιας όμορφιάς, τής απλής καί τής 

αιώνιας νέας».59
Νομίζω δτι εκεί επιστρέφουμε υστέρα άπύ κάθε περιπλάνηση!

ΡΟΓΗΡΟΣ ΛΟΤΖΙΔΗΣ

58. J. A 11 a 1 i: «Bruits» (ύποσ. 3), 20.
59. F. A. G e ν a e r t: "Histoire ...” (ύποσ. 49), I, 39.
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ

’Επειδή ή γλώσσα είναι κάτι πού στή βασική της μορφή έρχεται μόνη της, 
δηλ. ό άνθρωπος μέ τήν ανάπτυξή του μαθαίνει καί νά συνεννοείται μέ τή γλώσ
σα, ίσως δύσκολα μπορούμε νά δούμε τή μεγάλη της σημασία στή ζωή μας. 
Πολλοί τή θεωρούν σάν κάτι τύ αύτονόητο. ’Έτσι, ενώ άποδίδουμε μεγάλη 
σημασία σέ χίλια-δυύ πράγματα δχι σημαντικά, άδιαφορούμε γιά τή γλώσσα, 
θεωρούμε τήν έκμάθηση της όχι σημαντική, νομίζουμε πώς τήν ξέρουμε, 
άγνοοΰμε τή σημασία τής γλωσσάς στη ζωη μας.

Πολλοί νομίζουνδτι είναι άρκετύ νά μπορούμε νά 
συνεννοούμαστε στήν καθημερινή μας ζωή μέ τή γλώσσα, τύ πολύ- 
πολύ θαυμάζουν κάποιο πού 'μιλά ωραία’, δέν άποδίδουν δμως σημασία στή 
βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας τού ανθρώπου. ’Άλλοι μάλιστα 
δυσφοροΰν γιά τή σημασία — τή μειωμένη έστω — πού άποδίδεται στή 
γλώσσα άπύ τά σχολεία μας, άπύ άγνοια, προφανώς, τοΰ τί πρέπει νά γίνεται. 
Καί δυσανασχετούν μάλιστα, γιατί τά παιδιά 'βασανίζονται’ μέ τή γλώσσα, 
μέ 'άσημαντες λεπτομέρειες’, μέ λεξίδια καί γράμματα, πού στήν άγνοιά τους 
νομίζουν δτι αύτά είναι ή γλώσσα. ’Άλλοι πολεμούν διαρκώς τή 
γλώσσα ζητώντας διαρκώς τήν άπλούστευση της μέ τήν κατάργηση πότε 
τοΰ ένος καί πότε τοΰ άλλου, θεωροΰντες δτι αύτύ άποτελεΐ πρόοδον.

’Άς προσπαθήσουμε λοιπόν νά δοΰμε μερικά πράγματα γιά τήν ούσία καί 
τή σημασία τής γλώσσας. Γιατί, δταν πολλοί άγνοοΰν ή άδιαφοροΰν, είναι 
εύκολο σέ κείνους πού έχουν κάποιους στόχους νά κάμνουν πιο άποδοτικά τήν 
προπαγάνδα τους. ’Ά ν πιστέψουμε δτι πραγματικά ήγλώσ- 
σα έχει σημασία, θά τήν περιβάλουμε μέ άγάπη καί 
ένδιαφέρον καί θά έχουμε καλά άποτελέσματα.

'Η γλώσσα είναι ένα στοιχείο πολιτισμού- είναι ένα πνευμα
τικό δημιούργημα τοΰ άνθρώπου, τούλάχιστον ή καλλιέργειά της. Είναι ένα 
πολύ βασικό μέσο φανέρωσης τοΰ άνθρώπου. Χωρίς τή γλώσ
σα δέν θά ύπήρχε ή πνευματική πλευρά τής κοινωνίας. Είναι μέσο καί 
στόχος. Αξία καί φορέας άξιών. Μέ τή γλώσσα άνοίγει ό 
άνθρωπος τύν εαυτό του στύν κόσμο, άλλά καί εισχωρεί σ’ αύτόν. Διαλέγεται 
κατά κάποιο τρόπο μέ τύν κόσμο. ’Αντιμετωπίζει καί κατανοεί τήν πραγμα

τικότητα, άφοϋ πρώτα τής δίνε, ύπόσταση πνευματικά. Ή σκέψη πούείνα. 
κάτε τό ρέον καί παροδικό, χωρίς διάρκεια, εξασφαλίζει μέ J .αθανασία^ τή δ.άρκεια, τή μετάδοση. Βέβα« δ ^ρωπος

περιβάλλον του μέ διάφορους τρόπους, όμως το τελειο .ερο 6 —τα
σα. Χωρίς γλώσσα δέν ολοκληρώνεται ή έπικοινωνία και η συ ρ φ - τη

■Η γλώσσα δέν είναι κάτι τδ ύστερο σέ σχέδη μέ τή νόηση είναι 
π ρ ό τ ε ρ ο ή τ α υ τ ό χ ρ ο ν ο. Τδ πρόβλημα χρειαζετα. πο»η εςεταση 
άλλά έδώ θεωρώ ότι ή γλώσσα συμβαδίζει μέ τή νόηση,καί τήν αναπτύσσει- δίνει έκφραση στή νόηση. Ντύνει τροπον τ.να τ νοήματα, 

Γιαυτδ στήν άρχαία Ελλάδα βλέπουμε ν’άναπτυσσεται τοσο αρμό η 
νόηση μέ τή γλώσσα. Ή γλώσσα αισθάνεται στέρεα καθώς
μεγάλη φιλοσοφική σκέψη. Άλλά καί ή νόηση τολμά όλο,κα ψη ρ 
ματα, γιατί βρίσκει μιά γλώσσα ικανή να τήν υπηρετήσει α 
Ή νόηση επενδύει μέ σύμβολα-λέξεις καί
άπδ α γράμματα δέν έχει αξία, έφ οσον δέν σημαίνει, , , ,όημαδηλ. ή νόη^ δέν τά σύνδεσε, δέν τά ταύτισε, δέν τά πρόσδεσε ο ενα νοη^ 

Άπδ τήν άλλη ένα νόημα δέν είναι πλήρες, δεν υπάρχει, αν εν
λέξεις άν δέν έχει 'βαφτιστεί1., χωρ1ς ϊά

Παντα σκεφτόμαστε με νοήματα σέ λεζεις, μ Τ'ποτε δέν 
μιλοΰμε, χρησιμοποιούμε μιά γλώσσα, όταν κατανοούμε.
καταντούμε χωρίς νά το βαλο υ~μ ε σ ακριβές,
πού λέγεται δτι-ένας 'τά ξέρει άλλά δέν μπορεί να τα πει γαρακτη-
Τά ξέρει σημαίνει τά κατανοεί, τά κατέχει γλωσσικά σαν εννοιες τα χαραχτη ριστικά, τ^ΐδιότητες, τίς σχέσεις τους. Δέν μπορεί ένας να τα *

έχει βαλμένα σέ γλώσσα, δηλ. αν δέν μπορεί να τά πει- Μ^Ρ 
υπάεχει μιά φραστική εύχέρεια ή δυσχερεια σ κ * σημαίνει
αναστολές, δμως τούτο είναι άλλο πραγμα. ΨΡ ι -,σθγΐίίατικούς ή
ότ. ένας δέν τά ξέρει μέ σαφήνεια ή, γιά κάποιους ”
άλλους, διστάζει, δέν έχει τύ θάρρος να τα πει κ.τ. „ αισθάνομαι
«δέν μπορώ νά πώ αύτύ που σκεφτ μ , Τά αίσθήμα- 
κ.τ.λ.» π.χ. άπύ έρωτα, άπδ ένα φόβο κ.τ.λ. είναι πάλι κάτι |κφραστοΰν 
τα δέν είναι νόηση. Μπορεί νά μή ύπάρχουν εννοιες όρων αίσθημά-
δλες οί λεπτομέρειες καί οί πολύ λεπτές αποχρωσ- , ΛΤηΰυ.ε δτι αύτά
των. Πραγματικά αισθανόμαστε δτι δέν μπορούμε να έκφραση
πού λέμε δέν άντιστοιχοΰν μέ δσα ζοΰμε ή ζήσαμε μ έοωτευμένοι
«ύτή γίνεται μερικές φ^ρές πιδ

π.χ. η δυό άνθρωποι που βρίσκονται σε μεγισ
νά μιλούν καί χωρίς νά μεταφράζουν τή σκέψη τους. πνευματικά. Μέ

Ή γλώσσα δίνει ονόματα σέ όλα τα πραγμα,-« « χατά
τά ονόματα τούς δίνει νόημα καί ύπόσταση για τον εαυ 
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ένα τρόπο ύπαρξη. Ούσιαστικά ό άνθρωπος ξέρει τόσα δσα 
μπορεί νά όνομάζει· έπομένως ή γλώσσα περιορίζει καί καθορίζει 
τον κόσμο μας. Έκεϊ πού ύπάρχουν τά όνόματα, πρέπει νά τά μάθει, γιά νά 
μάθει τά πράγματα. "Ολη ή επιστήμη ούσιαστικά είναι γνώση εννοιών. Είναι 
σά νά πούμε δτι ό άνθρωπος βλέπει τύν κόσμο μέσα άπύ τη γλώσσα. Άρα 
δσα δέν μπορεί νά τα ονομάσει είναι σά νά μή ύπάρχουν. 'Όταν ονομάζει τά 
πράγματα, τά γνωρίζει καί τά κατευθύνει, τά ύποτάζει, κυριαρχεί πάνω τους. 
"Εχει έπομένως μιά δύναμη καί άσκεϊ μιά έξουσία 
μέ τή γλώσσα. ‘Η γλώσσα κα' ή καλή γνώση καί χρήση της πάντα άσκεϊ 
δύναμη, έπηρεάζει.

'Η γλώσσα είναι πνευματικό δημιούργημα, ένας ζωντανός οργανισμός 
δέν είναι έξωτερική συρραφή λέξεων ούτε καί οί >έξεις είναι ομάδες γραμμάτων 
δπως μερικοί ύποτιμητικά καί άπύ άγνοια τή χαρακτηρίζουν. Οί λέξεις δηλώ- 
νδυν έννοιες καί οί έννοιες πράγματα ή καταστάσεις. Οί λέξεις έχουν 
ένα νόημα καί δίνουν νόημα στά πράγματα. Υπάρχουν 
ολόκληρες θεωρίες στή φιλοσοφία της γλώσσας γιά τύ ποιά ή σχέση της λέξης 
μέ τά πράγματα, ποιό είναι πρώτο κ.τ.λ., δμως έδώ δέν θ’ άσχοληθώ μ’ αύτά.

Γιά μερικούς άνθρώπους ή λέξη ταυτίζεται τόσο μ’ αύτύ πού δηλώνει, 
ώστε δέν ξεχωρίζει, δπως φαίνεται στούς άπλοϊκούς καί τούς πρωτόγονους, σέ 
μαγικές λέξεις καί φράσεις κ.ά. "Οταν δίνεται τύ δνομα του πατέρα στύ παιδί, 
ή τύ δνομα ένύς άνθρώπου σ’ ένα άντικείμενο, ένα δρόμο, ένα ίδρυμα κ.τ.λ. 
ύπάρχει ή πίστη δτι μεταβιβάζεται σ’ αύτύ ένα είδος της δύναμής του, δτι έξ- 
ασφαλίζεται ή συνέχεια καί ή άθανασία του. Ή λέξη, έν πάση περιπτώσει, 
είναι ό άπλούστερος πυρήνας της γλώσσας, είναι κομμάτια νοήματα.

Άκόμη καί στήν εποχή μας τήν τόσο πρακτική, άλλά καί τόσο πολύπλοκη 
μέ τίς πολλές λεπτομέρειες, τή διάκριση μεταξύ τών όμοίων, τήν άλλαγή μέ 
τίς μικρές διαφορές κ.ά. ή γλώσσα είναι κάτι τύ πολύ επίκαιρο καί χρήσιμο. 
Οί λέξεις μέ τίς κλίσεις τους πού άλλάζουν σημασία, τά πολύ παραπλήσια 
νοήματα πού έκφρέζονται μέ διαφορετικές λέξεις π.χ. τά συνώνυμα, τίς λεπτές 
διαφορές στή γραφή δμοιων λέξεων, τήν άνάγκη της λεπτομέρειας κ.ά. δίνουν 
στή νόηση ή άπαιτοΰν μιά λειτουργία δμοια μέ κείνη τών φυσικών επιστημών, 
πού θεωρούνται σήμερα τόσο σημαντικές. Αύτά δσο άφορα τή διδασκαλία καί 
τήν έκμάθηση.

‘Η μεγάλη σημασία της γλώσσας φαίνεται άκόμη σέ χρήσεις της δπως 
η ποίηση και η προπαγάνδα. Περισσότερο μάλιστα φαίνεται στή 
λυρική ποίηση, δπου είναι λιγοτερα τά γεγονότα καί περισσότερη ή έκφραση 
ή πού τά γεγονότα δέν είναι σαφή, άντικειμενικά καί εϊναι ή γλώσσα πού θά 
τα μορφοποιησει, θα τους δώσει έκφραση. Ή δράση έδώ είναι έσωτερική καί 
πιύ προσωπική, ενώ ή γλωσσά καλείται αύτά νά τά φανερώσει, νά τά 'δημο- 

σιεύσει’. Στήν ποίηση έκφράζεται καί ό ρυθμός πού ύπάρχει μέσα στύν άνθρω
πο ή πού συλλαμβάνεται άπύ τύ περιβάλλον. Είναι γιαυτύ ίσως πού πρώτα 
έντεχνα έργα έχουμε στήν ποίηση.

Τύδτι ή γλώσσα κρύβει μιά δύναμη φαίνεται καί στίς 
τέχνες της γλώσσας καί στή γλωσσική έπικοινωνία, άλλά καί σέ τομείς δπως 
η διαφήμιση καί ή προπαγάνδα. Εϊναι γνωστή ή έπίδραση, ή 
γοητεία πού ό λόγος άσκεϊ πάνω στούς άνθρώπους καί τόσο χρησιμοποιείται 
π.χ. σάν πειθώ. ’Άς σκεφτοΰμε τούς σοφιστές, μέ τήν άνάπτυξη της ρητορικής 
καί τύν ορισμό τους γι’αύτή: ή «τέχνη πειθοΰς δημιουργός.» «τύν ήττω λόγον 
κρείττω ποιείν». Στή διαφήμιση καί στήν προπαγάνδα βασικα στη γλωσσά 
στηριζόμαστε γιά νά έπιβάλουμε κάτι, γιά ν’ άλλάξουμε μιά γνώμη, δσο κι αν 
χρησιμοποιούμε άλλους τρόπους καί μέσα.

Μιά φάση της γλώσσας, δπου γίνεται άξιοποίησή της και φαίνεται αυτή 
ή δύναμη είναι ή ό μ ι λ ί α. 'Η ομιλία πού εϊναι κάτι το πολύ προσωπικό, 
άποκαλύπτει άπύ τή μιά τύ πρόσωπο, άλλά καί κατευθύνεται κάπου. Η ομιλία 
εϊναι ξάτι παραπάνω άπύ τή γλώσσα, άλλά δέν γίνεται άπλώς καί μόνο μέ τή 
γλώσσα. Υπάρχει ή διάθεση καί ή άνάγκη τής έπικοινωνιας 
πού είναι μετάδοση—κατανόηση—πρόσληψη. Αύτή ή διάθεση πληρώνεται 
μέ τήν ομιλία. "Ετσι, ή ομιλία δίνει νόημα στή γ>ώσσα καί ή γλώσσα προσφέρε- 
ται. Ή γλώσσα, δταν μιλιέται, έκτείνεται καί φωτίζεται. Γι’ αυτύ παντα η 
ζωντανή γλώσσα καί κείνη πού μιλιέται έχει μιά άλλη χάρη.

Άπύ τή ζωντανή γλώσσα—σέ σύγκριση μέ κείνη του βιβλίου, πού δέν 
μιλιέται πιά ή πού εϊναι ιστορική—'νεκρή’— φτάνουμε καί στύ διάλογο. 
Μέ τή γλώσσα ό άνθρωπος έρχεται 'ένώπιος ένωπίω’, προσεγγίζει καί προσεγ
γίζεται, λέγει καί τοΰ λέγουν ή άκούει. "Οταν λέγει καί άκούει, έχουμε πλήρη 
επικοινωνία, έχουμε μιά σωστή μορφή διαλόγου (τύ 'άκούει’ δέν χρησιμοποιεί
ται έδώ σάν αισθητική λειτουργία). Τότε κάτι πού λέγεται πρέπει ν’ άκούεται· 
δταν δέν άκούεται, μένει άνεκπλήρωτο, χωρίς προορισμό. Κάθε τι πού 
λέγεται πηγαίνει κάπου. Γιαυτύ πρέπει δχι μόνο νά μιλούμε, 
άλλά καί ν’ άκοΰμε. "Οποιος ή δέν λέγει ή δέν άκούει, δέν διαλέγεται, δέν 
επικοινωνεί, είναι μόνος, γιατί δποιος δέν διαλέγεται εϊναι έξω άπύ τύν κόσμο. 
"Οποιος δέν λέγει ή δέν άκούεται, δέν περιμένει νά τοϋ πουν, δέν περιμένει 
άπάντηση· αύτύς είναι άπομονωμένος, κόβονται οί γέφυρες σύνδεσής του μέ τά 
έξω. "Οσο δμως καί άν χρειάζεται ή επικοινωνία μέ τύν έαυτό μας, ή εγρή
γορση κι’ ή έτοιμότητα, δέν εϊναι άρκετές μόνες τους. Ό άνθρωπος εϊναι τύ δν 
πού διαλέγεται, γιατί εϊναι τύ δν πού διαθέτει καί λογικύ καί γλώσσα.

Μερικοί άνθρωποι κοντά στίς συνηθισμένες έννοιες πού χρησιμοποιούν 
δλοι μέ τά συνηθισμένα νοήματα, έχουν μιά δική τους γλώσσα, ένα δικό τους 
τρόπο έκφρασης τών νοημάτων. Κατανοούν τά πράγματα—μέσα άπύ τά 
κοινά τους διαφέροντα καί άσχολίες—μ’ ένα δικό τους τρόπο καί άναγνωρίζον- 
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ται μεταξύ τους εύκολότερα, έχουν μιά οικειότητα. Τούτο γίνεται π.χ. στά 
ίδια επαγγέλματα, στη γλώσσα τοΰ ύποκόσμου, σ’ ένα ειδικό τομέα π.χ. οι 
κυνηγοί.

Μέσα σ’ αύτά τά πλαίσια, άλλά σέ γενικότερη έκταση θα δούμε και τ η 
διάλεκτο, μιας μεγάλης ή μικρής περιοχής. 'Υπάρχει ό κεντρικός πυρή
νας τής γλώσσας, κοινός σέ δλους δμως άρκετές παραλλαγές στις σημασίες, την 
προφορά, τίς κλίσεις κ.ά. (δέν ύπεισέρχομαι στην ουσία τής διαλέκτου η τοΰ 
πώς δημιουργείται). Αύτοί δλοι οί άνθρωποι που τη χρησιμοποιούν, συνεν
νοούνται καλά μεταξύ τους καί αισθάνονται άνεση και οικειότητα. Αποτελεί 
δμως ή διάλεκτος ένα γνώρισμά τους καί ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ τους. 
"Εξω άπό τη διάλεκτό τους δέν αισθάνονται άνετα, αισθάνονται κάπως έξω άπό 
τόν τόπο τους. Έδώ οί λέξεις συνδέονται περισσότερο μέ τά πράγματα.

Πρός τήν ϊδια κατεύθυνση σέ άκόμη γενικότερα πλαίσια καί εύρύτερη 
έκταση πρέπει νά κατανοηθεΐ καί ή σημασία τής μητρικής, τής 
έθνικής γλώσσας. ’Εθνική γλώσσα είναι ή μητρική, δταν μιλιέται στόν 
τόπο τής πατρίδας, ενώ σάν μητρική μπορεί νά είναι οπουδήποτε, σάν γλώσσα 
πού μαθαίνει ένας πρώτα, άπό τούς γονείς του, πού μ’ αύτή μεγαλώνει. "Ενας 
μπορεί νά έχει δυό μητρικές γλώσσες, παρ’ δλο πού πάλι θά ύπερτερεΐ καί θά 
έπιβάλλεται έκείνη τοΰ γενικότερου περιβάλλοντος, ίσως έκείνη τής μητέρας.

'Η έθνική γλώσσα χαρακτηρίζει σέ μεγάλο βαθμό ένα λαό. Είναι άπδ τά 
κύρια γνωρίσματά του. Τδ μικρό παιδί μεγαλώνοντας μέ τή γλώσσα τών 
γονιών καί τοΰ περιβάλλοντος του τή δέχεται καί τήν άναγνωρίζει σιγά-σιγά 
σάν μέρος τοΰ έαυτοΰ του. Δύσκολα, αν δχι καθόλου, μπορεί ό άνθρωπος νά 
χωριστεί άπδ τή γλώσσα του. 'Η γλώσσα τοΰ γίνεται ένα είδος μοίρας, άπδ τήν 
άποψη δτι δέν τή διαλέγει. 'Η μητρική γλώσσα γίνεται ώς ένα μεγάλο βαθμό 
καθοριστική τής πνευματικής πορείας τοΰ άνθρώ- 
π ο υ. Δημιουργεί ταυτότητα, τό αίσθημα 'τοΰ άνήκειν’ σέ κάποιους πού άνα- 
γνωρίζει σάν δικούς του, αύτούς τοΰ ίδιου τόπου. "Ετει άποδεικνύεται ή γλώσσα 
σάν ένα στοιχείο τής πατρίδας, συνδετικό μέ τούς συν-τοπίτες.

Μέ τή γλώσσα αύτή έρχεται δ άνθρωπος σέ μιά πρώτη έπαφή μέ τά πράγ
ματα καί τά πρόσωπα, τά γνωρίζει καί τά τοποθετεί. Σέ καμμιά γλώσσα δ άν
θρωπος, όσο καλα κι αν τη γνωρίζει, δέν εκφράζεται τόσο άνετα, δσο στή μη
τρική του γλώσσα. Μ’ αύτήν αισθάνεται μιά έσωτερική σύνδεση μέ τά πράγ
ματα. Μέ τους ανθρώπους του τοπου του συνεννοείται καί προσεγγίζεται πάν
τοτε μέ τη δίκη τους γλωσσά. Γιαυτδ μάς κάμνει τόσο εύχάριστη αίσθηση, 
όταν στα ξένα συναντούμε κάποιον πού μιλά τή μητρική μας γλώσσα κάποιον 
άπδ τδν τόπο μας ή άκούμε αύτή τή γλώσσα.

H μητρικη γλωσσά εκφράζει τδν κόσμο μας, τήν παράδοση καί τίς άξίες 
του τόπου μας, εκείνο που είμαστε οί ίδιοι καί πού είναι 

ή φυλή μας. "Οταν τδ δούμε τούτο νά γίνεται σέ δλες τίς γλώσσες, τότε 
βλέπουμε τή σημασία τής γλώσσας γιά τδν άνθρωπο. Τά πάντα μετα
φέρονται άπδ τή μιά γενεά στήν άλλη μέ τή γλώσσα: 
οί τέχνες, τά έπαγγέλματα, ή ψυχαγωγία, οί άνησυχίες, τά προβλήματα, τά 
δνειρα. "Ολα, σέ κάποιο στάδιο τής ύπαρξής τους μεταφράζονται σέ γλώσσα. 
'Η γλώσσα σάν παράδοση ή ίδια μάς συνδέει μέ τούς προγόνους, συνέχει τήν 
ιστορική ροή, άποτελεί ή ίδια μιά ιστορία. ’Ανάλογα μέ τήν καθαρότητά της 
μαρτυρά τίς ιστορικές περιπέτειες, τήν άντίσταση καί τήν πνευματική άντοχή 
τοΰ λαοΰ.

Γ ιαυτδ χρειάζεται νά σεβόμαστε τή γλώσσα μας, νά τή 
μαθαίνουμε, νά τή διαφυλάσσουμε καί νά τήν εμ
πλουτίζουμε, νά τήν άντι μετωπίζουμε μέ άκρα ύ π- 
ευθυνότητα. Νά μή άφήνουμε νά νοθεύεται ή νά έκφυλίζεται, ούτε νά 
άλλοιώνεται αύθαίρετα, άλλά ούτε νά άποξενώνεται άπδ τίς έξελίξεις τής ζωής 
ή νά γίνεται άντικείμενο έκμετάλλευτης καί προπαγάνδας. 'Η άντιμετώπιση 
τής γλώσσας μέ άλλες σικοπιμότητες καί μέ φανατισμό, τή ζημιώνει, άπ’ δποιο 
κίνδυνο καί αν νομίζουμε πώς τήν προστατεύουμε.

"Αντωποι πού δέν ξέρουν τήν άξια τής γλώσσας δέν θά τήν έκτιμοΰν οσο 
χρειάζεται. "Ανθρωποι πού δέν σέβονται τή γλώσσα τους δέν σέβονται τδν 
εαυτό τους, τδν τόπο τους, τήν παράδοσή τους. "Ανθρωποι πού δέν ξέρουν τή 
γλώσσα τους είναι λίγο ή πολύ λειψοί. Οί μεγάλοι συγγραφείς άνοίγουν λεω
φόρους καί πρωτοστατούν στήν άνάπτυξη καί διαμόρφωση τής γλώσσας, άλλά 
καί τής πνευματικής καλλιέργειας καί οί άλλοι οί άπλοι, οί μικροί έχουν τή 
μικρή τους συμβολή. Τή γλώσσα δμως δέν τήν όρίζςι κ αν é- 
νας, αύτή ορίζει καί περιορίζει, αύτή επιβάλλει. 
Είναι οργανισμός καί άναπτύσσεται δχι μέ κανόνες άλλά έσωτερικα.

Τέλος, άλλά σημαντικό, ή γλώσσα έχει πολύ μεγάλη πρακτική 
σημασία. Δέν είναι μόνο φιλολογικά καί θεωρητικά που έχει αξία η γλωσ
σά. ’Εκτός άπδ δσα είπα πιδ πάνω, είναι άπδ τά άπαραιτητα τής επιστήμης 
καί τής έπαγγελματικής ζωής. Κάθε καλή ειδική κατάτιση αςιοποιεΐται μέ 
καλή γνώση καί χρήση τής γλώσσας. Κάθε γνώση δταν ωριμάσει και γίνει 
πλήρης, θά διατυπωθεί σέ κάποιο σύγγραμμα. Ό έπαγγελματιας είτε επι
στήμονας είτε δχι θά δώσει οδηγίες, εξηγήσεις, θά κάμει εκθεσεις, θα συζητή
σει. "Υστερα, είναι καί ή καθημερινή ζωή τοΰ άτόμου, οι συντροφιές, η πνευμα
τική δράση. Συνήθως έκτιμάται ό άνθρωπος πού μιλά σωστά, ωραία, ευχάρι
στά. Ό ίδιος δοκιμάζει εύχαρίστηση γιατί καταλαβαίνει εύκολα και καλα και 
μπορεί νά εκφράζεται άνετα, μέ άκρίβεια, αισθάνεται άνετα. Θεωρείται γενικά 
μεγάλο χάρισμα ή προσόν νά κατέχει ένας καί νά χειρίζεται καλα τη γλωσσά.

* * *

133132

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Ή γλώσσα είναι ένας οργανισμός πολύπλοκος κα'ι παρουσιάζει πολλές 
δυσκολίες στήν έκμάθησή της. Μάλιστα πολύς κόσμος δέν ύποπτεύεται αύτές 
τίς δυσκολίες, παρά τίς βλέπει δταν καταπιαστεί μέ τή γλώσσα. Γιαυτύ κατα
βάλλονται κατά καιρούς προσπάθειες καί οργανώνονται έκστρατεϊες γιά μείωση 
ή άπάλειψη αύτών τών δυσκολιών. Στή συνέχεια θά μέ άπασχολήσει λίγο αύτό 
τύ θέμα.

Είναι λογικό βέβαια νά γίνονται άπλουστεύσεις στή ζωή καί νά μειώνονται 
οί δυσκολίες σέ ζητήματα πού αύτό εξυπηρετεί, ή έστω πού δέν πειράζει. Τύ 
νά παραλείπεται τύ περιττύ καί νά άπλουστεύεται τύ πολύπλοκο, έφ’ δσον αύτά 
δέν έχουν καμμιά άλλη σκοπιμότητα παρά τή διευκόλυνση καί έφ’ δσον δέν 
βλέφτεται ή ούσία τοΰ πράγματος, είναι κάτι πού μπορεί νά επιδιώκεται ή νά 
μή δημιουργεί ένστάσεις. "Ετσι φαίνεται. Έξ άλλου ό σημερινός άνθρωπος— 
άσχετο άν τύ καταφέρνει ή οχι—φαίνεται νά είναι όπαδύς της «ήσσονος προσ- 
παθείας».

'Υπάρχουν δμως πράγματα στά όποια ή λεπτομέρεια καί τύ κάπως πολύ
πλοκο, άκόμη κι’ έκεϊνο πού φαίνεται κάπως περιττό, έχουν σημασία· πού τά 
πράγματα δέν είναι έτσι δπως φαίνονται. Πού πίσω άπύ τύν τύπο, τύ σύμβολο, 
κρύβεται πολλή ούσία*  οί διαφορετικές καταλήξεις π.χ. κατά τήν κλίση, ή δια
φορετική γραφή όμοίων ήχητικά λέξεων, οί μικροδιαφορές στή σημασία κ.τ.λ. 
είναι ούσία γιά τή γλώσσα καί δχι άσήμαντες λεπτομέρειες. Καλύν είναι άκόμη 
σέ τέτοιες περιπτώσεις νά έχουμε ύπ’ δψη μας τί κάμνουν οί άλλοι λαοί. "Οχι 
πώς θά τούς άκολουθοΰμε, άλλά γιά ν’ άντικρούουμε τή δημαγωγική άναφορά 
σ’ αύτούς, ν’ άποκτοΰμε σιγουριά, νά ωφελούμαστε άπύ τήν πείρα τους καί νά 
έλέγχουμε τούς ένθουσιασμούς μας.

’Άν ή γλώσσα έχει τή σημασία πού διάγραψα πιύ μπροστά καί άν οί λέξεις 
δέν είναι άπλώς σύμβολα κενά οΰτε ή γλώσσα είναι λεξίδια, τότε πρέπει νά 
τήν άντιμετωπίζουμε μέ σοβαρότητα καί δχι μέ έλαφρότητα ή περιφρόνηση. 
Φτάνει νά έχουμε ύπ’ δψη μας δτι άλλες μεγάλες καί άναπτυγμένες χώρες 
έχουν ειδικά ινστιτούτα ή τμήμα στήν ’Ακαδημία μέ ειδικούς έπιστήμονες πού 
άσχολοΰνται μέ τή γλώσσα. Αύτοί δέν μπορεί νά είναι πιύ άνόητοι ή πιύ άμα- 
θεΐς απο μας. Ες άλλου, μερικά πραγματα είναι τόσο σοβαρά, οση είναι ή 
σοβαρότητα μέ τήν οποία τά έξετάζουμε. ’Άν θέλουμε νά γελοιοποιούμε μερι
κές καταστάσεις, δέν είναι καθόλου δύσκολο. Καί τά πιύ σοβαρά καί τά πιύ 
ίερά μπορούν νά γελειοποιηθούν, μάλιστα μπροστά στούς άδαεΐς. ’Άν μιλούμε 
για λεξίδια και γραμματα και σημεία και γραμμές καί άχρηστες λεπτομέρειες, 
μπορεί νά κάνουμε εντύπωση μέ τίς προοδευτικές’ μας ιδέες, δμως αύτά δέν 
είναι η γλωσσά. Είναι τύ ίδιο σα να μιλούμε γιά πέτρες καί χώματα καί καρ
φιά καί ξύλα καί λάσπη, δταν μιλούμε γιά ένα ωραίο σπίτι.

Τύ μονοτονικύ ή άτονικύ σύστημα:

Προβάλλονται διάφορα έπιχειρήματα γιά τήν κατάργηση τών τόνων. 
Χωρίς νά είμαι εναντίον αύτής της άλλαγής—μάλιστα μέ τή μορφή πού πήρε 
καί στύ σημείο πού έφτασε—δμως δέν νομίζω δτι έχει τή σημασία πού τής 
άποδίδεται, οδτε πώς θά λυθούν ή θά βελτιωθούν αισθητά τά γλωσσικά μας 
πράγματα μ’ αύτή τήν άλλαγή. ’Επειδή μάλιστα καί έδώ άσκείται κάποια 
δημαγωγία, δέν έχει τόση σημασία τύ γεγονύς τύ ίδιο, 
δσο οί προθέσεις μέ τίς οποίες επιδιώκεται.

Τά κυριότερα έπιχειρήματα πού επικαλούνται οί ύπέρμαχοι αύτής τής 
άλλαγής είναι: 'Ότι οί τόνοι καί τά πνεύματα δέν έχουν σημασία γιά τήν ούσία 
τής γλώσσας. Δέν προσθέτουν καί δέν άφαιροΰν τίποτε άπύ τά νοήματα. Καί 
άν κάποτε είχαν κάποια σημασία—ή βαρεία, ή δασεία, ή περισπωμένη—γιά 
τήν προφορά, σήμερα πιά δέν τήν έχουν, δπως δέν έχουν οΰτε τά μακρά καί τά 
βραχέα φωνήεντα, δπως έπίσης δέν έχουν οί δίφθογγοι.

Προσθέτουν άκόμη λόγους πρακτικούς: "Οτι δυσκολεύουν τήν 
εκμάθηση τής γλώσσας. Οί κανόνες τοΰ τονισμοΰ είναι πολύπλοκοι δυσκολο- 
μάθητοι, δτι σέ πολλές περιπτώσεις δέν ύπάρχουν κανόνες ή ύπάρχουν πολλές 
έξαιρέσεις. "Οτι δέν άξίζει τύν κόπο, άσκοπα μάλιστα, νά βασανίζεται ένας μέ 
τέτοιες λεπτομέρειες. "Οτι χωρίς τούς τόνους θά μαθαίνεται πιύ εύκολα ή 
γλώσσα. "Οτι άκόμη θά μποροΰσε ό χρόνος καί ό κόπος πού άφιερωνονται 
στούς τόνους ν’ άφιερώνονταν σέ πιύ ούσιαστικά πράγματα τής γλωσσάς.

Μαζί μέ τούς πρακτικούς λόγους προβάλλεται δτι καί οικονομικά 
θά είναι χρήσιμη ή κατάργηση τών τόνων. Τά τυπογραφεία, οί γραφομηχανές 
θά κερδίζουν χρόνο καί χρήμα καί κόπο. "Εχουν γίνει μάλιστα και υπολογισμοί 
μέ πολύ ζήλο γιά τύ κέρδος πού θά προκόψει. (Πρέπει νά έχουν ύπόψη πάντως 
δτι τύ κέρδος τύ πολύ συγκεκριμένο^) είναι μόνο θεωρητικό). Οι τονοι και τα 
πνεύματα αύξάνουν ούσιαστικά τύν άριθμύ τών γραμμάτων.

Άκόμη προβάλλονται λόγοι ιστορικοί, προέλευσης τών τόνων. 
Οί τόνοι δέν είναι κάτι πρωταρχικό στή γλώσσα. Τά άρχαία Ελληνικά δεν 
είχαν τόνους· οί τόνοι προστέθηκαν άπύ τούς Αλεξανδρινούς γραμματικούς 
καί μελετητές τών κειμένων. Επομένως δέν είναι κάτι τύ απαραίτητο στη 
γλώσσα.

'Υπάρχουν δμως έξ ίσου ισχυρά άντίθετα επιχειρήματα, 
δχι τόσο γιά τή μή κατάργηση τών τόνων, δσο γιά τήν αντίκρουση αυτών τών 
επιχειρημάτων. ‘Υπάρχει καί ή άλλη πλευρά τού θέματος. Μπορεί να υπάρχουν 
κάποιες δυσκολίες καί πολύπλοκοι κανόνες. "Ομως τύν τονισμο δέν τύ μαθαίνει 
ένας ανεξάρτητα άπύ τή γλώσσα, άπύ τίς λέξεις, μαθαίνετο ι ή λέξη σαν σύνολο. 
Ό τονισμύς είναι πάντα συνυφασμένος μέ τύ γενικότερο πρόβλημα τής ορθο
γραφίας, τής εκμάθησης τής γλώσσας, πού είναι πρόβλημα δλων τών γλωσοών.
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Σέ μερικές γλώσσες μάλιστα τό πρόβλημα της ορθογραφίας είναι πολύ πιο οξύ 
παρά στά Ελληνικά. Γιαυτύ καί οί στατιστικές σχετικά μέ τύ χρόνο πού άπαι- 
ταΐται γιά τούς τόνους ή πού θά εξοικονομηθεί είναι παραπλανητικές, μπορούν 
νά άμφισβητηθοΰν είναι έντυπωσιακές, άλλά ισχύουν μόνο θεωρητικά.

Δέν είναι άλήθεια δτι στερείται σημασίας ό τονισμός. ‘Υπάρχουν πολλές 
λέξεις πού ηχητικά είναι έντελώς οί ίδιες, έχουν δμως διαφορετική σημασία 
άνάλογα μέ τύν τονισμό τους. Οί τόνοι βοηθούν στην άρχή της έκμάθησης της 
γλώσσας γιά τύ σωστό τονισμό φωνητικά τών νέων λέξεων. Δέν ύπάρχει 
καμμιά άπόδειξη δτι ή γλώσσα θά μαθαινόταν πιύ εύκολα ή πιό καλά χωρίς 
τούς τόνους. "Επειτα, σημασία δέν έχει μόνο εκείνο πού μετράται μέ χρόνο, 
πού άντιστοιχεΐ σέ χρήματα καί σέ πολύ συγκεκριμένα πράγματα. 'Υπάρχουν 
καί άλλου είδους σημασίες.

Μπορεί νά ύπάρχει μιά διευκόλυνση στά τυπογραφεία, στις δακτυλογρα
φήσεις, άλλά αύτό δέν είναι σοβαρό. Σήμερα ύπάρχουν διευκολύνσεις στά 
μηχανήματα, μέ τόν αυτοματισμό. ’Έτσι μειώνεται τό πρόβλημα. Οί τυπο
γράφοι δέν στοιχειοθετούν μέ τό χέρι. "Αλλες γλώσσες έχουν δυσκολότερα 
προβλήματα, πού δμως αντιμετωπίζονται. Μήπως τά ξενόγλωσσα βιβλία πού 
δέν έχουν τόνους καί τυπώνονται εύκολα, στοιχίζουν γιαυτύ φτηνότερα; Τυ
πώνονται εύκολώτερα; Στό κάτω-κάτω δέν εξετάζονται δλα τά προβλήματα, 
ιδίως τά πνευματικά μέ τίς μετρήσεις καί τά ποσά.

Τόνους έχουν καί άλλες γλώσσες π.χ. ή Γαλλική, κι’ εκεί σέ πολλές περι
πτώσεις χωρίς σημασία, δμως δέν δημιουργούν πρόβλημα· έκεί μάλιστα ύπάρ- 
χει ή δυσκολία μέ τούς τόσους ξένους πού μαθαίνουν σ’ δλο τόν κόσμο Γαλλικά.

Οί ιστορικοί λόγοι πού προβάλλονται δέν είναι σοβαροί καί δέν στέκουν. 
"Ισα-ίσα τό άντίθετο συμβαίνει. Μπορεί οί άρχαίοι νά μή είχαν τόνους, δμως 
νά, πού ήδη τούς έχουμε γιά περισσότερα άπό δυό χιλιάδες χρόνια. "Ετσι 
συνδέθηκαν άρρηκτα μέ τή γλώσσα καί μας έγιναν ιστορία καί παράδοση.

‘Η ορθογραφία

Μαζί πάει καί τό πρόβλημα της ορθογραφίας γενικότερα. Τά ίδια περί
που έπιχειρήμαρα προβάλλονται καί εδώ (δυσκολίες, έξοικονόμηση χρόνου 
καί κόπου, άσχετο μέ τήν ούσία). Τά μακρά καί τά βραχέα προφέρονται τύ 
ίδιο, οι δίφθογγοι δεν έχουν διάφορά απο τά άπλά φωνήεντα, μερικά φωνήεντα 
φωνητικά είναι έντελώς τά ίδια. Επομένως, κατάργηση καί άπλούστευση!

Σ αυτα υπάρχουν οι πιύ κάτω ενστάσεις. 'Όπως είπα καί πιύ πάνω, 
στη γλωσσά δεν μετροΰνται τά πράγματα μέ χρόνο 
και κοπο και χρήματα. Αυτές όλες οί λεπτομέρειες έχουν έπιστημο- 
νικη, ιστορική σημασία. Σε καμμια γλωσσά, άπ’ δσο ξέρω, δέν τίθεται στόχος 
ή άπλούστευση.

Επειτα, δεν ξερουμε αν στα Ελληνικά τά πράγματα είναι δυσιπλότερα 

παρά στις άλλες ή σέ κάποιες άλλες γλώσσες. Κάποιοι διακηρύττουν δτι μόνο 
στά Ελληνικά συμβαίνουν αύτά. Αύτοί δμως είναι έκείνοι πού είτε δέν ξέρουν 
άπύ γλώσσες, είτε θέλουν νά δημαγωγήσουν, είτε δέν ξέρουν τί σημαίνει γλώσ
σα. Τέτοια καί μεγαλύτερα δμως προβλήματα παρουσιάζουν δλες οί γλώσσες, 
ή πολλές. Τά Άγγλικά π.χ. έχουν ίσως τύ πολυπλοκότερο σύστημα 
προφοράς άπύ δλες τίς γλώσσες. "Αλλα βλέπουμε καί άλλα διαβάζουμε· ούτε 
ύπάρχουν άκριβείς κανόνες. Οί ’Αγγλόφωνοι έχουν τεράστια προβλήματα μέ 
τήν άνάγνωση καί τή γλώσσα γενικά. Καί δέν είναι μόνο ή ορθογραφία. "Εχου
με σύνταξη, γραμματική (προθέσεις, χρόνοι, πληθυντικοί κ.ά.) ένα σωρό ιδιω
ματισμούς. Τά ’Αγγλικά τά γράφουν καί τά μιλούν έκατοντάδες εκατομμύρια 
άνθρωποι σάν μητρική γλώσσα καί άλλοι σάν ξένη γλώσσα. Οι "Αγγλοι καί 
οί Άμμερικάνοι είναι πλούσιοι καί μορφωμένοι καί πρακτικοί και προοδευτικοί 
λαοί. Γιατί δέν κάμνουν άλλαγές γιά άπλούστευση της γλώσσας τους; Μήπως 
οί δικές μας διαμαρτυρίες καί προσπάθειες προέρχονται απύ άλλους λογους;

Τύ ίδιο τά Γαλλικά. "Εχουν γράμματα καί συλλαβές ολόκληρες που 
δέν προφέρονται· γράμματα μέ διαφορετική προφορά άνάλογα με τη θέση τους· 
πολύπλοκη γραμματική. Γιατί κι’ αύτοί δέν καταργούν, δεν απλουστευουν; 
Τά Ρ ω σ σ ι κ ά έχουν 33 γράμματα στύ άλφαβητό τους· μερικά δεν προφε- 
ρονται, άλλα κάνουν τά άλλα μαλακά, μερικά φωνήεντα δέν έχουν παντα την 
ίδια προφορά (άλλάζουν άνάλογα μέ τήν τονουμένη συλλαβή). Εχουν 6 πτώ
σεις. "Εχουν δυύ κατηγορίες ρημάτων, πολύπλοκους χρονους κ.α. Εμείς 
καταργήσαμε τή δοτική καί δπου νάναι άχρηστεύουμε και τη γενική. Τα 
Γ ε ρ μ α ν ι κ ά έχουν πολλά προβλήματα γραμματικής και σύνταξης, αλλα 
καί προφοράς, παρ’ δλο πού αύτή είναι πιύ άπλή. Τύ άρθρο παρουσιάζει τερά
στιες δυσκολίες, οί προθέσεις, ή κλίση τών έπιθέτων. "Εχουν πεντε πτώσεις. 
Τά μισά ρήματα είναι άνώμαλα μέ ιδιότυπους χρόνους. Ολα τα ουσιαστικά 
γράφονται μέ τύ άρχικύ γράμμα κεφαλαίο.

Τύ ερώτημα είναι, γιατί δλα αύτά τά πολύπλοκα και περιττά, Γιατί αυτοί 
οί λαοί οί προοδευμένοι, οί πρακτικοί, οί δχι ρομαντικοί, δεν αλλάζουν, δέν 
άπλοποιοΰν δλες τίς δυσκολίες; Σκεφτείτε άκόμη τα Κινέζικα. Γιατί βασανί
ζουν τά παιδιά τους νά τά μαθαίνουν; Γιατί εκείνα τα παιδια τα μαθαίνουν; 
Γιατί τά παιδιά μας μαθαίνουν καλά αύτές τίς ξένες γλώσσες;

Είναι καί κάτι άλλο. 'Ως πού θά φτάσει αυτή η απλού- 
σ τ ε υ σ η; ’Αφήσαμε τήν καθαρεύουσα καί πήραμε τη δημοτική. Να καταρ
γήσουμε τούς τόνους, νά καταργήσουμε τα κεφαλαία ούτε αυτα δεν έχουν 
σημασία—άπλουστεύσαμε ήδη άρκετά τήν όρθογραφία, να γράφουμε τώρα 
μόνο η, ε, ο., νά καταργήσουμε τίς διφθόγγους. Θα μάς ικανοποιήσουν δμως 
αύτά; Μήπως θά θέλουμε μετά τύ Λ α τ ι ν ι κ ύ αλφάβητο, για λόγους 
πού εύκολα θά μπορούμε νά προβάλουμε; Και θα σταματήσουμε τότε, Η 
μήπως θά πούμε: γιατί νά έχουμε περισσότερες λεςεις για την ίδια έννοια η 
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γιά τ'ις πολύ δμοιες; Γιατί νά μή χρησιμοποιούμε μιά μόνο λέξη; Ν’ άπλου- 
στεύσουμε άκόμη πιό πολύ γιά νά μαθαίνουμε εύκολότερα; Π.χ. γιατί νά λέμε 
νομίζω, μοΰ φαίνεται, σκέφτομαι, ύποθέτω καί νά μη λέμε μόνο 'μοΰ φαίνεται’; 
Γιατί νά βασανίζουμε τά παιδιά καί νά βασανιζόμαστε μέ τόσες άχρηστες μι- 
κροδιαφορές καί μικρολεπτομέρειες καί μέ τόση ποικιλία;

’Αλλά καί άν άκόμη τύ κάνουμε καί αύτό, καί καταργήσουμε τά πάντα, 
ώστε νά μείνει ένας ξηρός κορμός, ποιός μάς λέγει δτι θά μαθαίνουν τά παιδιά 
καλύτερα τη γλώσσα; "Ισα-ϊσα ύπάρχουν ενδείξεις πού πρέπει νά μάς κάμνουν 
ν’ άμφιβάλλουμε. Παλαιότερα μάθαιναν την καθαρεύουσα, μέ δλες τ'ις δυσκο
λίες της, μάθαιναν καί κάποια άρχαϊα, καί φαίνεται πώς τή μάθαιναν καλύτερα. 
Πήραμε τή δημοτική πού είναι πιό απλή, καταργήσαμε τήν άρχαία σχεδόν 
έντελώς καί δέν φαίνεται νά τή μαθαίνουμε ούτε πιό καλά, ϊσως ούτε πιό εύκο
λα. ’Άς άφήσουμε πρός στιγμή άλλα προβλήματα πού δημιουργοΰνται. ’Άς 
μή ξεχνούμε άκόμη—άσχετα μέ τά προηγούμενα—δτι δσο πιό πλούσια είναι 
μιά γλώσσα τόσο θεωρείται πιό τέλεια, τόσο σημαίνει δτι οί άνθρωποι προχώ
ρησαν.

Έκεΐνο πού πρέπει νά μάς κάμει διστακτικούς είναι μήπως στήν άπελπι- 
σία μας κα'ι στή λιποψυχία μας ν’ άντιμετωπίσουμε τ'ις δυσκολίες, ά ν τ ί 
ν’ άντιμετωπίσουμε τά προβλήματα, τύ ρίχνουμε 
στή φυγή. ’Αντί νά βρούμε τρόπους, μεθόδους, νά δημιουργήσουμε βοη
θήματα, νά κάνουμε άσκήσεις, ώστε νά διευκολύνουμε τή μάθηση, άντ'ι νά 
τονίσουμε τή σημασία της γλώσσας, στρεφόμαστε σέ δρόμους πού δέν οδηγούν 
πουθενά, πού άποτελοΰν μιά αύταπάτη.

Ψυχολογική άντιμετώπιση: Έκεΐνο πού πρέπει νά φοβού
μαστε είναι μήπως ή προσπάθεια γιά συνεχή άπλούστευση, ή διαρκής πολεμική 
δτι ή γλώσσα μας είναι δύσκολη, δτι περιέχει στοιχεία άσήμαντα καί άχρηστα 
πού δυσκολεύουν, δτι ταλαιπωρούμε 'τά καημένα τά παιδιά’, δτι στούς άλλους 
δέν ύπάρχουν τέτοια προβλήματα κ.ά.τ. δημιουργεί καί ένα πρόβλημα ψυχολο
γικό. Μήπως ή στάση πού παίρνουν τά παιδιά καί οί 
γονείς είναι άρνητική; Μήπως τούς ύποβάλλουμε δτι έχουν δίκαιο 
νά μή μαθαίνουν, νά προσπαθούν λιγότερο. 'Ότι δέν φταίνε οί ίδιοι άν δέν μα
θαίνουν, άλλά ή γλώσσα μας καί 'οί παραξενιές καί τά περιττά της’, δτι ίσως 
σέ ορισμένα ζητήματα νά μή χρειάζεται νά δίνουν σημασία. Μειώνεται στή 
συνείδησή τους ή σοβαρότητα καί ή σημασία της γλώσσας. Δίνεται καλή δι- 

* καιολογία στήν κάποια νωθρότητα καί άδιαφορία τους. Μερικοί μάλιστα νομί
ζουν δτι σαν Ελληνες ξέρουν Ελληνικά, ξέρουν τή γλώσσα, άφοΰ τή μιλοΰν 
καί συνεννοούνται.

Ενώ, δταν τα παιδια και οι δασκαλοί τους—ξέρουν δτι ή γλώσσα είναι 
μια σοβαρή υπόθεση, δτι η εκμάθηση της είναι άναγκαία καί σημαντική, δτι 

μπορεί νά ύπάρχουν δυσκολίες, άλλά δτι έτσι είναι μέ τίς γλώσσες, τότε άσφα- 
λώς θά τήν πάρουν στά σοβαρά, θά της δώσουν άνάλογη θέση στή συνείδησή 
τους καί θά καταβάλουν τήν άνάλογη προσπάθεια. Διαφορετικά παίρνουν μιά 
άρνητική ή άδιάφορη στάση καί δέν έχουν καλά άποτελέσματα. Γιατί νά προσ
παθήσουν καί πώς θά μάθουν, δταν εμείς δέν έκτιμοΰμε τή γλώοσα μας. δέν 
τή διδάσκουμε—γιατί δέν τήν ξέρουμε ή γιατί δέν έχουμε τά μέσα—ύποβάλ
λουμε δτι είναι κάτι άχρηστο ή ύπερβολικά πολύπλοκο πού σκοπό έχει νά δυσκο
λεύει καί νά βασανίζει; Στά σχολεία γίνεται καθημερινά κανένας μάρτυρας μιάς 
τέτοιας στάσης—άκόμα καί άπύ φιλολόγους—δτι τάχα ή γλώσσα είναι λέξεις, 
δτι τί χρειάζονται οί λεπτομέρειες, γιατί δύν καταργεΐται τύ ένα καί τύ άλλο, τί 
σημασία έχει τούτο ή έκεΐνο κ.τ.λ. Ένώ γιά τά άλλα μαθήματα πού τούς εμ
βάλλεται ή ίδέα δτι είναι δύσκολα, δτι άπαιτοΰν προσπάθεια, δτι έχουν σημασία, 
δτι είναι χρήσιμα κ.τ.λ., καταβάλλεται πολύ μεγάλη προσπάθεια καί άφιερώ- 
νεται πολύς χρόνος σ’ αύτά. Άκόμη καί στήν περίπτωση τών φροντιστηρίων 
οί λιγότεροι είναι εκείνοι πού παρακολουθούν νέα Ελληνικά, έστω καί άν είναι 
τύ σημαντικότερο θέμα στίς εξετάσεις, καί άν έδώ σημειώνονται οί περισσότε
ρες άποτυχίες.

Στήν πράξη διερωτάται κανένας άν τώρα πού άπλουστεύτηκαν τά πράγ
ματα—καθιερώθηκε ή δημοτική μέ άρκετά άπλουστευμένη ορθογραφία—μα
θαίνουν καλύτερα οί μαθητές. Δέν έχουμε βέβαια μετρήσεις καί έρευνες στήν 
Κύπρο, άλλά φαίνεται δτι παλαιότερα μαθαινόταν καλύτερα ή γλώσσα, έστω 
καί άν αύτύ οφειλόταν καί σέ άλλους λόγους. Τύ δτι μερικοί πρόχειρα λένε δτι 
τώρα τά παιδιά ελαφρώθηκαν καί μαθαίνουν καλύτερα δέν σημαίνει τίποτε. 
Ελαφρώθηκαν ίσως, γιατί καί μεΐς τούς άπαλλάσσουμε άπύ εύθύνη και είμα
στε—καί οί κανονισμοί—πολύ πιύ επιεικείς. 'Όσοι δμως διδάσκουν γιά χρόνια 
καί συζητούν μέ τά παιδιά καί διορθώνουν γραπτά διαπιστώνουν δτι η γλωσσική 
τους κατάρτιση ύποχώρησε, δέν είναι έκείνη πού πρέπει, ή έστω, δέν διαπιστώ
νουν καμμιά βελτίωση. Αύτύ τύ λέγω έχοντας ύπόψη μου καί δλες τις αλλαγές 
πού συντελέστηκαν στύ μεταξύ καί σχετίζονται μ’ αύτή τή μάθηση. ' Οταν 
κάνουμε μιά άλλαγή, θά πρέπει νά δικαιολογείται· θά πρέπει να εχουμε τύν 
τρόπο νά τή στηρίζουμε, νά διαπιστώνουμε τή διαφορά και ν αποδεικνυουμε 
δτι ήταν πραγματικά καλύτερη.

Οί ξένες γλώσσες: Στήν Κύπρο δλος σχεδόν ό κόσμος μαθαίνουν 
ξένες γλώσσες. Άπό πολύ μικρά—άπό τό νηπιαγωγείο—τα παιδια μαθαίνουν 
Αγγλικά, άργότερα δέ καί Γαλλικά, τελευταία δέ πολλοί Γερμανικά και Ρωσ- 
σικά. Τά ’Αγγλικά συνεχίζουν στό δημοτικό σχολείο και σ δλες τις ταςεις 
τοΰ Γυμνασίου άρκετές περιόδους. Τά Αγγλικά, δπως είναι γνωστό, παρου
σιάζουν μεγάλες δυσκολίες καί άνωμαλίες στή γραφή καί στήν προφορά. Τό 
μικρό παιδί μέ ύπομονή καί μέ έπιμονή τών γονιών του και τοΰ δάσκαλου γρα- 
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φει καί ξαναγράφει καί μαθαίνει τίς λέξεις καί τίς φράσεις του. Κανένας δέν 
διαμαρτύρεται καί κανένας δέν θεωρεί δτι καταβάλλει πολύ κόπο, δτι βασανί
ζεται άσκοπα κ.ά.π.

'Όταν πρόκειται γιά τά Ελληνικά δμως το πράγμα άλλάζει τέλεια. ’Επι
στρατεύονται έπιχειρήματα πού συνηγορούν ύπέρ τού παιδιού, θυμούνται δλοι 
την πολυτιμότητα τού χρόνου στην εποχή μας, κλαίγονται γιά τούς «άδικους 
κόπους» κ.ά. Γιατί δλα αύτά; Γιατί αύτή ή δυσμενής άντιμετώπιση τών Ελ
ληνικών, της γλώσσας μας; ’Ακόμη καί στά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης 
τά ’Αγγλικά διδάσκονται περισσότερες ώρες άπό τά Ελληνικά, τή νεοελληνική 
γλώσσα. ’Άν δέ προσθέσουμε καί τίς ώρες γιά δεύτερη ξένη γλώσσα καί τίς 
προαιρετικές στά ΛΕΜ, τότε ή διαφορά μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Στό 
κάτω-κάτω τά νέα έλληνικά είναι ή μητρική μας γλώσσα. Ξεχνούμε δτι λαός 
πού δέν σέβεται τή μητρική του γλώσσα πάει προς τήν πνευματική καταστρο
φή. Καί διερωτάται κανένας, άν αύτά συμβαίνουν καί σέ άλλους λαούς.

’Άν τά πράγματα είναι έτσι δπως τά βλέπουμε εμείς, άν έχουμε δίκαιο, 
άν ή άπλούστευση, ή κατάργηση, ή περικοπή κ.τ.τ. της γλώσσας είναι ζήτημα 
άπλό, εύκολο, μέ τόσο καλές συνέπειες, γιατί οί άλλοι δέν προχωρούν πρός αύτή 
τήν κατεύθυνση; Είδαμε δτι μερικές άλλες γλώσσες έχουν περισσότερα προ
βλήματα. Εκείνοι εϊναι λαοί πλούσιοι, ισχυροί, μέ πολλά μέσα, πολύ πιύ πρα
κτικοί—πιύ πρακτικά δοσμένοι στή ζωή—στά άπολυταρχικά καθεστώτα μπο
ρούν πολύ άπλά καί χωρίς άντίδραση νά διατάξουν τίς άλλαγές, γιατί δέν προ
χωρούν σέ άνάλογη άπλούστευση της γλώσσας τους; Γιατί εκείνοι δλοι σέβον
ται τή γλώσσα τους; Εκείνοι δέν εϊναι συντηρητικοί, δπως εμείς κατηγορούμε 
τούς εαυτούς μας δτι είμαστε, είναι προοδευτικοί, δπως έμεϊς κατηγορούμαστε 
δτι δέν είμαστε. "Ομως σ’ αύτό τύν τομέα δέν προχώρησαν, γιατί; Μήπως 
βλέπουν δτι δέν χρειάζεται, δτι εϊναι παρακινδυνευμένο; ’Εκείνοι έχουν περισ
σότερες δυνατότητες νά μελετήσουν τά πράγματα, τύ χρόνο πού χάνεται άδικα, 
τά κέρδη στά τυπογραφεία κ.τ.λ., έχουν ειδικούς μεγάλους επιστήμονες— 
γλωσσολόγους, ψυχολόγους, παιδαγωγούς κ.ά.—έχουν εργαστήρια καί άλλα 
μέσα νά κάμουν έρευνες. Γιατί δέν προχωρούν πρός τήν άπλούστευση; Γιατί 
δέν μεμψιμοιροΰν καί δέν άλληλοκατηγοροΰνται γιά τή γλώσσα;

Φοβούμαι πώς άντί νά βλέπουμε τά πράγματα στή ρίζα τους, τά βλέπουμε 
έπιφανειακά. Βλέπουμε τύ πρόβλημα έκεϊ πού δέν εϊναι. Μερικές φορές τρε
φόμαστε μέ αύταπάτες, δτι τάχα μέ τήν άπλούστευση, μέ κάποιες μεθόδους 
θαυματουργές θα μαθαίνουμε ακοπα καί άπταιστα τή γλώσσα. Άρκούμαστε 
σέ συνθήματα που δημιουργούν εντυπώσεις, δέν έχουν δμως καμμιά πρακτική 
άξια. Ασφαλώς κάποιες λογικές άλλαγές, κάποιες μέθοδοι, μέσα διδασκαλίας 
βοηθήματα κ.α.δ. έχουν μια σημασία, δέν πρέπει δμως νά περιμένουμε θαύματα, 
ούτε να μεταθετουμε τα παντα σέ κάποιο μέλλον πού θά ύπέρχουν, τάχα, αύτά 
δλα και να μειώνουμε τις προσπάθειές μας στύ παρόν έπικαλούμενοι διάφορες 

δικαιολογίες.

Οί ξένες λέξεις: Έφ’ δσον μιλούμε γιά τή γλώσσα, χρειάζονται 
λίγα λόγια γιά τίς ξένες λέξεις. Στήν Ελληνική ύπάρχουν άρκετές ξένες λέξεις 
πού έμειναν άπύ διάφορες ιστορικές περιπέτειες τού έθνους σλάβικες, φράγγι- 
κες, τουρκικές κ.ά. Οί περισσότερες έχουν άφομοιωθεϊ, πήραν καταλήξεις, 
κλίνονται καί οΰτε ύποψιαζόμαστε τήν προέλευσή τους. Τούτο εϊναι φυσικό 
για μιά ζωντανή καί ζωτική γλώσσα. Συνεχίζουν δμως νά προσλαμβάνονται 
κάποιες λέξεις άπύ άλλες γλώσσες. "Αλλοτε ή στάση άπέναντι σ’ αύτύ τύ ζήτη
μα ήταν πολύ αύστηρή. ΤΗταν άλλη εποχή δμως καί ή γλώσσα έπρεπε νά 
καθαριστεί. Σήμερα ύπάρχει πολλή άνεκτικότητα, δχι βέβαια χωρίς λόγους.

Σέ παλαιότερα χρόνια δημιουργούσε τύ Ελληνικό πνεύ
μα- ό Ελληνικός νούς μορφοποιοΰσε καί ή γλώσσα έδινε ονόματα. Ή Ελ
ληνική γλώσσα δάνειζε άφειδώλευτα άπό τήν πλούσια παρακαταθήκη της 
δλους τούς λαούς στήν έπιστήμη, φιλοσοφία, θρησκεία μέ άποτέλεσμα δλες 
οι γλώσσες νά έχουν δχι λίγες ελληνικές λέξεις. Σήμερα προοδεύουν καί δ η- 
μιουργούν άλλοι λαοί στήν έπιστήμη καί τήν τεχνολογία. Εϊναι 
αναγκη ή Ελληνική γλώσσα νά προσλαμβάνει τούς δικούς τους δρους, τά δικά 
τους ονόματα γιά τά προϊόντα τους. Σέ μερικές περιπτώσεις μπορεί νά ύπάρ
χουν άντίστοιχες Ελληνικές λέξεις, άλλά κανένας δέν τίς χρησιμοποια. Στή 
μηχανική π.χ. εξαρτήματα μηχανών, έργαλεϊα κ.ά. οί δροι είναι ξένοι. Τούτο 
δέν πρέπει νά μάς ένοχλεϊ καθόλου.

"Ομως δέν πρέπει νά φτάνουμε στό σημείο νά δεχόμαστε κάθε ξένη λέξη 
καί φράση πού χρησιμοποιούν οί ήμιμαθεϊς καί οί 'μοντέρνοι’ οΰτε νά έπιδιώ- 
κουμε τίς ξένες λέξεις. Εκείνοι πού νομίζουν δτι χρησιμοποιώντας ξένες λέξεις 
δείχνουν άνώτερη μόρφωση ή γλωσσομάθεια, κάμνουν κακό στή γλώσσα. 
Δεχόμαστε λοιπόν τίς ξένες λέξεις πού καθιερώθηκαν καί 
κείνες πού εϊναι άναγκαϊες καί άναπόφευκτες δχι δμως καί δλες έκεϊνες γιά τίς 
όποιες ή γλώσσα μας διαθέτει άντίστοιχες, εύχρηστες καί συνηθισμένες καί 
κατανοητές άπό δλους.

Τελειώνοντας θέλω νά προσθέσω κάτι γιά τήν ιστορική έ ξ έ λ ι - 
ξη τ ή ζ γλώσσας. 'Η γλώσσα εϊναι ένας ζωντανός οργανισμός εξελίσ
σεται σιγά-σιγά, δέν κινείται δμως καί δέν έξελίσσεται μέ άποφάσεις καί εντο
λές. Κάθε περίοδος της γλώσσας εϊναι δεμένη μέ τήν προηγούμενη καί μέ δλες 
τίς προηγούμενες. Μιά φυσική εξέλιξη της γλώσσας, άλλαγές πού καθιερώ
θηκαν εϊναι άποδεκτές καί κατανοητές, δμως άλλαγή φυσική οχι βίαιη καί σχε
διασμένη γιά νά φτάσει, άγνωστο πόσο μακριά. 'Η Γραμματική δ η- 
μιουργεϊται έκ τών ύστέρων. 'Η γλώσσα μιλιέται, γίνονται άπο- 
δεκτοί οί τύποι της, χρησιμοποιείται άπό τούς μεγάλους συγγραφείς καί τότε 
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μπαίνουν οί τύποι της στην Γραμματική.
Μπορεί νά θεωρηθεί πρόοδος ή καθιέρωση της δημοτικής, μιά πού έλυσε 

κάπως καί τύ κάποιο πρόβλημα διγλωσσίας. 'Όμως μπορεί νά δούμε μέ έπι- 
φύλαξη την παντελή κατάργηση της καθαρεύουσας καί την άποξένωση τών 
μαθητών άπ’ αύτήν. 'Όταν μιά περίοδος της γλώσσας, μάλιστα τόσο κοντινή, 
μέ τόσο μεγάλη βιβλιογραφία, ξαφνικά βγαίνει άπύ τη μέση, είναι πολύ πιθανύ 
νά ύπάρξει κάποιο πρόβλημα. ’Ασφαλώς δέν έννοώ τύ νά χρησιμοποιούν τά 
παιδιά την καθαρεύουσα. 'Όμως τύ νά έχουν μιά έπαφή μ’ αύτή, νά ξεχωρίζουν 
τούς τύπους της—μιά πού είναι τόσο κοντά στη δημοτική—νά μπορούν νά 
κατανοούν τά κείμενά της, έστω τά άπλά, θά διευκολύνει τούς ίδιους καί θά 
τούς δώσει μιά ιδέα κάποιων προηγούμενων σταδίων της γλώσσας, σά μορφω
μένοι άνθρωποι πού θά είναι. Άλλά καί πρακτικά, μεθαύριο πού θά σπουδά
ζουν, τά περισσότερα συγγράμματα θά είναι άκόμη στήν καθαρεύουσα. Πρέπει 
πει νά τούς βοηθήσουμε άπύ τώρα νά μπορούν νά τά προσεγγίσουν.

Μιά σύντομη ιστορία της Ελληνικής γλώσσας είναι άπαραίτητη. Σέ μιά 
άπύ τις μεγαλύτερες τάξεις—τρίτη ή τετάρτη—είναι καλό, αν δχι άπαραίτητο, 
νά διδάσκονται τά κυριώτερα σημεία τής ιστορικής έξέ- 
λιξης τής γλώσσας μας, οί τάσεις πού παρατηρούνται, ή σχέση της 
μέ τύν άλλο κόσμο, τά έργα πού τήν άντιπροσωπεύουν, οί σημαντικότερες 
άλλαγές. Έτσι ή γλώσσα παρουσιάζεται ενιαία, όπως είναι άπύ τήν εποχή 
τοΰ 'Ομήρου ως σήμερα καί δχι άποσπασματικά. Νά παρουσιάσουμε τις 'Ομη
ρικές λέξεις πού είναι στή δημοτική, τις λέξεις τής κοινής, τις βυζαντινές, νά 
δούμε τήν εθνική ένότητα καί συνέχεια στή γλώσσα, όπως πρέπει νά τή βλέ
πουμε στήν ιστορία, στή λαογραφία, στήν τέχνη καί άλλαχοΰ. Τύ πώς θά γίνει 
αύτύ καλύτερα είναι θέμα τής παιδαγωγικής καί διδακτικής καί δέν θά μάς 
άπασχολήσει τώρα, όμως πρέπει νά γίνει.

Οί άλλαγές είναι καλές καί εύπρόσδεκτες, προπαντύς όταν φέρνουν κάτι 
καλύτερο. Δέν πρέπει όμως νά μάς ένθουσιάζουν, ώστε νά ύπερτιμοΰμε τή 
σημασία τους, ούτε νά ξεχνούμε τήν πραγματικότητα. Τύ γλωσσικύ πρόβλημα 
δέν λύεται μέ τήν καθιέρωση τής δημοτικής. Έφ’ όσον ή γλώσσα έξελίσσεται, 
μια καποια μορφή διγλωσσίας, μια διάφορά ανάμεσα σ’ δ,τι γράφουμε καί 
σ’ δ,τι μιλάμε θά ύπάρχει πάντα, άλλά δέν θά μάς ένοχλεΐ. 'Υπάρχει καί στούς 
άλλους λαούς, σέ μερικούς σέ πολύ μεγάλο βαθμό.

Γιά νά λυθεί περισσότερο τύ πρόβλημα τής γλώσσας—6χι ή διγλωσσία— 
χρειάζεται νά πιστέψουμε στή σπουδαιότητά της, νά δώσουμε σημασία, νά 
παραδεκτοΰμε ότι χρειάζεται συνεχής συνειδητή προσπάθεια καί κόπος πολύς· 
νά πιστέψουμε ότι ή γλώσσα είναι περισσότερο άπ’ αύτύ πού μιλάμε, δτι είναι 
πνευματική λειτουργία καί μέσο. Είναι άξία καί φορέας άξιών. Ότι άξίζει 
τύν κόπο νά τήν έκτιμοΰμε, νά τή μαθαίνουμε. Μέσα άπύ τή γλώσσα περνούν 
όλες οί πνευματικές δραστηριότητες τοΰ άνθρώπου.

Τ ί μπορεί νά γίνει: "Αν ρωτοΰσε κάποιος πώς θά μποροΰσε νά 
βελτιωθεί ή γλωσσική μας κατάσταση, θά μποροΰσαν νά λεχθοΰν τά έξής πολύ 
γενικά.

Εκείνο πού έγινε λάθος στύν Έλληνικύ χώρο καί δέν ξέρω αν σταμάτησε 
έντελώς είναι ή πολιτικοποίηση καί κομματικοποίηση 
τής γλώσσας. 'Η εκμετάλλευση πού έγινε γιά σκοπούς κομματικούς 
τών διαφορετικών άντιλήψεων πού ύπήρχαν γιά τή γλώσσα καί ό φανατισμύς 
μέ τύν οποίο άντιμετωπίστηκε τύ πρόβλημα τής γλώσσας. Οί διαφορές στίς 
άντιλήψεις γιά τή γλώσσα σάν πνευματικύ-φιλολογικύ πρόβλημα λύονται μέ 
άνάλογα κριτήρια καί μέ νηφαλιότητα. Στύν Έλληνικύ χώρο όμως έγινε έκμε- 
τάλλευση. Τύ γλωσσικύ έγινε σύνθημα τών διαφόρων κομμάτων καί παρατά
ξεων. Επιστρατεύτηκαν έπιχειρήματα άλλότρια καί άσχετα, επικράτησε φανα
τισμός, έγιναν χαρακτηρισμοί τών άντίθετων άνοίκειοι καί ύβριστικοί. Σκο
ταδισμός καί άντιλαϊκότητα άπύ τή μιά, έθνικοί κίνδυνοι καί προδοσία απύ την 
άλλη. Καί τοΰτα επί χρόνια πολλά.

Τούτο εμπόδισε τύ πλησίασμα κι’ έκεΐ πού φαινόταν δτι μποροΰσε να 
γίνει καί πού, φυσικά, έπρεπε. 'Η καθαρεύουσα θεωρήθηκε η γλωσσά τής 
άρχουσας τάξης, τών μορφωμένων, τών 'καλαμαράδων’, τών άντιδραστικών, 
ενώ ή δημοτική συνδέθηκε μέ τύ λαύ σάν άντίπαλο αύτών, που ήθελε έλεγαν 
νά τούς πάρει τήν έξουσία, ν’ άλλάξει τύ καθεστός. ’Έγινε κι εδώ θέμα δεξιάς 
καί άριστεράς. Άναμίχθηκαν οί άνίδιοι, οί ήμιμαθεΐς, οι εκμεταλλευτές τών 
περιστάσεων. Επικράτησε φανατισμός, δημαγωγία, άρχισε η συνθηματολο- 
γηση, έγιναν βιαιότητες, έπιστρατεύτηκαν έπιχειρήματα άσχετα και κίνδυνοι 
άνύπαρκτοι. ΤΗταν, πρίν άπύ τόσα χρόνια, γνωστή ή μέθοδος τών τηλεγραφη
μάτων συμπαράστασης ή καταδίκης άπύ «τά πλατιά στρώματα τού λαού». 
Γιαυτύ μέχρι σήμερα έπικρατεί σύγχυση καί άγνοια.

’Απ’ αύτή τή διαπίστωση προκύπτει σαφώς και ο τροπος τής σωστής 
άντιμετώπισης, πού δέν χρειάζεται ν’ άναπτυχθεί, είναι όμως εύκολος 
μέ καλή διάθεση. Καί πρώτα-πρώτα παραδοχή τών σφαλ
μάτων κι’ άπύ τίς δυύ πλευρές, γιά νά προχωρήσουμε στη βελτίωση.

Μ’ αύτή τήν πολεμική καί τή στάση έχθρότητας έναντι τής γλωσσάς μας 
δέν είναι άσχετη καί ή στάση επιείκειας, ανεκτικότητας 
καί άδιαφορίας τών φιλολόγων μας. Ποτέ οι σύνδεσμοι τών 
φιλολόγων μας άσχολήθηκαν σοβαρά μέ τύ πρόβλημα τής γλωσσάς; Ποτέ οι 
διάφοροι ύπεύθυνοι φιλόλογοι, πότε οί άπλοί φιλολογοι;

Οί συχνές φωνές δτι βασανίζουμε τά παιδια μέ άχρηστες λεπτομερειες 
μέ 'λεξίδια’, μέ άσήμαντα σημεία κ.ά., δτι ύπάρχουν πιο χρήσιμα πραγματα, 
δτι ξέρουμε τή γλώσσα, άφοΰ τή μιλούμε κ.ά.δ. είναι φυσικό να καμνουν μερι
κούς νά δειλιάζουν καί νά θέλουν νά φαίνονται αρεστοί και σύμφωνοι μ αυτή 
τή στάση δηλ. νά μή έχουν άπαιτήσεις άπό τά παιδια, να μη έχουν ενθουσιασμό.
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’Άν κοιτάξουμε τά άποτελέσματα τών εξετάσεων καί τοΰ σχολείου κάθε 
χρόνο θά δούμε δτι τό ποσοστό τών άπροβίβαστων στά Μαθηματικά π.χ. είναι 
πολύ ύψηλό, μέχρι καί 50%, ένώ στά Ελληνικά πολύ χαμηλό 0-10%. Τούτο 
δέ γίνεται άποδεκτό, παρ’ δλο πού δέν είναι μαθηματική ή φυσική σχολή τύ 
Γυμνάσιο. 'Όλοι σχεδόν οί μαθητές κάμνουν ιδιαίτερα μαθήματα στά μαθη
ματικά, ’Αγγλικά, Φυσικά, ένώ στά Ελληνικά ελάχιστοι. Οι φιλόλογοι είναι 
οί πιο έπιεικείς, σχεδόν πάντα ύποχωροΰν ίσως είναι τούτο αποτέλεσμα περισ
σότερης κατανόησης λόγω τοΰ άνθρωπιστικοΰ χαρακτήρα τών σπουδών τους. 
Μήπως όμως είναι καί άπύ ένα αίσθημα ένοχης, άπύ συναίσθηση πώς τά Ελ
ληνικά σάν γλώσσα δέν διδάσκονται καλά; ’Ανάλογη είναι συνήθως και η στάση 
τών μαθητών καί τών γονιών: δέν ύπολογιζουν πολύ τα Ελ
ληνικά.

Γι’ αύτά δλα βοηθοΰν ή κακή διδασκαλία άπό τήν έλλειψη βοη
θημάτων καί μεθόδων κατάλληλων γιά καλή έκμάθηση τής γλώσσας, οί 
μειωμένες ώρες διδασκαλίας. Ή γλώσσα δέν διδάσκεται θεω
ρητικά· χρειάζονται άσκήσεις ποικίλες καί κατάλ>ηλες, κείμενα, χρόνος, συνε
χής εξάσκηση. Στά μαθηματικά ύπάρχει καί δίδεται σωρεία άσκήσεων στά 
άγγλικά δέν ύπάρχει ούτε δυσκολία, ούτε διαμαρτυρία γιά τίς άσκήσεις. Στά 
Ελληνικά οί άσκέσεις είναι ή άνύπαρκτες ή λίγες ή άνιαρές ή άκατάλληλες, 
προκαλεϊ δέ διαμαρτυρίες ή διάθεση άπύ τούς μαθητές κάπως περισσότερον 
χρόνον γιά τά Ελληνικά. Είναι αύτονόητο νά κουράζεται ό μαθητής γιά τά 
μαθηματικά, τή Φυσική τά Άγγλικά, δχι δμως γιά τά Ελληνικά. "Οταν 
βέβαια τά πράγματα φτάνουν στά άκρα, θυμοΰνται μερικοί δτι έχει καί ή γλώσ
σα κάποια σημασία καί διερωτώνται τί κάμνουν τά σχολεία. Θυμοΰνται τά 
σχολεία, δμως πολύ σπάνια.

Στύν Ελληνικό χώρο ύπάρχει πρόβλημα διδασκαλίας 
καί έκμάθησηςτής Ελληνικής γλώσσας. Τοΰτο μπορεί 
νά συμβαίνει καί άλλοΰ, έμας δμως μάς άφορά τό δικό μας πρόβλημα.

Αν θελουμε ο αποφοιτος του σχολείου νά μιλά καί νά γράφει σωστά τή 
γλώσσα μας, πρέπει νά τό βοηθήσουμε μέ κατάλληλη διδασκαλία καί μέσα 
και μεθόδους από τη μια, ενώ από τήν άλλη νά τόν κάμουμε μέ τή στάση μας 
νά πάρει στα σοβαρα τή γλώσσα, νά πιστέψει στή σημασία της. Δέν μπορεί 
άπό τή μια διαρκώς να υποβάλλουμε καί νά διακηρύττουμε δτι δέν έχει σημασία 
ή γλώσσα, δτι κάνουμε μ’ αύτή τό χρόνο μας, νά γελοιοποιούμε τά γλωσσικά 
πραγματα, ενώ από τήν άλλη νά περιμένουμε σοβαρή άντιμετώπιση άπύ τά 
παιδια. Τη γλωσσά δε θά τήν μάθουν τά παιδιά άπύ τύ φιλόλογο μόνο, άλλά 
απο δλους τους δασκάλους καί καθηγητές τους, άπύ 
τύ ραδιόφωνο καί τήν τηλεόραση, άπύ τίς έφημερίδες κ.ά.

Χρειάζεται νά γίνει έπανεξέταση τοΰ θέματος τών ωρών διδασκαλίας μέ 
στόχο τήν αύξηση τους. Νά έξαταστεί τί γίνεται στίς άλλες χώρες. Νά έξετά- 

σουμε τύ ποσοστύ τών ωρών σέ σύγκριση μέ άλλα μαθήματα. Νά έτοιμάσουμε 
βιβλία, βοηθήματα, άσκήσεις. Νά βροΰμε τή μέση όδύ μεταξύ τυπικών στοι- 
χείων-γλωσσικής διδασκαλίας καί κειμένων δηλ. περιεχομένου. Νά καθορίσου
με σαφές άναλυτικύ πρόγραμμα μέ στόχους συγκε- 
κριμένους. Νά άξιολογήσουμε μετά, γιά ένα διάστημα τίς προσπά- 
θειές μας. Νά έπιμορφώσουμε, άν είναι άνάγκη, δλους δσοι διδάσκουν τά παι
διά καί δέν έχουν επαρκή γλωσσική κατάρτιση. Τί προετοιμασίες κάναμε π.χ. 
γιά τή διδασκαλία καί γενική χρήση τής δημοτικής, πού καθιερώθηκε επίσημα 
γενικά; Νά καθορίσουμε γλωσσικές έξετάσεις διαφόρων 
επιπέδων γιά τίς διάφορες θέσεις, μέ άπαιτήσεις 
μέχρι πλήρους έκμάθησης τής γλώσσας οχι μόνο γραμματικά, άλλά καί σέ 
κατανόηση, σέ σύνταξη επιστολών, άναφορών, έκθέσεων. Νά διδάσκουμε, τά 
βασικά έστω, στοιχεία τής φιλοσοφίας καί τής ιστορίας τής γλώσσας μας.

Αύτά δλα θά γίνουν αν πραγματικά σεβαστούμε τή γλώσσα μας. Τότε 
θά βελτιωθούν τά γλωσσικά μας πράγματα. Τότε θά βροΰμε καί τή χρυσή 
τομή γιά τίς ‘γλωσσικές μεταρρυθμίσεις’, θά λείψουν οί άκρότητες καί οί συγ
κρούσεις. Τίποτε δέν άποτελεί πανάκεια, ύπάρχει δμως χώρος γιά πολλή 
βελτίωση, καί είναι τή βελτίωση πού επιδιώκουμε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
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«ΜΝΗΜΗ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ»*

* Μιλήσανε: Κύπρος Χρυσάνθης «Ό Ε.Π.Ο.Κ. γιά τόν Κ. Παλαμά», Γεώργιος 
Προδρομου «Ό Παλαμας παιδί», Λουλού Συμεωνίδου «Παλαμας καί Καλομοίρης». 
Ή χορωδία τοΰ ΈΟνικοΰ Ωδείου Λευκωσίας (διεύθυνση ’Άντρου Νάταρ) έχει έκτε- 
λέσει και συνθέσεις Καλομοίρη σέ στίχους Κ. Παλαμά.

('Ο Παλαμας παιδί» μέ λίγες τροποποιήσεις δημοσιεύτηκε στήν «Φιλολογική 
Κύπρο» 1979).

(υπό τήν αΙγίδα τοΰ Πρέσβεως τής 'Ελλάδος κ. Χρ· Ζαχαρακι)

ΚΤΠΡΟΤ ΧΡΤΣΑΝΘΗ: 0 Ε.Π.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Δέν είναι έφέτος μόνο πού δ «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου*  
τιμά τόν Κωστή Παλα[ΐά. Τόν τίμησε μέ διάφορους τρόπους στό παρελθόν, 
γιατί πιστεύει πώς τούτος ύπήρξε δ γενάρχης γιά πολλούς Κυπρίους ποιη
τές τής παλιάς γενιάς καί γιατί στδ έργο του διακρίνει τή συνέχεια τού 
έλληνισμοΰ άπδ τ’ άρχαία χρόνια ώς τά σημερινά, μιά παραδοχή άποδεκτή 
άπδ δλους. Σ’ έμάς |ΐάλιστα έδώ στό πικραμένο νησί, τήν άλλοτε γλυκεία 
χώρα Κύπρο, δ Παλαμας έμφύσησε στά άποικιοκρατικά χρόνια πνοή έλπί- 
δας καί μάς βεβαίωνε μέ τούς λυρικούς του ήχους τήν έλληνική μας διάρ
κεια. Τούτο κΓ δλας άποτελεί σοβαρή δφειλή γιά δλους μας έδώ, παλιούς 
καί νέους.

Μέ τις έκφράσεις μας αύτές άσφαλώς δέν ύποτιμοΰμε τίς άλλες κυπρια
κές έκδηλώσεις γιά τόν έθνικό μας αύτδ ποιητή, πού πραγ;ιατοποιηθήκανε 
άπδ δργανώσεις, έντυπα ή άτομα. "Αν γιά ένα ποιητή, δπως καί γιά κάθε 
συγγραφέα, ή βαθειά μελέτη τού έργου του καί δ σφαιρικός λόγος γι’ αύπό, 
πού κωδικοποιεΐται στις σελίδες βιβλίου, αποτελεί δικαίωση, τότε ή Κύπρος 
μέ τόν Αιμίλιο Χουρμούζιο καί τόν Πάτροκλο Σταύρου έπραξε τδ καθήκον 
της, μέ τδ τρίτομο έργο «Ό Παλαμας καί ή έποχή του» τού πρώτου μέ τδ 
«Ό Παλα;ιας καί ή Κύπρος» τοΰ δεύτερου. Άλλά καί ή λυρική έκφραση 
Κυπρίων, έστω καί περιστασιακά, τίμησε τδ ποιητικό παράστη’να τού Παλαμά:- 
μ’ ένα τετράστιχο τοΰ Σίμου Μενάρδου, μέ τδ «Στήν πεντηκονταετηρίδα τοΰ 
Κωστή Παλαμά» τοΰ Γλαύκου Άλιθέρση, στήν δποία δ ποιητής καλείται 
«Γαληνεμένος Ισόθεος!», μέ τδ «Στδν Κωστή Παλαμά» τοΰ ’Α. Περνάρη 
καί μέ τδ λιγόστιχο σέ κυπριακό γλωσσικό Ιδίωμα ποίημα τοΰ Δημήτριου 

Λιπέρτη μέ τίτλο «Νά σιλιογρονίση» πού δημοσίευε δ διαλεκτικός μας 
ποιητής στδ περιοδικό «Πάφος» τδ έξής:-

Γιορτάζουσιν τά Γρήματα τζι ό Παλαμάς γιορτάζει 
ιζι3 οί Μούσες κανατζιεύκουν τον τζι3 έχουν κρυφόν καμάριν 
τζιαί κάμνουοιν λοής λογιών στεφάνια που ταιρκάζει 
για τούτον πών3 τοΰ τραουδκιοΰ στολίδιν τζιαί λουβάριν.
Τζι3 έτσι για τούτην την τιμήν, την δόξαν μας την μιάλην, 
ή Ρωμιοσύνη οιαίρεται που μιαν μερκάν ώς άλλην 
τζιαί σύψυχά τους οΰλλ’ οί λάς εφκονται του νά ζήση 
τζιαί νά σιλιογρονίση.

Αλλά καί μέ δμαδικδ τρόπο, τή συγκέντρωση καί τόν έορτασμό, ή 
Κύπρος διαδήλωσε τήν έκτίμησή της στδν λυρικό αύτδ έκφραστή τής έλλη- 
νικής ψυχής μας. ’Επισημαίνουμε άπδ τδ «Χρονικό τών πενηντάχρονων» 
(τοΰ Κωστή Παλαμά) , πού είχε δημοσιέψει δ Γιώργος Κατσίμπαλης στά 

«Νέα Γράμματα» τοΰ ’Αντρέα Καραντώνη τόν Ιούνιο 1936, τίς σχετικές 
έκδηλώσεις στήν Κύπρο τότε. Οί έκδηλώσεις αύτές άνέρχονται σέ 13, στίς 
όποιες περιλαμβάνονται τά πανηγυρικά τεύχη τών περιοδικών «Κυπριακά 
Γράμματα» καί «Πάφος», δπως κι’ ή έπιστολή τού Τοποτηρητή τοΰ ’Αρχιε
πισκοπικού Θρόνου μητροπολίτη Πάφου Λεοντίου, πού δημοσιεύτηκε στίς 
έφημερίδες τών ’Αθηνών «Εστία» (1 Άπρ. 1936) καί «Πρωία» (2 ’Απρ. 
1936) . ’Επιπλέον σημειώνουμε καί 4 συμμετοχές Κυπρίων σέ έκδηλώσεις 
στήν ’Αθήνα. ’Αλλά καί σχολεία τότε διοργάνωσαν συγκεντρώσεις δπως π.χ. 
τδ «Παγκύπριο Γυμνάσιο». ’Αλλά καί γιά σχολική χρήση έκδόσεις έχουν 
άπδ Κυπρίους κυκλοφορήσει στήν Κύπρο δπως π.χ. « Ο δωδεκάλογος τοΰ 
γύφτου», μιά άνάλυση τοΰ ’ίακρότατου αύτοΰ ποιήματος άπδ τόν Γεώργιο 
Προδρόμου. Επίσης γιά τούς μαθητές ’Αμμοχώστου καθιερώθηκε Βραβείο 
Παλαμά άπδ τδ «Λύκειο Έλληνίδων ’Αμμοχώστου».

Όμως ιδιαίτερα πρέπει νά έπισημανθοΰν οί παλαμικές γιορτές τής Πά
φου, γιά τίς όποιες έκαμε άδρομερή περιγραφή τους δ Γεώργιος Χατζηκω- 
στής στδ περιοδικό «Πνευματική Κύπροςς. Οί γιορτές αύτές έχουν ένα προ- 
δρομικδ φανέρωμα τδ 1936, άλλά καθιερωθήκανε σάν έτήσιες παλαμικές 
γιορτές τδ 1949 άπδ τόν τότε δήμαρχο τής Πάφου ποιητή καί πολιτευτή Χρι
στόδουλο Γαλατόπουλο. Ό Μανώλης Καλομοίρης, πού μίλησε κάποτε στις 
γιορτές αύτές, άπεκάλεσε τήν Πάφο «μιά παλαμική πολιτεία» γιά τήν άφο- 
σίωσή της στδν Παλαμά καί γιά τήν προβολή τοΰ έργου του. ’Ας σημειω
θεί πώς πρώτη ή Πάφος τίμησε τόν έθνικό μας αύτδ ποιητή μέ προτομή.

’Αξιοσημείωτες ύπήρξαν κΓ οί συγκεντρώσεις τής «Πνευματικής Στέ
γης» στή Λευκωσία άνήμερα τοΰ θανάτου τού Παλαμά, στις όποιες άρκετές 
σκιαγραφήσεις πλευρών τοΰ ποιητή έχουν πραγματοποιηθεί, κυρίως άπδ φι
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λόλογους. ’Αλλά καί άλλων σωματείων, δπως π.χ. τοΰ «Λυκείου Έλληνίδων 
Άμμοχώστου», «Πνευματικής ’Αδελφότητος Κυριών Λευκωσίας» κλπ. όφεί- 
λουμε ν’ άναφέρουμε.

"Ομως σκοπός τοΰ δμιλήματός μας αύτοΰ είναι ή άπαρίθμηση τών σχε
τικών για τόν Παλαμά έκδηλώσεων πού δ «Ελληνικός Πνευματικός Ομιλος 
Κύπρου» διοργάνωσε κατά τή διάρκεια τής τριαντάχρονης καί πιδ πολύ ζωής 
του. Τοΰτο γίνεται μέ τήν εύκαιρία τής άποψινής μας συγκέντρωσης που 
άποτελεΐ τήν έναρξη μιας καθιερωμένης έτήσιας συγκέντρωσης γιά τόν 
έθνικό μας ποιητή, σύμφωνα μέ άπόφαση τοΰ Δ.Σ.

Ό «Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» ως τά σήμερα έχει τι
μήσει τόν Παλα[ΐά μέ τά έξήςί

α) Πραγματοποίησε δέκα δμιλίες - διαλέξεις - μνημόσυνα καί δημοσιεύ
σεις για τόν Παλαμά άπό τούς: Στράτη Μυριβήλη, Μανώλη Καλομοίρη, 
Άθηνά Ταρσούλη, Κ. Άνδρέου, Φρίξο Βράχα, ’Απόστολο Ζορμπά, Κύπρο 
Χρυσάνθη, Δημήτριο Εύαγγελίδη, Μαίρη Κουτσελίνη, Πάτροκλο Σταύρου, 
Κώστα Βασιλείου, Γεώργιο Προδρόμου καί Γεώργιο Μαρκίδη. Σ’ αύτές άς 
προστεθοΰν καί οί σημερινές τών Κ. Χρυσάνθη, Γ. Προδρόμου καί Λουλοΰς 
Συμεωνίδου.

β) Διοργάνωσε έθνική έορταστική συγκέντρωση γιά τόν Παλαμά στό 
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας μέ άποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντα τοΰ ποιητή 
άπό τόν ’Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, ’Εθνάρχη καί Πρόεδρο τής Κυπριακής Δη
μοκρατίας Μακάριο Γ'.

γ) ’Αφιέρωσε στόν ποιητή τή «Φιλολογική Κύπρο» τοΰ 1973 -1974 μέ 
τίτλο «Μνήμη Κωστή Παλαμά». Στήν έκδοση αύτή περιλαμβάνονται καί τά 
τής ειδικής έορταστικής συγκέντρωσης, πού άναφέρουμε πιό πάνω, κείμενα, 
δηλαδή τίς δμιλίες τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ', τοΰ Εύστά- 
θιου Λαγάκου, πρέσΰυ τής Ελλάδας, τοΰ Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, προέδρου 
τοΰ Όμίλου καί άλλων. Στή συγκέντρωση αύτή άπαγγείλανε ποιήματα τοΰ 
τιμωμένου μέλη τοΰ «θεατρικοΰ Όμίλου Κύπρου» καί έκτελέσανε συνθέσεις 
πάνω σέ στίχους τοΰ ποιητή ή χορωδία τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύ
πρου. Ό ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου καί ’Εθνάρχης Μακάριος Γ' άρχισε έτσι 
τόν λόγο του, δταν άπεκάλυπτε τόν άνδριάντα τοΰ Παλαμά:

«Ή Κύπρος υποδέχεται σήμερον είς τόν χώρον τούτον, άναοτημένον 
εις ανδριάντα, τόν νεώτερον βάρδον της Φυλής καί ποιητήν τού Γένους, 
τόν Κωοτήν Παλαμών.

»'Ο Παλαμάς ήγάπησε βαθύτατα τήν Κύπρον καί είς τους οτίχους καί 
τόν πεζόν λόγον του άνύμνηοε τούς καϋμούς καί τούς πόθους της καί άνέ- 
οτησε τά δράματα καί τά πεπρωμένα της. Συγκινεϊται καί θλίβεται ή ψυχή 
τού ποιητού, διότι «ή Μοίρα τής όργής, ή Μοίρα όλων τών όμορφων, ξε- 
οπάει καί καταλεϊ», εις τήν "Ελληνικήν μεγαλόνησον. Άλλα καί χαίρει,

διότι «Στώραΐο πολύπαθο κορμί τής Κύπρου ή άγνή ψυχή δέν εοβυσε. Καί 
ζή καί ζή, καί ζή».

Καί τελείωσε δ ’Εθνάρχης μέ τά έξής:-

«Ό Κυπρικδς "Ελληνισμός ϋά άντλή πάντοτε εμπνευσιν άπό τήν εθνι
κήν ποίηοιν καί τούς όραματιομούς τού Κωστή Παλαμά. Θά προσβλέπω 
πρός τόν ανδριάντα τού ποιητού, ένυλον έκφραοιν τής προς αυτόν ευγνω
μοσύνης μας, ώς οδηγού όρΰής εθνικής πορείας».

δ) Δημοσίευσε τίς συνθέσεις τοΰ Γεώργιου Άρβανιτάκη «Ρόδου μοσχο
βόλημα» καί τοΰ Άντρέα Χαραλάμπους «Στό δάσκαλο», καί τά δυό είναι ποιή
ματα τοΰ Κωστή Παλαμά, τό δεύτερο σέ πρώτη έκτέλεση στή συγκέντρωση τοΰ 
Όμίλου «Μνήμη Παλαμά».

ε) "Ιδρυσε στή Λευκωσία τόν χάλκινο άνδριάντα τοΰ Κωστή Παλαμά, 
πού φιλοτέχνησε δ Βασίλης Φαληρέας, τόν όποιον χρηματοδότησε αδρά δ άεί- 
μνηστος ’Αρχιεπίσκοπος καί ’Εθνάρχης Μακάριος.

στ) Εκδίδει άνθολόγιο άπό τήν ποίηση τοΰ Κωστή Παλαμά κατ’ έπιλογή 
τοΰ Γεώργιου Προδρόμου. Μέ τό άνθολόγιο αύτό δ "Ομιλος συνεχίζει τή 
«Νεοελληνική Βιβλιοθήκη» του, μέ τήν δποία σκοπεύει νά διευκολύνει τή 
συνεχή έπαφή κυρίως τών νέων μέ τόν νεοελληνικό δημιουργικό λόγο. 
Δυστυχώς μερικά δυσάρεστα άπ’ δλες τίς πλευρές γεγονότα είχαν τά τελευ
ταία χρόνια έπιτείνει μιά κομματική στή φύση της διάθεση άπομάκρυνσης 
άπό τό νεοελληνικό σύνολο. Άπό καιρό κι’ δλας ή τεχνολογία μάς άποξέ- 
νωσε άπό τό λογοτεχνικό βιβλίο. Οί μουσικές συνθέσεις καί κάποιες μετα
φορές στήν τηλεόραση πολύ λίγους σπρώχνουν στήν άναζήτηση τών κειμέ
νων δταν αύτό δέν είναι μυθιστόρημα*  απλώς ίκανοποιοΰν έπιφανειακα ως 
άκρόαμα καί θέαμα. Άπό τήν άλλη δ μαθητικός πληθυσμός πνίγηκε μέσα 
στά ιδιαίτερα μαθήματα γιά έξασφάλιση θέσεων σέ πανεπιστήμια, καί δέν 
τοΰ μένει καιρός, μυαλό καί διάθεση νά περιδιαβάσει, έστω καί λίγο, μέσα 
στίς σελίδες λογοτεχνικών έργων μέ άξιώσεις. Τέλος, τό βιβλίο άκριβωσε 
τόσο, πού δυσκολεύεται ή μέση οικονομική δυνατότητα να τό αποκτήσει, δταν 
έχει νά καλύψει άλλες καθαρά έκπαιδευτικές άνάγκες. Ολ αυτά, κι έπι- 
πλέον ή φιλοδοξία νά προσφέρουμε χωρίς συγκεκριμένο στόχο, μάς επεισε πως 
πρέπει νά έξεύρουμε τούς οικονομικούς πόρους γιά να συνεχισουμε τή «Νεο
ελληνική Βιβλιοθήκη» μας, πού άρχισε πριν τό 1974 μέ τό « Εκλογές άπό 
τδ έργο τοΰ Νικόλαου Πολίτη» κατ’ έπιλογή τοΰ Κ. Χρυσάνθη. Μέ τήν εύ
καιρία έκφράζω τις εύχαριστίες τοΰ Δ.Σ. και τών μελών πρός τόν πρέσβυ 
κ. Χρ. Ζαχαράκι, πού έχει συνδράμει τή «Νεοελληνική Βιβλιοθήκη», δπως καί 
πρός τδ μέλος μας κ. Μιχαλάκη Κυθραιώτη γιά δμοια εύγενή χειρονομία.

Τό άνθολόγιο άπό τδ έργο τοΰ Παλαμά περιλαμβάνει άντιπροσωπευτικά 
ποιήματα τοΰ ποιητή άπό τίς διάφορες ποιητικές συλλογές του. Η άνθολό- 
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γηση άπό τόν Γεώργιο Προδρόμου έγινε μέ βάση τά έξης κριτήρια:- νά 
είναι τά ποιήματα κατανοητά άπό τό νέο, κυρίως τό μαθητή, νάχουν κάποιαν 
άντιστοιχία μέ σημερινές καταστάσεις στόν τόπο μας, νά διαπνέονται άπό τό 
έθνικό φρόνημα, νά ύπάρχει κάποια ποικιλία γιά νά έλκύουν

Βέβαια οί ύποχρεώσεις μας ώς Κυπρίων καί Ελλήνων, δέν τελειώνουν 
μέ τίς δραστηριότητες πού άναφέρα;ιε. ’Οφείλουμε πολλά στόν Ποιητή. 
’Εξάλλου, πρέπει νά κρατάμε άσβεστο τό ένδιαφέρον μας γιά τούς πνευματι
κούς άνθρώπους πού μάς έκαμαν νά γνωρίσουμε τύν "Ελληνα έαυτό μας. 
Μέ τίς καθιερώσεις έπετείων, στις όποιες θά προσεγγίζουμε μέ νέο αίμα τά 
δημιουργήματα τών πνευματικών μας έκπροσώπων, έπανεμβολιάζουμε τόν 
έθνικό μας κορμό γιά νέους κλάδους καί νέες αισθήσεις. Ή άποψινή συγκέν
τρωση άποτελει μιά τέτοια καθιέρωση γιά έπετειακές συναντήσεις, πού στό 
μέλλον θά προσφέρονται γιά ν’ άκουστεί δ λόγος τών νεωτέρων μας.

ΛΟΤΛΟΤΣ ΣΤΜΕΩΝΙΔΟΤ: Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ

Τό σύντομο αύτό σημείωμα, κυρίες καί κύριοι, στηρίζεται σέ προσωπι
κές μου άναμνήσεις άπό τά πολλά χρόνια τής στενής συνεργασίας καί έγκάρ- 
διας φιλίας μέ τόν ’Εθνικό μας Μουσουργό, καί σάς μεταφέρει σκέψεις καί 
πεποιθήσεις του δπως πιό καλά μπόρεσα νά τίς κρατήσω στό μυαλό μου μέ 
τό πέρασμα τοΰ χρόνου, καί μέ τήν έλάχιστη βοήθεια ένός παλιού ήμερολο- 
γίου. Τά λίγα δικά μου λόγια άς τά πάρετε σάν ένα ξεχείλισμα θαυμασμού 
καί λατρείας τόσο γιά τόν Ποιητή, πού φώτισε καί θά φωτίζει μέ τό θειο 
του φώς στόν αιώνα τό γένος τών Ελλήνων, δσο καί γιά τόν Μουσουργό πού 
είδε τό έργο τούτο τοΰ Ποιητή σάν «τό θείο βιολί τοΰ γέρου τοΰ άσκητευτή 
ή κληρονομιά» καί τό πήρε ατά χέρια του καί τό βάραισε καί πάνω του συν
ταίριασε νέους θείους σκοπούς:

ΚΓ άπό τους γύρω μας τους ήχους 
κι*  άπό τά τραγούδια τής φυλής 
νά πλέξουμε απάνω οτό βιολί μας 
τή μουσική μας.

Ολοζώντανο μένει πάντα στή μνήμη μου έκείνο τό καλοκαιριάτικο 
δειλινό τοΰ 1953 πού συντροφιά μέ τόν Μανώλη Καλομοίρη παίρναμε τό 
τραίνο για τή I ερμανία. Είμαστε φιλοξενούμενοι τών έγγονών τοΰ [ίεγάλου 
Ριχάρδου Βάγνερ καί πηγαίναμε στό φεστιβάλ τοΰ Μπαΰρόϊτ. Είχα τήν 
μοναδική τύχη να συνοδεύσω τόν Καλομοίρη στά τελευταία 11 χρόνια τής 
ζωής του σέ δλες σχεδόν τις καλλιτεχνικές του περιοδείες. Σέ δλο τό ταξίδι 
έκεινο δ Καλομοίρης συνεπαρμένος άπό τήν ιδέα τής Παλαμικής Συμφω- 

νιας, πού άπό μήνες δούλευε στό μυαλό του, μοΰ μιλοΰσε καί δλο μοΰ μι- 
λοΰσε γιά τόν Παλαμά, τήν έγκάρδια φιλία πού τούς ένωνε, γιά τόν άνείπωτο 
θαυμασμό πού αισθανόταν γιά τόν μεγάλο ποιητή καί τό έργο του. Τις 
σκέψεις του γιά τό ξεδίπλωμα τής; Παλαμικής Συμφωνίας, τό δνειρό του «νά 
τραγουδήσει κάτω άπό τής Θείας Του λύρας τούς άχούς καί νά στήσει σάν 
βωμό καί σάν μνημείο τής Πίστης του στήν άθάνατη Ελληνική Τέχνη καί 
τόν ποιητή πού τήν συμβολίζει».

Καί δπως τό τραίνο ξεμάκραινε, καί τό σκοτάδι δέν μάς άφινε πιά νά 
θαυμάσουμε τό ειδυλλιακό τοπίο πού άδιάκοπα ξετυλιγόταν μπροστά στά 
μάτια μας, άρχισε μόνος του νά μοΰ μιλά γι’ αύτό πού τόσο λαχταροΰσα ν’ 
άκούσω άπό τό στόμα του. Πώς πρωτογνώρισε τόν Παλαμά. Σήκωσε τά 
δυό του χέρια έπανειλημένα ψηλά — μιά κίνηση χαρακτηριστικά δική του 
καί πού θά θυμούνται δσοι άπό σάς έτυχε νά τόν γνωρίσουν — καί άρχισε 
κάπως έτσι: θά σέ πάρω πολλά χρόνια πίσω, κάπου 60, στήν Πόλη δταν 
ήμουνα ένα άνήσυχο άγόρι γύρω στά 17 μου χρόνια. Μόλις είχα πάρει τό 
άπολυτήριό μου τοΰ Γυμνασίου άπό τό Έλληνογαλλικό Λύκειο τοΰ Χατζηχρη- 
στου καί θές άπό θεία παρόρμηση, θές γιατί ή έμπνευσμένη δασκάλα μου 
τοΰ πιάνου Σοφία Σπανούδη, είχεν άνάψει τήν κοιμισμένη φλόγα τής τέχνης 
πού σιγόκαιγε άπό παιδί στήν ψυχή καί τήν καρδιά μου, άγωνιζόμουνα νά 
πείσω τούς δικούς μου νά φύγω γιά τις ξένες μεγάλες; χώρες τής Δύσης μέ 
σκοπό νά μυηθώ στά μυστήρια τής τέχνης τών ήχων καί τών ρυθμών. Αδια
φορούσα πώς δταν στό σπίτι μου πληροφορήθηκαν τά σχέδιά μου, τά δέχτη
καν σάν μιά οικογενειακή συμφορά. Ή καύμένη ή μάνα μου ήταν άπελ- 
πισμένη. Στή μικροαστική συνείδηση τής έποχής έκείνης ή άπόφασή μου 
νά σπουδάσω μουσικός έπαγγελματίας τούς φάνταζε σχεδόν άτιμωτικη. Τό 
θεωρούσαν άπάνω κάτω τό ίδιο σάν νά τούς έλεγα πώς άποφάσισα να γίνω 
λωποδύτης, παραχαράκτης ή κάτι παρόμοιο.

Τέτοιες ήσαν οί ιδέες πού κρατούσαν τότε στό σωτήριο έτος 1900 στό 
άστικό καί νοικοκυρίστικο περιβάλλον τής Πόλης γιά τούς μουσικάντες καί 
τούς θεατρίνους.

Μαζί μέ αύτά καί ή κατάθλιψη πού βάραινε δλη τήν παλαιότερη γενιά 
μέ τήν συμφορά πού είχε πάθει δ Ελληνισμός μέ τόν πόλεμο τοΰ 97, τους 
έκανε νά βλέπουν παντοΰ κατάπτωση καί τό μέλλον σκοτεινό καί ζοφερό.

"Ομως, ή γενιά ή δική μου, ή τελευταία τάξη πού μόλις είχαμε άπο- 
λυθεί άπό τά θρανία, ούτε ένοιωθε, ούτε ήθελε νά συμμεριστεί τα καταθλι- 
πτικά συναισθήματα πού βάραιναν τούς γέρους. ’Εμείς άκουγαμε στό νοτι- 
σμένο άγέρα τής Πόλης τό βαρύτατο άπό τής σκλαβιάς τήν τυραννία καί τοΰ 
Χαμίτη τήν τρομοκρατία, κάτι σάν φτερά νά σαλεύουν καί ένα μήνυμα έλ- 
πιδας καί πίστης νά γεμίζει τής ψυχές καί τίς καρδιές μας καί νά μάς καλεΐ 
γιά μιά καινούργια άνάταση, γιά τό μεγάλο ξύπνημα τοΰ γένους τών Έλ- 
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λήνων. Προσωπικά τά μηνύματα αύτά άρχισαν νά δονούν τήν ψυχή μου 
άκόμη άπό τις τάξεις τοΰ Γυμνασίου, θές ήτανε τό «Ταξίδι» τοΰ Ψυχάρη, 
καί δ,τι άλλο λιγοστό έπεφτε στά χέρια μου άπό τήν έντονη κίνηση τής 
δημοτικής καί πού τά διάβαζα μέ λαχτάρα, μέ καΰμό κΓ έλπίδα, θές ήταν 
οί άναμνήσεις άπό τά έντελώς παιδιάστικά μου χρόνια, δταν ή γιαγιά μου 
μέ νανούριζε μέ τόν Λίγκο τόν λεβέντη καί τά 40 παλληκάρια, δλη ή πνοή 
καί ή λεβεντιά τής άρματωλικής Ελλάδας τοΰ 21 δονούσανε τήν ψυχή καί 
τήν καρδιά μου καί περίμενα τό μεγάλο θάμα, τήν καινούργια άνάταση τής 
φυλής. ’Αλλά καί υστέρα άπό τις γυμνασιακές μου σπουδές ήρθανε κι’ άλλα 
μηνύματα, θρΰλοι καί προφητείες, πού γεμίζανε τή νεανική μου ψυχή μέ 
έκσταση, μέ πίστη, μέ προσμονή. Κάποια φορά ή γρηά Λεμονή, ή γιαγιά 
τοΰ φίλου καί συμμαθητή μου Παναγιωτάκη, πού τόσες φορές μου είχε μι
λήσει γιά τούς θρύλους τοΰ Βυζαντίου καί τΙς παραδόσεις του, γιά τόν Μαρ- 
μαρωμένο Βασιλιά, μοΰ λέει: «Ξέρεις, έκεϊ κάτω στήν Κρήτη ύπάρχει ένας 
Λευτέρης καί αύτός δ Λευτέρης θά μάς, λευτερώσει» καί κάποιαν άλλη φορά 
ή θαυμαστή Σοφία Σπανούδη έκεΐ πού έπαιζα τό πιάνο μου καί προσπαθοΰσα 
νά συνταιριάσω τά δάκτυλά μου, μοΰ πρόβαλε ξαφνικά ένα όνομα: Κωστής 
Παλαμάς, δ μεγάλος ποιητής τοΰ “Εθνους, πού τώρα ξεδιπλώνει τά φτερά 
του. «Τί ώραΐα θά ήτανε Μανωλάκη, μοΰ λέει, άν είχες κάποτε τήν δύ
ναμη νά ένώσεις τή μουσική σου μέ τούς στίχους του!» Κωστής Παλαμάς 
— τό δνομα άπ’ έκείνη τή στιγμή έμεινε χαραγμένο σάν άπό φλόγες μέσα 
στά δλάβαθα τοΰ είναι μου. "Οταν, λοιπόν, δ ξάδελφός μου Χαμοδόπουλος 
μοΰ χάρισε τούς ’Ιάμβους καί τούς ’Αναπαίστους, συνεπάρθηκα τόσο ώστε 
νά προσπαθήσω μαθητής άκόμα τής 'Αρμονίας, να βάλω σέ μουσική τή 
Μαύρη Λάμια καί δ,τι μπορούσε νά πέσει στά χέρια μου άπό δικά του έργα. 
Λίγο αργότερα έπαιρνα τόν Νουμα στήν Βιέννη καί κατόπιν στό Χάρκοβο 
τής Ρωσσίας δπου πρωτοδούλεψα σάν δάσκαλος τής μουσικής καί θυμούμαι 
μέ τί άγωνία περίμενα να πάρω τήν πρώτη έκδοση τοΰ Δωδεκάλογου τοΰ 
1 υφτου. θυμούμαι πως άπό τή βιασύνη μου νά άνοίξω στόν ταχυδρόμο πού 
έφερνε τό άντίτυπο έπλήγωσα τό πόδι μου καί έμεινα 10 μέρες στό κρεββάτι 
διαβάζοντας καί ξαναδιβάζοντας άπληστα τό θαυμάσιο αύτό μεγαλούργημα, 
φάρο καί δδηγητή σέ δλη μου τήν καλλιτεχνική ζωή. Γεμάτος άπό τό θείο 
τραγούδι τού ποιητή δούλευα μέ ένθουσιασμό για τά ίδια ιδανικά στήν τέχνη 
τών ήχων καί τών ρυθμών. Καί καΰμό μεγάλο είχα νά γνωρίσω προσωπικά 
τόν ποιητη, που ή φαντασία μου τόν έντυνε μέ δλες τίς χάρες καί τό μεγαλείο 
τού πνευματικού ήρωα. Εδωσε δ θεός νά πραγματοποιηθεί δ πόθος μου 
δταν κατέβηκα στα 1908 στήν ’Αθήνα καί έδωσα τήν πρώτη συναυλία μέ 
έργα μου. Μοΰ είναι πάντα τόσο ζωντανό στή μνήμη έκεΐνο τό δειλινό τού 
1908 που πήγαινα συντροφιά μέ τόν Τάκη Ταγκόπουλο νά γνωρίσω προ
σωπικά τόν Κωστή ΙΙαλαμά. Είχα μόλις φτάσει έκεΐνο τό πρωί άπό τό

Χάρκοβο καί τό θεωροΰσα σαν προσκύνημα νά πάω άμέσως νά χαιρετήσω 
τόν ποιητή πού μέ τά ποιή;ΐΛΐτα καί τό φώς του μοΰ χάριζε στή μακρυνή πα
γερή χώρα τόν ήλιο καί τή ζεστασιά τής γλυκείας {ίου πατρίδας. Ή καρ
διά μου κόντευε νά σπάσει δταν άπό μακρυά καθώς προχωρούσαμε στήν 
δδό ’Ακαδημίας καί στρίψαμε στήν δδό ’Ασκληπιού, άντίκρυσα τό ταπεινό, 
μικρούτσικο σπιτάκι τοΰ ποιητή. Ό Παλαμάς καθόταν στό μπαλκονάκι του 
καί όνειροπολοΰσε κοιτάζοντας τόν Λυκαβηττό. Γι’ αύτό καί δέν μάς άντε- 
λήφθη πού πλησιάσαμε. "Οταν κτυπήσαμε μάς άνοιξε δ ίδιος τήν πόρτα κι’ 
έγώ μέ δάκρυα στά μάτια έσκυψα καί τοΰ φίλησα τό χέρι. Δέν είμαστε άλ
λωστε άγνωστοι μεταξύ μας. Τοΰ έγραψα πολλές φορές άπό τό Χάρκοβο 
γιά νά τοΰ έκφράσιο τόν θαυμασμό μου γιά τόν Δωδεκάλογο τοΰ Γύφτου. 
Τοΰ έγραψα τίς ιδέες μου γιά τήν Ελληνική Μουσική, τά όνειρά μου, τις 
έλπίδες μου, τίς προσπάθειές μου, καί σέ δλα τά γράμματά μου είχε άπαν- 
τήσει μ’ έκείνη τήν καλωσύνη, τήν κατανόηση καί τήν άπλότητα πού χαρα
κτηρίζει μόνο τούς άληθινά μεγάλους.

Είμαστε, λοιπόν, γνωστοί, καί άπό τήν πρώτη στιγμή πού δώσαμε τά 
χέρια νοιώσαμε καί οί δυό μιαν έγκάρδια φιλία πού μέ τό πέρασμα τοΰ χρό
νου έγινε άκόμα πιό ζεστή καί πιό στενή καί διατηρήθηκε 35 δλόκληρα 
χρόνια ώς τήν ήμέρα τοΰ θανάτου του. Καί παρ’ δτι δέν τόν έβλεπα πολύ 
συχνά, αισθανόμουν πώς βρισκόμουν πάντα κοντά του μέ τα μάτια τής ψυ
χής μου, καί τόν έβλεπα καί έκεΐνος πάντα κοντά μου νά μέ παραστέκει, 
τόσο, ώστε νά μοΰ φαίνεται πώς δλον τό καιρό ήμαστε δίπλα δ ένας στόν 
άλλο, άχώριστοι, δεμένοι μαζί στά μεγάλα τής Τέχνης ξεπετάγματα».

Ή άλήθεια είναι πώς σέ δλες τίς προσπάθειες τοΰ Καλομοίρη από τήν 
πρώτη του συναυλία πού έδωσε στά 1908 στήν αίθουσα τοΰ Ωδείου Αθηνών 
δ Παλα;ιας ήταν πάντα παρών γιά νά τόν έ;ιψυχώσει καί νά τοΰ έκφράσει 
τήν πίστη του καί τόν θαυμασμό του. Αμέσως μετά τήν πρώτη του συναυλία, 
πού έκανε άληθινό θόρυβο, καί μέ τό πρόγραμμα γραμμένο πέρα για πέρα 
στή δημοτική, δ Παλαμάς τοΟ έγραψε ένα ποίημα πού δ Καλομοίρης κρα
τούσε σάν τό πολυτιμότερο στεφάνι δάφνης, δπως έλεγε, πού πήρε στή ζωή 
του. Στό μεγάλο σαλόνι τοΰ Καλομοίρη στό Φάληρο, που στέκει ως τα 
σήμερα άνέπαφο δπως τή μέρα πού πέθανε δ μουσουργός, έδώ καί 18 χρόνια, 
πάνω άπό τό μεγάλο γραφείο τοΰ συνθέτη τής Παλαμικής Συμφωνίας κρέ
μεται μιά τεράσιτα φωτογραφία τοΰ ποιητή μέ τήν ιδιόχειρη άφιέρωση:

Mè σένα πέλαγο ό ρυθμός 
Μ è oè καράβι ό στίχος 

Κωστής Παλαμάς

καί δλο τό ποίημα άπό τό 2ο βιβλίο «Πολιτεία καί Μοναξιά».
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Λίγα χρόνια άργότερα στά 1913 δ Παλαμάς έστειλε μέ τήν εύκαιρία 
ένδς ρεσιτάλ τραγουδιού άπδ τούς «’Ιάμβους καί ’Αναπαίστους*  στδν Καλο
μοίρη ένα γράμμα πού ή κόρη του Κρινό) είχε τήν καλωσύνη νά μοΰ στείλει 
φωτοτυπωμένο.

’Αθήνα, 5 τού Φλεβάρη 1913

’Αγαπητέ μου Καλομοίρη,

Δέν μπορώ νά τή λησ·ΐΛνήσω τήν προχθεσινή βραδυά, καί γιομάτος εί
μαι άπδ τή βαθειά της έντύπωση, άπδ τή σημαντική της δμορφιά. ΜοΟ φαί
νεται σάν δνειρο. Καί μαζί σαν πραγματοποίηση ένδς δνειρου ιδεατού. Η 
μουσική τέχνη σου ήτανε καί χτές για ^ιάς ένα ιδανικό άπόμακρο, ένας πόθος, 
φωλιασμένη μέσα σέ σύγνεφα, κατεβαίνει απδ τα σύγνεφα, έρχεται πρδς έμάς 
γιά νά μάς άγκαλιάσει μέ χέρια λειτουργικά δλάνοικτα. Ή προχτεσινή βρα
δυά 'ιεροτελεστία. Τί άρμονική άπόκριση, τί άρμονικδ συνταίριασμα της με
λωδίας μέ δ,τι στιχούργησα άλλοτε καί πού τδ τιτλοφόρησα «Στδν Μουσικό 
Μανώλη Καλομοίρη». Δέν ξέρω μά μήτε πού θά ήθελα νά κρίνω μέ τό 
όργανο τής μουσικής γνώσης τδ έργο σου. ΜοΟ φτάνει ή έκτίμησή μου, τδ 
αίσθημά μου τδ άλάθητο πού κλεϊ μέσα του καί τή γνώση.

Χαίρομαι, συγχαίρω καί εύχομαι νά πηγαίνεις έτσι μπροστά νά γίνεις 
πατέρας καί πλάστης τής νέας Ελληνικής Μουσικής. Έπειτα χάρηκα μέ 
ξεχωριστή συγκίνηση καί τή δική μου τήν ποίηση σέ μιάν όψη της άπδ τήν 
πιδ χαρακτηριστική, τήν άκουσα προχτές καί τήν είδα τήν ψυχή μου τήν 
ίδια σέ δ,τι έχει ίσως άξιο νά ζήσει, τήν ψυχή μου τήν πολύτροπη καί τήν 
πολυτάραχη, τήν άκουσα καί τήν είδα, σάν στεφανωμένη άπδ χρυσή δόξα, 
σάν ντυμένη πορφύρα, στεφάνι καί φόρεμα πλεγμένα καί βγαλμένα άπδ τά 
χέρια σου. "Αν δέν είναι τοΟτο δόξα καί άνταμοιβή τής έργασίας ένδς ποιη
τή, τί άλλο περιμένει ένας ποιητής πού δουλεύει τήν τέχνη γιά τήν τέχνη, 
τί άλλο περιμένει γιά νά δικαιωθεί;

Μα θα έλειπε κάτι απδ τή χαρά καί τήν εύγνωμοσύνη μου άν λησμο
νούσα να σέ παρακαλέσω να μεταδώσεις τή συγκίνηση, τήν εύχαρίστηση καί 
τδν ένθουσιασμό μου πρδς τήν καλήν Ούρανία τήν εύγενική καί μουσόθρεφτη, 
γιά τδ θρησκευτικό αίσθημα, τήν άγάπη, τή γνώση, τήν ίερωσύνη, θάλεγα 
πού έβαλε στό τραγούδι της γιά τδν μουσικό μαζί καί γιά τδν ποιητή.

Σφίγγοντας σου άδερφωμένα τδ χέρι καί φιλώντας σε μένω δ φίλος σου

Κωστής Παλαμάς.

1 ιά τδν Καλομοίρη τρεις ήταν οι θεοί πού πίστεψε καί πίστευε ώς τδ 
τέλος τής ζωής του. Ό Ριχάρδος Βάγνερ στή μουσική, δ Ελευθέριος Βενι- 
ζέλος στά έθνικά ιδεώδη καί δ Κωστής Παλαμάς στήν ποίηση. Κράταγε καί 

τούς τρεις βαθειά κλεισμένους στή ψυχή του καί πίστευε πώς δ καθένας άπ’ 
αύτούς μέ τδν δικό του τρόπο τδν βοήθησε νά διαμορφώσει τήν προσωπικό
τητά του καί τήν καλλιτεχνική του έξέλιξη.

Πιδ πολύ δμως πίστευε στδν Παλαμά, καί πίστευε άκόμη πώς ή δική 
του τέχνη ήταν τόσο συνηφασμένη μέ τήν τέχνη τού Παλαμά πού άν δέν 
ύπήρχε Παλαμάς πιθανόν ή δική του μουσική νά μήν έπαιρνε τδν δρόμο 
πού πήρε, άλλά νά είχε μιά ξένη τεχνοτροπία. Στήριξε μέν τή δική του 
μουσική άπάνω στά διδάγματα τών μεγάλων δασκάλων τής μουσικής τέχνης 
άλλά τήν διάρθρωσή της χρωστούσε όχι μόνο στδ λαϊκό τραγούδι, άλλά καί 
πάνω στά ύποδείγματα καί τήν πνοή τών μεγάλων ήρώων τής Νεοελληνικής 
Τέχνης καί πάνω άπ’ δλα καί πέρα άπ’ δλα πάνω στόν Κωστή Παλαμά. 
«Ό,τι καλύτερο, έλεγε, καί δ,τι άγνότερο έχω γράψει εϊναι τίς περισσότε
ρες φορές δεμένο μέ τδν Παλαμικδ στίχο μέ τήν Παλαμική ’Ιδέα». Τδ συν
ταίριασμα καί τδ πλάτεμα τής Ελληνικής Δημοτικής μελωδίας, τού οημοτι- 
κοΰ μας ρυθμού, τών τρόπων καί τών ήχων τής λαϊκής μας μουσικής μέ τή 
νεώτερη παγκόσμια μουσική άντίληψη καί τεχνοτροπία δπως τά διεμόρφωσε 
δ Καλομοίρης, βρίσκονται δντως σέ άμεση άναλογία μέ τήν θεία αίσθηση 
πού έχάρισεν δ Ποιητής στήν Ελληνική ποίηση, άκολουθωντας τά δεκαπεν
τασύλλαβο καί τούς ποιητικούς ρυθμούς τού δημοτικού μας τραγουδιού, δια
μορφώνοντας τή γλώσσα μας σέ ύπέρκαλλον δργανο κατάλληλο νά έκφράσει 
τά πιδ βαθυστόχαστα νοήματα καί νά μάς ξανοίξει τούς θησαυρούς τού νοΰ 
καί τής καρδιάς του :

Ό Καλομοίρης έβαλε σέ μουσική τίς δυδ πρώτες σειρές τών «’Ιάμβων 
καί ’Αναπαίστων», τό «Σ’ άγαπώ» καί τά «Μαγιοβότανα». Δεκατέσσερα τε
τράστιχα άπδ τδν «Κύκλο τών τετραστίχων;». Δέκα τραγούδια άπδ τούς 
«Πεντασύλλαβους». Πέντε τααγούδια άπδ τδ τέταρτο βιβλίο τής «Πολιτείας 
καί Μοναξιάς». Τδ «Κάποια λογάκια» άπδ τή «Βραδυνή φωτιά». Τρία δεκα
τετράστιχα, τδ «’Εμπρός», τήν «Έληά», τήν «’Άνοιξη».

Άλλά καί όταν τά έργα του δέν έξαρτώνται άμεσα άπδ τούς στίχους του 
ποιητή, ιδεολογικά πίστευε πώς ήταν συνυφασμένα μέ τήν Παλαμική Ιδέα. 
Ετσι καί ή «Συμφωνία τής Λεβεντιάς» εϊναι Παλαμική δπως και ή «Ρω- 

μαίϊκη Σουίτα» πού τδ φινάλε της εϊναι γραμμένο πάνω στους στίχους 
«2τής θάλασσας έπάνω τδ νερά, / ένας τεχνίτης} μέ μυαλό καί γνώσι / άγώνα 
εϊχε φοβερά παλάτι ξακουστό νά θε·ιελιώσει» καί ή Συμφωνία τών « Ανίδεων 
κοιί τών Καλών ’Ανθρώπων» εϊναι Παλαμική δπως Παλαμικός εϊναι καί δ 
«Πρωτομάστορας» μέ τδ γύφτικο μοτίβο του πού ίσως νά μήν ευρισκε άν 
δέν ήξερε τδν Δωδεκάλογο. Παλαμικδ είναι καί τδ «Τρίπτυχο» πού έγραψε 
γιά νά θρηνήσει τήν άλλη μεγάλη ιδεολογική του λατρεία τδν ’Ελευθέριο 
Βενιζέλο καί πού ή μοίρα θέλησε νά έκτελεστεϊ γιά πρώτη φορά τήν ήμέρα 
τής ταφής τού έθνικού ποιητή σάν εύλαβικδ μνημόσυνο τού συνθέτη. Στις 
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22 ’Ιανουάριου 1956 παίχτηκε άπό τή Κρατική ’Ορχήστρα ’Αθηνών σέ πρώ
τη έκτέλεση ή Παλαμική Συμφωνία μέ διευθυντή τόν Άνδρέα Παρίδη καί 
μέ έξάγγελο τόν θάνο Κωτσόπουλο. Σ’ ένα γράμμα του δ συνθέτης μοΟ 
άνέφερε τήν μεγάλη έπιτυχία πού είχε τό έργο καί πρόσθετε: Ή μουσική 
δέν είναι, κατά τή γνώμη μου, παρά ή έκδήλωση μιας πραγματικής ποιη
τικής διάθεσης δπως πιστεύω πώς καί κάθε άνώτερη ποιητική άπόδοση πε
ριέχει καί μουσικά στοιχεία πού δ ποιητής τά άποδίδει μέ τόν λόγο καί τόν 
ρυθμό». ’Αλλά καί δ Παλαμάς έγραφε στόν «Ελεύθερο Λόγο» στίς 21 ’Α
πριλίου 1925 μετά άπό ένα ρεσιτάλ τραγουδιού άπό τούς «’Ιάμβους καί ’Ανα
παίστους» μεταξύ άλλων καί τούτα: Ό μουσικός ήχος είναι σάν ένα φτερό 
βλαμένο στά πόδια τοΰ στίχου καθώς ή φτερούγα τών άνέμων κάνει τόν 
στίχο νά λακταρίζει πιό λαμπρόηχος καί πιό δροσάτος. Τέτοιο πόθο πού 
θά γενιέται στή φοντασία τών ποιητών τόν έκπληρώνουν οί Μουσουργοί βέ- 
ςαια πού είναι άξιοι νά μετρηθούν μέ κείνους. ’Αλλά τό νά αισθανθεί δ 
Καλομοίρης τήν άνάγκη μιας μελοποιίας συστηματικής έπάνω στούς στί
χους μου, τό πράγμα είναι καί γιά τήν 'Ιστορία άκόμη τής Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας άρκετά σημαντικό. Ό Καλομοίρης δέν σημειώνει σταθμό γιά 
τήν Μουσική μονάχα τέχνη πρός δρόμους στερεώτερα χαραγμένους, άνοικτούς 
πρός ύψηλότερα ιδανικά τής Τέχνης. Ή έμφάνισή του είναι μαζί κεφά- 
λαιον άπό τά ζηλευτότερα τοΰ Δημοτικισμού.

Ποτίστηκε δ Καλομοίρης βαθειά μέ τήν Παλαμική Ποίηση καί τήν άπέ- 
δωσε μέ τήν ίδια δύναμη σέ μιά άντανάκλαση μουσική. Καί έδωσε μοτίβα 
δροσερά καί ζωντανά καί αύθόρμητα λές καί άναβρύζουν άπό τήν ίδια πηγή 
ή ποίηση καί ή μουσική καί μαζί φτιάχνουν ένα άρμονικό σύνολο τόσο ζων
τανό τόσο πλαστικό λές καί είναι μιά δλόλαμπρη ζωντανή μορφή πού άρκεί 
νά άπλώσεις τό χέρι σου γιά νά τήν άγγίξεις καθώς στέκει μπροστά σου. 
Τέτοιο φαντάζει τό έργο τών δυό τούτων κολοσσών τής Νεοελληνικής Τέχνης 
καθώς σφικτά άγκαλιασμένο προχωρεί μέσα στό χρόνο καί σέ κάμνει άθελά σου 
νά συλλογιέσαι :

Μήν ύπάρχουν
Μή δέν είναι δνειρα καί οί θεοί ;

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

1. Ό δρος «πνευματική ιδιοκτησία» είναι λιγάκι παραπλανητικός. 
Προστασία πού χορηγεί τό δίκαιο σέ ώρισμένης μορφής προϊόντα τού πνεύματος 
δέν άποτελεϊ δημιουργία εμπράγματου δικαιώματος σάν στή περίπτωση 
ιδιοκτησίας ύλικών άγαθών ούτε προέκταση τοΰ δικαιώματος τής προσωπι
κότητας δπως ύποστηρίχθει άπό ώρισμένους συγγραφείς άλλ’ έχει ιδιόρρυθμο 
χαρακτήρα.

Γι’ αύτό ή πρόνοια γιά πνευματική ιδιοκτησία δέν γίνεται στούς ’Αστι
κούς Κώδικες άλλά δέ ειδική γι’ αύτή νομοθεσία. Έτσι ή ’Αναθεωρητική 
’Επιτροπή τοΰ Ελληνικού Άστικοΰ Κώδικα άπέρριψε πρόταση νά περιληφθεί 
τέτοια πρόνοια στόν ’Αστικό Κώδικα καί ή προστασία αύτή έγινε μέ ειδική 
νομοθεσία.

2. Μέ τόν δρο «πνευματική ιδιοκτησία» ύπονοείται τό ίδιας φύσης 
αποκλειστικό δικαίωμα τοΰ δημιουργού τής δημοσίευσης καί έκμετάλλευσης 
κάθε πνευματικού πρωτότυπου δημιουργήματος αύτοΰ πού έχει ωρισμενη 
μορφή.

Πρέπει νά τονισθεϊ δτι τό δικαίωμα τούτο δέν χορηγείται για την πρωτο
τυπία ώρισμένων ιδεών καί γνωμών (πράγμα τό οποίο γίνεται μέ τη νομοθεσία 
γιά διπλώματα εύρεσιτεχνίας-patents) άλλά γιά τήν πρωτοτυπία τής έκφρασης 
καί έμφάνισης αύτών.

3. Στή Κύπρο μέχρι τής θέσπισης τοΰ περί Δικαιώματος Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας Νόμου τοΰ 1976 (50 τοΰ 1976 δπως τροποποιήθηκε με τον Νομο 

63 τοΰ 1977) ή νομοθεσία γιά την πνευματική ιδιοκτησία ήταν και απηρχαιω
μένη καί άνεπαρκής.

Τό Copyright Act τοΰ 1911 εξακολουθούσε νά ισχύει και εφαρμόζεται 
στη Δημοκρατία παρ’ δλο πού μεταξύ είχε καταργηθεί και αντικατασταθεί 
στήν ’Αγγλία άπό τό Copyright Act τοΰ 1956.

’Εν τούτοις ή περί πνευματικής ιδιοκτησίας νομοθεσία, συχρονισθη σύμ
φωνα μέ παρόμοιες νομοθεσίες πού ισχύουν άλλοΰ (σαν στη Ιταλία με το 
νόμο τοΰ 1941, στή ’Αγγλία μέ τόν νόμο τοΰ 1956, στη Γα) Μα με 
τόν νόμο τής 11 Μαρτίου τοΰ 1957, στή 'Ιρλανδία μέτό νομο τοΰ 1965 
καί στή Μάλτα μέ τό νόμο τοΰ 1967) άλλα και με διάφορες διεθνείς συμβά
σεις (σάν τή Σύμβαση τής Βέρνης τής 9 Σεπτεμβρίου 1886 δπως άναθεωρήθη 
μέ διάφορες τροποποιητικές συμβάσεις καί τελευταία τη σύμβαση τοΰ Παρισιού 
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το 1971) πού ισχύουν σήμερα στη Κύπρο.
*0 νέος νόμος αύτύς στηρίχθηκε έπάνω στο πρότυπο πού έτοίμασε ή 

UNESCO ιδιαίτερα γιά τίς άνεπτυσσόμενες χώρες καί προστατεύει τύ δικαί
ωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επιστημονικών, φιλολογικών, μουσικών καί 
καλλιτεχνικών έργων, κινηματογραφικών ταινιών, φωτογραφιών, ηχογραφή
σεων καί έκπομπών, δπως ορίζονται αύτά στύ Νόμο.

Καλλιτεχνικό έργο περιλαμβάνει ζωγραφιές, ιχνογραφίες, ξυλουργίες, 
λιθογραφίες, γεωγραφικούς χάρτες καί σχέδια, έργα γλυπτικής, φωτογραφίες 
δμως καί κινηματογραφικές ταινίες, έργα άρχιτεκτονικής καί έργα καλλι
τεχνικής δεξιότητας. Φιλολογικό έργο έξ άλλου περιλαμβάνει μυθιστορήματα, 
διηγήματα, ποιητικά έργα, ιστορικά έργα, κινηματογραφικά κείμενα καί 
έκπομπές, έγχειρίδια, πραγματείες, βιογραφίες, δοκίμια άρθρα, έγκυκλοπαί- 
δειες καί λεξικά, επιστολές, εκθέσεις, ύπομήματα, διαλέξεις, ομιλίες καί 
κηρύγματα έξαιρουμένων τών ομιλιών άπό τόν άμβωνα καί τών άγορεύσεων 
στη Βουλή καί τά Δικαστήρια.

’Επειδή ό ορισμός τοΰ φιλολογικού έργου φαίνεται δτι περιλαμβάνει 
καί τά επιστημονικά έργα γι’ αύτό δέν δίδεται χωριστός ορισμός αύτών (πρβλ. 
καί τό άρθρο 2 τής Σύμβασης τής Βέρνης).

Έν τούτοις δέν είναι προστατεύσιμο τό καλλιτεχνικό, μουσικό, φιλολογι
κό ή έπιστημονικό έργο πού δέν είναι πρωτότυπο καί δέν έχει έμφανισθεϊ ύπύ 
ύλική μορφή ή οίοδήποτε πρόπλασμα ή πρότυπο προοριζόμενο νά πολλαπλα- 
σιασθεϊ μέ όποιαδήποτε βιομηχανική μέθοδο.

4. Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας άναγνωρίζεται γιά όποιοδήποτε 
προστατεύσιμο έργο ό δημιουργός τοΰ οποίου είναι είτε άτομο πού είναι πολίτης 
τής Δημοκρατίας ή έχει τήν συνήθη αύτοΰ διαμονή στή Δημοκρατία ή όργανι- 
σμός πού συνεστήθη καί έχει νομική προσωπικότητα στή Δημοκρατία. ’Ανα
γνωρίζεται έπίσης δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σέ έργο πού τό πρώτο 
δημοσιεύθηκε στή Δημοκρατία ή άνεγέρθη ή έγινε στή Δημοκρατία ή καί σέ 
έργα δημιουργούμενα ύπό ή ύπό τύν έλεγχον τής Κυβερνήσεως ή ύπύ ώρισμέ- 
νων διεθνών σωμάτων τά όποια θά καθορίζοντο βάσει τοΰ Νόμου.

5. Η διάρκεια τοΰ δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας είναι γιά τά 
επιστημονικά, φιλολογικά, καλλιτεχνικά (έκτός άπό φωτογραφίες) καί μουσικά 
έργα η διάρκεια τής ζωής τοΰ δημιουργού καί πενήντα χρόνια άπό τοΰ τέλους 
τοΰ έτους που πεθαίνει, γιά τίς κινηματογραφικές ταινίες καί φωτογραφίες 
πενήντα χρόνια από τοΰ τέλους τοΰ έτους πού κατά πρώτο δημοσιεύθησαν, 
για τις ηχογραφιες και εκπομπές είκοσι χρόνια άπύ τοΰ τέλους τοΰ έτους πού 
έγιναν.

Στην περίπτωση άνωνύμου ή ψευδωνύμου έργου ή διάρκεια είναι πενήντα 
χρονιά απο τοΰ τέλους τοΰ έτους πού κατά πρώτο δημοσιεύθηκε τύ έργο καί 
σέ περίπτωση έργου κοινής δημιουργίας ή προθεσμία άναφέρεται στύ θάνατο 

τοΰ δημιουργού πού πέθανε τελευταίος.
6. Τύ δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας συνίσταται στύ άποκλειστικύ 

δικαίωμα έλέγχου στή Δημοκρατία γιά τήν διενέργεια δποιασδήποτε πράξης 
πού άναφέρεται στή άναπαραγωγή, μετάδοση πρύς τύ κοινό, έκπομπή, ηχο
γράφηση, διασκευή καί όποιαδήποτε άλλη άναπροσαρμογή είτε ολόκληρου 
τοΰ έργου ή τμήματος αύτοΰ.

Τύ δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σέ όποιοδήποτε φιλολογικό μουσικό 
ή καλλιτεσνικύ έργο περιλαμβάνει τύ δικαίωμα τοΰ δημιουργού έφ’ όρου 
ζωής νά διεκδικεΐ τήν πατρότητα τοΰ έργου καί νά άντιτίθεται σέ κάθε άλλοί- 
ωση, περικοπή ή τροποποίηση αύτοΰ.

Όσάκις δμως ό δικαιούχος δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας έπί 
οίουδήποτε φιλολογικού ή καλλιτεχνικού έργου έπιτρέπει δπως περιληφθεϊ 
τούτο σέ κινηματογραφική ταινία, ή έξουσιοδότηση αύτή λογίζεται, δτι περι
λαμβάνει έξουσία μετάδοσης τής ταινίας στύ κοινύ καί έξουσία εκπομπής 
αύτής αύτύ δμως δέν έφαρμόζεται σέ μουσικά έργα πού περιλαμβάνονται στη 
ταινία.

Τύ δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας γιά ήχογράφηση συνίσταται στο 
άποκλειστικύ δικαίωμα έλέγχου στή Δημοκρατία τής άμεσης ή έμμεσης 
άναπαραγωγής ολόκληρης ή ούσιαστικού μέρους τής ήχογράφησης είτε υπο 
τήν πρωτότυπη της μορφή είτε κατόπι όποιασδήποτε διασκευής ένω το δικαί
ωμα στήν έκπομπή συνίσταται στύ άποκλειστικύ δικαίωμα ελεγχου 
στή Δημοκρατία καί τής άναμετάδοσης είτε ολόκληρου είτε ούσιαοτικοΰ μέρους 
μέρους τής έκπομπής ώς καί τής τηλεοπτικής μετάδοσης αύτής προς τύ κοινο 
σέ χώρους δπου ή είσοδος έπιτρέπεται έναντι πληρωμής μέ εισιτήριο είτε 
ολόκληρης ή ούσιαστικού μέρους τής τηλεοπτικής έκπομπής.

Τύ δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας άνήκει στύ δημιουργό εκτύς σέ 
περίπτωση πού ή δημιουργία τοΰ έργου άναλαμβάνεται κατα παραγγελίαν 
προσώπου ή ύργανισμοΰ δυνάμει σύμβασης γιά παροχή η υπηρεσία η για 
μεσιτεία ή πραγματοποιείται κατά τήν διάρκεια τής άπασχολησης τοΰ δημιου
ργού σάν μέρος τών καθηκόντων αύτοΰ δυνάμει τής σύμβασης απασχόλησης.

Τύ δνομα πού άναγράφεται στύ έργο θεωρείται οτι είναι το ονομα τοΰ 
δημιουργού καί δταν ή ταυτότης τοΰ δημιουργού άδημοσιευτου έργου δεν είναι 
γνωστή τύ δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας περιέρχεται στο Ιπουργείο 
Παιδείας.

7. Υπάρχουν έν τούτοις ώρισμένες ένέργειες σέ σχέση μέ προστατευο- 
μενα έργα οί όποιες έξαιροΰνται τού έλέγχου τοΰ δημιουργού.

Οί κυριώτερες εϊναι:
(α) ή χρήση τού έργου καλή τή πίστει για τύ σκοπύ ερευνάς, κριτικής 

άνασκόπησης ή άναφορας σέ έπίκαιρα γεγονότα υπύ τον δρο δτι η χρηση 
γίνεται δημόσια καί συνοδεύεται άπύ καποια αναγνώριση τοΰ τίτλου η 
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της πατρότητας τοΰ έργου έκτος άπό την περίπτωση πού τύ έργο παρε
μπιπτόντως περικλείεται σέ εκπομπή. "Ωστε οί περιβόητοι λογο- 
κλόποι, οί όποιοι ιδιοποιούνται σάν δικές τους ιδέες καί άπόψεις άπό 
έπιστημονικά ιδίως έργα χωρίς νά έχουν την αβρότητα της άποκάλυψης 
της πηγής έπάνω στην οποία στηρίχθησαν διαπράττουν παραβίαση 
τοΰ δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας-

Έν τούτοις ή δημοσίευση άποσπασμάτων δημοσιευθέντων έργων 
έφόσο αύτή δέν άντιβαίνει στη χρηστή πρακτική καί ή έκταση της 
δέν ύπερβαίνει τήν δικαιολογημένη άπό τόν σκοπό έπιτρέπεται ύπό 
τόν ορο δτι θά έμφαίνεται ή πηγή προέλευσης καί τό δνομα τοΰ δημιουρ
γού-

(β) ή συμπερίληψη σέ κινηματογραφική ταινία ή έκπομπή καλλιτεχνικού 
έργου πού είναι ορατό άπό τό κοινό ή είναι απλώς παρεμπίπτουσα ή ή άνα- 
παραγωγή καλλιτεχνικού έργου πού είναι ορατό άπό τό κοινό ή ή συμπε
ρίληψη σέ κινηματογραφική ταινία, έκπομπή, ήχογράφηση ή συλλογικό 
έργο γίνεται ύπό τύπο έπεξήγησης, δέν άντιβαίνει πρός τήν χρηστή 
πρακτική καί γίνεται μνεία τής πηγής προέλευσης καί τοΰ ονόματος 
τοΰ δημιουργού-

(γ) ή ήχογράφηση φιλολογικού ή μουσικού έργου καί ή άναπαραγωγή 
τέτοιας ήχογράφησης άπό τό δημιουργό ή κατόπιν άδειας αύτοΰ ύπό 
τόν δρο δτι τά άντίτυπα προορίζονται γιά λιανική πώληση στή Δημο
κρατία καί δτι τό έργο έχει προηγουμένως ήχογραφηθεΐ είτε στή Δημο
κρατία είτε στήν άλλοδαπή υστέρα άπό άδεια πού παρεχωρήθη άπό 
τόν δικαιούχο τοΰ σχετικοΰ μέρους τοΰ δικαιώματος πνευματικής ιδιο
κτησίας ή κατόπι καταβολής άποζημίωσης πού θά καθώριζε τό ‘Υ
πουργικό Συμβούλιο-

(δ) η ανάγνωση η απαγγελία στό κοινό ή σέ έκπομπή όποιουδήποτε εύλογου 
αποσπασματος δημοσιευθέντος φιλολογικού έργου έφόσο τοΰτο συνο
δεύεται άπό έπαρκή άναγνώριση-

(ε) οίαδήποτε χρήση ένός έργου πού γίνεται άπό δημόσιες βιβλιοθήκες, 
μή έμπορικά κέντρα συλλογής καί διατήρησης στοιχείων καί έπιστημο- 
νικα ιδρύματα πού θά καθορίζοντο βάσει τοΰ νόμου έφόσο ή τοιαύτη 
χρήση γίνεται πρός τό δημόσιο συμφέρο καί δέν είσπράττεται κανένα 
ποσό-

(στ) ή άναπαραγωγή άπό ή έκ μέρους ραδιοφωνικής άρχής έργων έφόσο ή 
άναπαραγωγή γίνεται γιά σκοπούς ύποιασδήποτε νόμιμης έκπομπής 
και καταστρέφεται έντός έξ μηνών άπό τήν πραγματοποίηση τής άνα- 
παραγωγής έκτός έάν άλλως συμφωνηθεϊ μεταξύ τών ένδιαφερομένων 
η η αναπαραγωγή άφορα σέ έργο έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος καί γίνεται
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σάν documentaire-
(ζ) έκπομπή δημοσιευθέντος έργου γιά τό όποιο κανένα σώμα γιά τήν 

χρήση άδείας ένδιαφέρεται ύπό τόν δρο δτι δ δικαιοΰχος τοΰ δικαιώμα
τος έκπομπής τοΰ έργου λαμβάνει εύλογο άποζημίωση-

(η) όποιαδήποτε χρησιμοποίηση έργου γιά σκοπούς δικαστικής διαδικασίας 
ή άναφοράς σέ όποιαδήποτε τέτοια διαδικασία-

(θ) άναπαραγωγή διά τοΰ τύπου ή έκπομπή ή δημόσια μετάδοση στό κοινό 
διαλέξεων έκφωνουμένων δημοσία ή άγορεύσεων ή έργων τής αύτής 
φύσεως γιά σκοπούς ένημέρωσης.

8. Τό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας θεωρείται σάν κινητή ιδιο
κτησία καί είναι μεταβιβάσιμο είτε μέ έκχώρηση είτε μέ πράξη τελευταίας 
βούλησης (διαθήκης) ή άπό τό νόμο.

'Η μεταβίβαση μέ έκχώρηση πρέπει νά γίνεται πάντα έγγράφως καί 
τόσο αύτή δσο καί ή μεταβίβαση μέ διαθήκη μπορεί νά άφορα είτε σέ δλο τό 
περιεχόμενο τοΰ δικαιώματος είτε σέ περιορισμένο μόνο μέρος αύτοΰ, και 
μπορεί νά ένεργεϊ αύτή γιά ώρισμένη γεωγραφική περιοχή είτε παντοΰ, είτε 
γιά ώρισμένη μόνο χρονική διάρκεια.

Άπό τή μεταβίβαση τοΰ δικαιώματος, ή μέρους αύτοΰ πρέπει νά δια- 
στείλωμε τή χορήγηση άδειας γιά ώρισμένης μόνο μορφής έμφάνισης τοΰ 
δικαιώματος πού μπορεί νά γίνει είτε έγγράφως είτε καί προφορικά ή νά 
συναχθεΐ συμπερασματικά άπό τίς συνθήκες τής περίπτωσης.

Δικαίωμα σέ προσδοκώμενο έργο ή προσδοκώμενο δικαίωμα μεταβιβά- 
βαζεται καί έκ τοΰ νόμου σάν νικητή ιδιοκτησία.

9. Τό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας προσβάλλεται άπό όποιο- 
δηποτε ό όποιος προβαίνει, προκαλεί ή έπιτρέπει, χωρίς τήν άδεια τοΰ δικαι
ούχου, τήν τέλεση οίασδήποτε πράξης ή όποια έλέγχεται άπό τό δικαίωμα 
πνευματικής ιδιοκτησίας καί τό δικαίωμα αύτό προσβάλλεται έπισης από 
οιονδήποτε ό όποιος χωρίς τήν άδεια τοΰ δικαιούχου εισάγει στη Δημοκρατία 
άλλως παρά γι’ άτομική ή οικιακή χρήση ή διανέμει έμπορικώς εντός τής 
Δημοκρατίας ή έκθέτει δημόσια οιονδήποτε άντικείμενο τό οποίο συνιστα 
προβολή τοΰ δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σέ άγωγή γιά προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας το δικαί
ωμα πνευματικής ιδιοκτησίας θεωρείται δτι ύφίσταται έπι τοΰ έργου και ότι 
ο εναγών είναι δικαιούχος τοΰ δικαιώματος έκτός εαν ο εναγόμενος εγείρει 
σαν επιδικο θέμα τοΰτο καί μέχρι άποδείξεως τοΰ ενάντιου το έργο θεωρείται 
ως πρωτότυπο.

Σέ όποιαδήποτε άγωγή γιά προσβολή τοΰ δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας μπορεί νά έκδοθεί είτε άπαγορευτικό διαταγμα είτε διαταγμα για 
την υποβολή λογαριασμών είτε γι’ άποζημιώσεις. Αλλα δεν επιδικάζονται 
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άποζημιώσεις σέ περίπτωση πού ό έναγόμενος δέν έγνώριζε ούτε είχε λόγους 
νά πιστεύει δτι ύφίστατο προσβολή τοΰ δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

‘Η προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστα έπίσης 
ποινικό άδίκημα καί ό καταδικασθείς ύπόκειται σέ διάφορες ποινές αναλογως 
τής περίπτωσης καί το Δικαστήριο πού έκδικάζει την υπόθεση μπορεί να 
διατάξει τήν παράδοση στύ δικαιούχο παντός έργου που συνιστά προσβολή 
τοΰ δικαιώματος.

10. Συνιστάται βάσει τοΰ Νόμου άρμόδια άρχή άποτελουμένη άπύ 
τέτοια πρόσωπα μή ύπερβαίνοντα τά πεντε τα οποία θα διωριζε ο 1 πουργύς 
’Εμπορίου καί Βιομηχανίας γιά τή χορήγηση αδειών εκεί που προνοεΐ ο Νομος 
γιά τέτοιες άδειες καί νά άποφασίζει γιά όποιοδήποτε ζήτημα άναφέρεται 
σ’ αύτή δυνάμει τοΰ Νόμου. Γιά τύν ίδιο σκοπό μπορεί νά ύπάρξει καί σώμα 
χορήγησης άδειών τύ όποιο είναι εταιρεία ή οργανισμός πού έχει σάν κύριο 
σκοπό τή διαπραγμάτευση ή χορήγηση άδειών σέ σχέση μέ έργα προσέατευό- 
μενα άπό τό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

11. Άλλά ή πνευματική ιδιοκτησία στή Κύπρο τυγχάνει καί διεθνοΰς 
προστασίας.

‘Η Σύμβαση τής Βέρνης γιά τή πνευματική ιδιοκτησία τής 9 Σεπτεμβρίου 
1866, δπως άναθεωρήθη στύ Παρίσι τύ 1890, στό Βερολίνο τύ 1908, συμπλη
ρώθηκε στή Βέρνη τό 1914, καί άναθεωρήθηκε στή Ρώμη το 1928 καί στίς 
Βρυξέλλες τό 1948 ίσχυε στή Δημοκρατία βάσει τοΰ Άρθρου 8 τής Συνθήκης 
Έγγυήσεως. ’Επειδή δμως άναθεωρήθηκε μεταγενέστερα στή Στοκχόλμη 
τό 1957 καί στό Παρίσι τό 1971 (άναθεωρήσεις πού δέν ίσχυαν στή Κυπριακή 
Δημοκρατία) γι’ αύτό προσεχώρησε αύτή στήν Σύμβαση τής Βέρνης στήν 
ολότητα της. Αύτή κυρώθηκε μέ τό Νόμο 86 τοΰ 1979 καί έφαρμόζεται στή 
σάν ίσχΰο δίκαιο μέ ύπέρτερη ίσχύ άπό κάθε άλλο ήμεδαπό νόμο.

Σύμφωνα μέ τή Σύμβαση αύτή οί χώρες στίς όποιες έφαρμόζεται ή Σύμ
βαση συνιστοΰν "Ενωση γιά τήν προστασία τής πνευματικής ιδιοκτησίας 
φιλολογικών καί καλλιτεχνικών έργων δπως προνοείται στή Σύμβαση.

"Ετσι πνευματική ιδιοκτησία έπ'ι έργων Κυπρίων προστατεύεται σέ 
δλες τής χώρες τής "Ενωσης καί δ δικαιούχος μπορεί νά ζητήσει θεραπεία, 
σύμφωνα μέ τή Σύμβαση, σέ όποιαδήποτε χώρα τής "Ενωσης πού τό δικαίωμα 
του παραβιάζεται.

Μέ τόν τρόπο αύτό παρέχεται επαρκής προστασία τής πνευματικής 
ιδιοκτησίας στή Κυπριακή Δημοκρατία έστω καί αν αύτή δέν προσεχώρησε 
στή Universal Copyright Convention πού έγινε στή Γενεύη τό 1952 ύπό 
τήν αιγίδα τής UNESCO.

ΚΡΙΤΩΝ Γ. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ
Γενικός ΕΙσαγγελέας τής Δημοκρατίας

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Β1ΒΑΙΩΝ
(σέ ειδικές συγκεντρώσεις του ’Ομίλου)

Ε υ ρ ι ά κ ο υ Χατζηϊωάννου: «Tà εν διαοπορρ Β'» τής δεκαετίας 
I960 - 1979. Τόμος τιμητικός στά έβδομηντάχρονα τοΰ συγγραφέα. 
Εκδοση τής Μορφωτικής ‘Υπηρεσίας του ‘Υπουργείου Παιδείας.

Λευκωσία 1979.

Κάθε φορά πού παίρνω στά χέρια μου μιά νέα έπιστημονική έργασία τού 
διακεκριμένου έπιστήμονα Δρα Κυριάκου Χατζηϊωάννου νιώθω μιά Ιδιαίτερη 
πνευματική ικανοποίηση. Άπό τή μιά γιατί έκτιμώ βαθύτατα τήν έπιστη
μονική καί συγγραφική δραστηριότητά του κι άπό τήν άλλη γιατί είμαι βέ
βαιος πώς δ συγγραφέας έχει πάντα νά μάς χαρίζει κάτι τό τεκμηριωμένο 
καί σοβαρό. Κάτι πού έχει τή σφραγίδα της θεμελιακής προσφοράς στήν 
Κυπριακή έπιστήμη.

Ο δρ Χατζηϊωάννου είναι γνωστός στόν εύρύτερο έλληνικό, άλλά καί στό 
διεθνή χώρο. Τό έρευνητικό πάθος, ή έπιστημονικότητα, ή εύρυμάθεια, ή 
πολυμέρεια, δ έλληνοκεντρισμός, ή σοβαρότητα καί ή μεθοδικότητά του έχουν 
έκτιμηθεΐ σοβαρά καί έχουν άναγάγει τό έργο του σέ κεφάλαιο περισπούδαστο 
τής έλληνικής έπιστήμης.

Στό βιβλίο τούτο τό ένδιαφέρον τοΰ συγγραφέα άπλώνεται σέ πολλούς| το- 
^είς: άπό τή φιλολογία, τή γλωσσολογία καί τή λαογραφία, μέχρι τήν άρ- 
χαιολογία, τήν ιστορία, τή θρησκειολογία καί τήν κοινωνική άνθρωπολογία.

Τό έργο χωρίζεται σέ δυό πολυσέλιδα μέρη: Τό πρώτο στεγάζει κάτω 
από τόν τίτλο «Κοινωνική άνθρωπολογία - Γλωσσολαογραφία» τίς πιό κάτω 
έΡγασίες:

Κοινωνική τάξις καί ηθική. Άνάλυσις ήθών καί έθίμων.
Πτυχές κοινωνικής δργανώσεως τού Κυπριακού λαού.
Τά κανίσ'σ'ια, τά δώρα, οί πουλουστρίνες κΓ οί κοκκάλοι.
Συμπλήρωμα τών Κυπριακών μύθων.
Cypriote anecdotes and jests.
Γέσσαρες τύποι «έξωτερικής ψυχής» είς τάς Έλληνικάς καί ξένος λαϊκάς 

διηγήσεις.
II καταγωγή τών Καλικαντζάρων.

Παλάθη - flado flado - onia flaon φλαούνα. Their historical 
background and etymology.
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Some linguistic comments on the text of AT’S vita of Aesop, published 
by B. E. Perry.

Ή βιβλιοθήκη τοΰ Carpentras καί τό χειρόγραφο no 10.
Μερικαί παρατηρήσεις έπί Κυπριακών τοπωνυμίων.
Παρατηρήσεις καί διορθώσεις εις έκδόσεις Κυπριακών μεσαιωνικών κει

μένων.
’Ετυμολογικά καί έρμηνευτικά εις τινας λέξεις τής μεσαιωνικής έλ- 

ληνικής.
Τό μέρος δεύτερο κάτω άπό τό γενικό τίτλο «’Αρχαία θρησκεία - ιστορία» 

φιλοξενεί τά άκόλουθα όκτώ κείμενα:
Ή χρήση τού «καθαρσίου πυρός» για τόν έξαγνισμό καί τήν άθανασία 

στόν Ελληνικό χώρο.
Ή Κύπρις ’Αφροδίτη Αίγαιακή ή Σημιτική θεότης;
The Cellarka burial offerings: An analysis and interpretation.
On the identification of the Horned God of Engomi - Alasia.

Two stories of Sisyphos the Coan cited by Ioannis Malalas about Teukros 
and the building of Salamis in Cyprus.

From Alasia to Famagusta: An historical survey.
’Ανατομία τοΰ άρχαίου Κυπριακού πολιτισμού.
Τό ίργο συμπληρώνεται μέ Πίνακα Ελληνικών δνομάτων καί πραγμά

των καί Πίνακα ξενικών όνομάτων καί πραγμάτων.

Ολες οί μελέτες είναι πολύ άξιόλογες καί χύνουν φώς σέ ποικίλες 
πτυχές τής έπιστήμης τής Κυπριολογίας. "Οπως είναι φυσικό θά σταθώ 
μονάχα σέ μερικές άπ’ αύτές χωρίς τά κριτήριά μου νά είναι άξιολογικά. θά 
λεγα δτι θα μέ άπασχολήσουν οί έργασίες πού συνδέονται πιό πολύ μέ 

τά ένδιαφέροντά μου.
Αρχίζω μέ τή μελέτη μέ τόν τίτλο: Κοινωνική τάξις καί ήθική. Άνά- 

λυσις ήθών καί έθίμων, πού άναδημοσιεύεται άπό τό περιοδικό «Λαογραφική 
Κύπρος». Ό συγγραφέας διεισδύει στήν ούσία τοΰ λαϊκού πολιτισμού, μελετά 
τήν κοινωνική ήθική πού πηγάζει άπό τά ήθη καί τά έθΐ[να τοΰ λαοΰ καί 
παραθέτει τούς ηθικούς δεσμούς πού τή συνδέουν. Σημειώνει:

«Εις τήν πραγματείαν τήν δποίαν δημοσιεύω ήθέλησα νά προβώ 
εις μίαν άδρομερή άνάλυσιν τής κοινωνικής ήθικής ήτοι τής 
ήθικής τής πηγαζούσης έκ τών έθίμων τοΰ λαοΰ καί παρεμπιπτόντως 
εις άνάλυσιν συναφών φαινομένων τής κοινωνικής συμβιώσεως καί όρ- 
γανώσεως πρός καλυτέραν έμβάθυνσιν καί κατανόησιν τοΰ δλου θέμα
τος, διότι πάντα τά κοινωνικά φαινόμενα άλληλοσχετίζονται καί άλλη- 
λεξαρτώνται».

Στήν πραγματεία δίνονται μέ σαφήνεια οί δρισμοί τών έννοιών: κοι

νωνία, ήθη καί έθιμα, νόμοι, κοινή γνώμη, ήθική, δμαδική συνείδηση*  έρμη- 
νεύεται έπίσης ή στάση τοΰ άτόμου έναντι στούς κανόνες τών ήθών καί έξη- 
γείται ή συμμόρφωσή του πρός αύτούς. «...Τό άτομον αισθάνεται δτι ή κοι
νωνική δργάνωσις καί τάξις στηρίζεται έπί τών ήθών καί δτι ή άσφάλεια 
καί εύημερία του έξαρτώνται έξ δλοκλήρου έκ τής ήθικής τάξεως τής έπι- 
κρατούσης εις τήν κοινωνίαν».

Ό έρευνητής κάνει άναφορά έπίσης στήν άξια τής άμοιβής τοΰ άγαθοΰ 
καί τής τιμωρίας τοΰ κακοΰ ώς στοιχείου πού συγκρατεί τήν κοινωνία καί 
έξασφαλίζει τήν ύπαρξή της' προχωρεί στήν άνάλυση τής κοινωνικής σύν- 
θεσης μέ ισχυρά έπιχειρήματα γιά νά καταλήξει στή διαπίστωση δτι οί 
Ομοιογενείς κοινωνίες διέπονται άπό τήν ήθική τάξη καί δτι μέτρο τής ήθικό- 
τητας μιας πράξης είναι τά ήθη.

Ό συγγραφέας άνατέμνει καί έρμηνεύει μέ πειστική έπιχειρηματολογία 
ία κοινωνικά φαινόμενα τής κυπριακής ζωής στό μελέτημα «Πτυχές κοι
νωνικής δργανώσεως τοΰ Κυπριακού λαοΰ», καί ύπογραμμίζει : «...δρθές έρ- 
μηνείες τών φαινομένων τούτων δύνανται νά δοθοΰν μόνο μέ άναλυσεις στη- 
ριζόμενες, δχι σέ έπιφανειακές παρατηρήσεις, άλλά σέ βαθύτερες καταστά
σεις, όφειλόμενες σέ οικονομικούς δρους ζωής».

Ή άνακοίνωση «Τέσσαρες τύποι έξωτερικής ψυχής εις τάς έλληνικάς 
καί ξένας λαϊκάς διηγήσεις» έγινε στό 4ο Διεθνές Συνέδριο γιά τήν ^Ερευνα 
τών Λαϊκών Διηγήσεων στήν ’Αθήνα, τό 1964.

Εξωτερική ψυχή στις λαϊκές διηγήσεις καί στις λαϊκές θρη
σκευτικές δοξασίες άποκαλεΐται «τό συστατικόν τής ζωής άνθρώπων ή τε
ράτων, τό όποιον δύναται νά άποσπασθή τοΰ σώματος καί νά τοποθετηθή πρός 
απόκρυψιν καί προφύλαξιν είτε εις άνθος ή καρπόν ή ξύλον δένδρου είτε εις 
ζώον ή πτηνόν είτε καί εις άντικείμενον». Οί σχετικές διηγήσεις είναι πολύ 
διαδεδομένες σ’ δλο τόν κόσμο άπό τά πανάρχαια χρόνια. Ο μελετητής 
ταξινομεί τήν έξωτερική ψυχή σέ 4 τύπους άνάλογα μέ τόν τρόπο που αυτή 
Εμφανίζεται στις έλληνικές καί ξένες διηγήσεις.

Σημειώνω πώς ή έργασία είναι συγκριτική, γίνεται δέ μέ χαρακτηρι
στικήν εύχέρεια άναφορά σέ πολλές άνάλογες διηγήσεις.

Ο συγγραφέας καταλήγει στό συμπέρασμα πώς «ή ιδέα τής έξωτερικής 
ΨυΖής συνδέεται μέ θρησκευτικάς δοξασίας καί εις μέν τόν πρώτον τύπον 
μέ τας περί καρδίας - ψυχής (τής Μπά) πίστεις τών άρχαίων Αιγυπτίων, 
εις τόν δεύτερον τύπον μέ τάς περί Μοιρών άντιλήψεις τών Ελλήνων, εις 
δέ τόν τρίτον τύπον μέ τάς περί θεών καί χρησμών δοξασίας τών άρχαίων 
Ελλήνων... Ό τέταρτος τύπος είναι συνοθύλευμα τών προηγουμένων».

Στή συνθετική έργασία του «Ή καταγωγή τών Καλικαντζάρων» έρμη- 
νευει μέ νέες άπόψεις, στηριγμένες σέ έπιστημονικα δεδομένα, τήν καταγω
γή τών γνωστότατων δαιμονίων καί άποπειράται νά δώσει μια έξήγηση στ
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Svojui τους. ’Εδώ άκριβώς δ δρ Χατζηϊωάννου συνδυάζει τίς λαογραφικές μέ 
τίς γλωσσολογικές του έρευνες καθώς καί μέ τή μυθολογία καί συνάγει τά 
συμπεράσματά του.

Στήν άρχή συγκρίνει τούς Καλικάντζαρους μέ τούς Σάτυρους καί τά 
αιγυπτιακά δαιμόνια Τζίνχ καί έπισημαίνει τΙς δμοιότητες καί τις διαφορές 
τους. Άπ’ τά δαιμόνια Τζίνν καί τούς Σάτυρους ξεχωρίζει τούς Καλικάν
τζαρους ένα βασικό καί ούσιώδες χαρακτηριστικό τους: «...δτι καθ’ δλαν 
τό έτος είναι δέσμιοι είς τά βάθη τής γης καί λύονται καί άνέρχονται είς τήν 
έπιφάνειάν της μόνον κατά τάς δώδεκα ή[ΐέρας, άπό τής γεννήσεως τού 
Χριστού, τήν 25ην Δεκεμβρίου, μέχρι τών θεοφανείων, τήν 6ην Ίανουαρίου^.

Στή συνέχεια συζητούνται άπόψεις τού Ν. Πολίτη σχετικές μέ τήν έξα- 
φάνιση τών Καλικαντζάρων δλο τόν χρόνο έκτδς άπ’ τδ δωδεκαήμερο*  ή έξή- 
γηση τού Πολίτη δέν κρίνεται άπδ τό συγγραφέα ώς Ικανοποιητική. Ό τε
λευταίος άνάγει μέ πειστικότητα τήν έρμηνεία τού θέματος στήν άρχαία μυ
θολογία καί συγκεκριμένα στήν έορτή τών Κρονίων, δπου συναντά πολλά κοινά 
στοιχεία.

Τήν άποψη τού Κ. Ρωμαίου δτι «οί Καλικάντζαροι είναι νεκρικοί δαί
μονες» προσπαθεί ν’ αποδείξει ώς έσφαλμένη χρησιμοποιώντας σχετικές μαρ
τυρίες.

Τέλος δ δρ Χατζηϊωάννου ύποστηρίζει ώς πιθανότατο τδ συσχετισμό 
τής δνομασίας τών Καλικαντζάρων μέ τήν άραβική λέξη Khâli al izâr, πού 
σημαίνει τόν άναιδή, τόν άχαλίνωτο, τόν άκόλαστο, καί τήν δποίαν δανείζεται 
ή έλληνική γλώσσα.

Πολύ ένδιαφέρουσα είναι ή έρευνα «Μερικαί παρατηρήσεις έπί Κυπρια
κών τοπωνυμίων», πού άναδημοσιεύεται άπό τήν «Πνευματική Κύπρο».

Στήν εισαγωγή τής έργασίας του δ συγγραφέας ύπογραμμίζει τή σπου- 
δαιότητα τού «Τοπωνυμικού τής Κύπρου» τού Σίμου Μενάρδου, πού δημοσιεύ
τηκε στά 1906 καί έπισημαίνει τή δυσκολία στήν άνεύρεση τής καταγωγής 
τών τοπωνυμίων, θα μπορούσε νά λεχθεί δτι μέ τήν έρευνά του προσπαθεί 
νά συμπληρώσει τήν έργασία τού Μενάρδου ή νά προτείνει νέα διαφορετική 
έτυμολογία μέ μέθοδο καθαρά έπιστημονική. Τις παρατηρήσεις καί ειση
γήσεις του χαρακτηρίζει πολλές φορές δχι μονάχα όξύνοια άλλά καί τόλμη.

Δίνουμε ένα δείγμα τής έργασίας του:
Άγλάσυκα

« Ο Μενάρδος (σ. 41) γράφει δτι «δμοίαν άρχήν (δηλ. έκ καρπών 
δπου παρήγοντο, σ. 41) έχει καί ή κώμη Μακράσυκα (Άμ.)... 
ήτοι μικράσυκα, κατ’ άντίθεσιν πρός τά μεγαλάσυκα ή κα
λά σύκα, άπερ είναι τδ παρά τήν Κοντέαν κωμίδιον, τδ συγκοπέν 
άπδ τών φραγκικών χρόνων είς Άγλάσυκα, καί δπου πράγματι 
παράγονται τά κάλλιστα τών έν τή νήσφ σύκων». Τδ δνομα Ά γ λ ά - 
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σύκα έδόθη είς τδ χωρίον [ΐάλλον άπδ τά άγλαάσυκα, διότι τδ 
έπίθετον ά γ λ α δ ς είναι έκεΐνο τδ όποιον άπεδίδετο είς έξαιρετικής 
ποιότητος καρπούς καί δένδρα, ώς: άγλαόβοτρυς, άγλαό- 
καρπος, άγλαόδενδρος κλπ.»

Λέξεις τής μεσαιωνικής Κυπριακής διαλέκτου, πού άποτέλεσαν άντι- 
κείμενο μελέτης καί άλλων άξιων έπιστημόνων Ελλήνων καί ξένων, έξε- 
τάζει δ δρ Χατζηϊωάννου στά «’Ετυμολογικά καί έρμηνευτικά είς τινας λέ
ξεις τής μεσαιωνικής Ελληνικής». Προβαίνει σέ παρατηρήσεις ή διορθώσεις 
καί είσηγεΐται νέες έτυμολογίες λέξεων, άναιρώντας ένίοτε καί παλαιότερες 
δικές του. Φρονώ πώς οί εισηγήσεις του, μόλο πού κάποτε φαίνονται τολ
μηρές, είναι πειστικές.

Αναφέρω τήν έτυμολογία πού δίνει στή λέξη π α τ ζ ι ά ζ ω :
«Τδ ρήμα δηλ. πατζιάζω είναι αύτδ τούτο τδ παθιάζω ύποστάν 

τάς έξής παθήσεις: παθιάζω > πατιάζω>. πατζιάζω. Ητοι τδ πα
τζιάζω παρήχθη έκ τού πατιάζω, διότι τ+ι τρέπεται πολλάκις είς τήν 
Κυπριακήν είς τζ+t. Μαρτυρίας τοιαύτης παθήσεως έχομεν ήδη άπδ 
τόν Μαχαιράν’ είς τήν σ. 166, άναφέρεται κ ε ρ ά τσ ι ν είς τδ κλαδίν 
τής κ ε ρ α τ ζ ί α ς». ’Επίσης τδ χωματεία ή, λέξις άπαντώσα είς πα
πύρους τού 1ου αί. μ.Χ., λέγεται σήμερον έν Κύπρφ χωματσ ειά, ή 
κληματίς -ίδος λέγεται κληματζ'ία ή, κ.άλ.

Σήμερον έν Κύπρφ λέγεται πατσ'ιάζω τδ τού Μαχαιρά πατζιάζω 
είς τάς έξής φράσεις: «άσ σέ πκιάσω, έν νά σέ πατσ ιάσω», ήτις 
είναι ταυτόσημος τής φρ. «άς σέ πκιάσω, έν νά σέ λαωσω» (=λαβωσω, 
πληγώσω) . Καί «Παναία μου, έκα;ιές μετ τζ’ έ π α τ σ ιάστηκα». 
Είς τδ βιβλίον μου: Περί τών έν τή μεσαιωνική καί νεωτέρα Κυπρια
κή ξένων γλωσσικών στοιχείων, σ. 91, ήκολούθησα τότε τήν έσφαλμέ- 
νην έτυμολογίαν έκ τού ίταλ. pazzia = παραφροσύνη, καί ώς έκ τουτου 
καί τήν έσφαλμένην έρμηνείαν πατζιάζουμαι = μωραίνουμαι».

Άπδ τις έργασίες τού δευτέρου μέρους, πού όλες παρουσιάζουν μεγάλο 
Ενδιαφέρον, σταματώ στις άκόλουθες:

«Ή χρήση τού «Καθαρσίου Πυρδς» γιά τόν έξαγνισμδ καί τήν άθανα- 
σία στόν Ελληνικό χώρο». Ή μελέτη αύτή, πού καταπιάνεται μέ άνθρωπο- 
λογικά καί θρησκειολογικά προβλήματα, άποτελεΐ μια άπό τίς πιδ άξιόλογες 
τού τόμου. Είναι άποτέλεσμα διεισδυτικής έρευνας καί σέ βάθος μελέτης πολ
λών σχετικών φαινομένων άπό τά πανάρχαια χρόνια ώς τά σημερινά. Μιά 
Εξαντλητική άνατομία μέ διαχρονικό χαρακτήρα έπιχειρεϊ δ έρευνητής καί 
φωτίζει πολλές πτυχές τού θέματος έρμηνεύοντας μέ τεκμηριωμένα έπιχει- 
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ρήματα τά ποικίλα φαινόμενα «καθαρσίου πυρός» στόν 'Ελληνικό χώρο. Ή 
έθνική προσφορά τοΰ δρα Χατζηϊωάννου είναι βαρυσήμαντη, γιατί έρευνα 
καί αναλύει τά φαινόμενα ’tè τρόπο πού παρουσιάζει παραστατικά καί άναν- 
τίρρητα τήν πνευματική καί έθνοπολιτιστική ένότητα 
δλόκληρου τοΰ Ελληνισμού μέσα στόν όποιο έντάσσει φυσικά 
καί τήν Κύπρο.

’Αποσπώ τήν πρώτη παράγραφο:

«Ό σημερινός Ελληνικός χώρος άπό τήν ’Ήπειρο, τήν Μακεδο
νία καί τή Θράκη στό Βοριά, ώς τήν Κρήτη στό Νότο, τήν Κύπρο στήν 
’Ανατολή καί τά Εφτάνησα στή Δύση, είναι ένιαΐος δχι μονάχα γλωσ
σικά μά καί έθνοπολιτιστικά. Μέσα σ’ αύτό τόν χώρο, πού έκτείνεται 
σήμερα δ Ελληνισμός καί πού δέν ήταν Ελληνικός στίς αύγές τής 
Ελληνικής ιστορίας του γεννήθηκαν θεοί, δπως ή Κύπρις ’Αφροδίτη 
κι’ δ Θρακικδς θεός Διόνυσος, πού έγιναν δεκτοί στδ Ελληνικό πάν
θεο, καί θρησκευτικές ιδέες, δπως δ ’Ορφισμός, πού είσήλασαν στή 
θρησκεία τών Ελλήνων σάν αιρέσεις κι’ έπηρέασαν τή θρησκευτική ζωή 
καί τή φιλοσοφία τους. ’Έτσι γύρω στόν ένδέκατο π.Χ. αίώνα, δπως 
πιστεύω, διαμορφώθηκαν καί καταστάλαξαν αύτές οί πίστεις γιά τό 
«καθάρσιον πυρ», πού έχω ώς θέμα μου άπόψε, καί πού κρατήθηκαν στα
θερά στόν Ελληνισμό διαχρονικά καί ένιαΐα άπό τότες ώς σήμερα». 

Βασική έπιδίωξη τής έρευνας είναι νό δείξει, μέ πλούσια αναφορά σέ 
ποικίλα φαινόμενα τής έλληνικής ζωής, πώς τό «καθάρσιον πΰρ» χρησιμο
ποιείται κατά κύριο λόγο γιά τόν έ ξα γ ν ι σ μ ό καί τήν ά θ α ν α σ ί α τού 
άνθρώπου. ’Ανάγει δέ τήν άρχή τοΰ έθίμου τής καύσης - κάθαρσης στόν 
’Ορφισμό πού «διείσδυσε στις Ελληνικές θρησκευτικές πίστεις άπό πολύ πα- 
λαιά». Πιό κάτω σημειώνει : «...δ ’Ορφισμός μέ τά ίδικά του μυστήρια, 
τις τελετές καί τους καθαρμούς έπιδιώκει νά ένδυναμώσει τό θειο στοιχείο 
τοΰ ανθρώπου, τήν ψυχή του, κατά τής τιτανικής φύσεώς του, τοΰ σώματος, 
καί νά έμπνευσει στούς μυουμένους τήν αισιόδοξη πίστη δτι οί κεκαθαρ- 
μένοι κ α. ί τετελεσμένοι μετά θεών οίκήσουσιν».

Ό συγγραφέας ύποστηρίζει πώς καί χριστιανικές έκδηλώσεις χρήσης 
πυρός (δπως τδ άναμμα κεριών άπό τούς πιστούς μέ τήν είσοδό τους στούς 
ναούς, στήν κολυμπήθρα στήν τελετή τής βάπτισης, στή διάρκεια τής θείας 
Μετάληψης, στίς κηδείες) άποβλέπουν στόν έξαγνισμό καί τόν καθαρμό τών 
πιστών. Τή χρήση τοΰ φ ω τ δ ς στίς θρησκευτικές μας έκδηλώσεις τήν άπο- 
δίδει γενικά δ συγγραφέας σέ λόγους καθαρμοΰ*  μέ άλλα λόγια, διακρίνει 
σ δλες αύτές τις έκδηλώσεις έπιβίωση είδωλολατρικής συνήθειας, πού προσ
λαμβάνει — δπως είναι φυσικό — νέες διαστάσεις καί δικό της νόημα καί 
χρώμα στό χώρο τής χριστιανικής λατρείας.

Μιά νέα προσέγγιση στό θέμα τής προέλευσης τής θεάς ’Αφροδίτης μάς 
παρουσιάζει ή έργασία «Ή Κύπρις ’Αφροδίτη Αίγαιακή ή Σημιτική θεό- 
της;», πού άναδημοσιεύεται άπό τό «Δελτίον τοΰ Έπιστημονικοΰ καί Φιλο- 
λογικοΰ Συλλόγου Άμμοχώστου, έτος 1973».

Σύμφωνα μέ τις φιλολογικές μαρτυρίες καί τά άρχαιολογικά εύρήματα 
δ δρ Χατζηϊωάννου ψηλαφά τις ρίζες τής θεάς στή Μινωική Κρήτη καί τή 
Μυκηναϊκή Ελλάδα. Μετά απ’ τή διαπίστωση αύτή έξετάζεται ή έπαφή καί 
ή έπίδραση τοΰ Κρητικού στόν Κυπριακό πολιτισμό. Ό έρευνητής συνδέει 
τό χαλκό τής Κύπρου, πού είναι γνωστός στούς Κρητικούς τής Μινωϊκής 
Περιόδου, μέ μιά Κυπριακή θεά πού παριστάνεται γυμνή πάνω σέ τάλαντο 
χαλκού καί πού δ μελετητής άναγνωρίζει ώς τήν Κύπριδα ’Αφροδίτη. Υπο
στηρίζει πώς ή θεά - Μήτηρ τής Κρήτης έξελίχτηκε στήν Κύπρο, μέ τό 
πέρασμα τού χρόνου, στή θεά τοΰ Έρωτα καί πώς αύτή συνδέεται μέ τό 
χαλκό «α') ύπό τήν ιδιότητά της ώς χθονίας θεάς τοΰ υπογείου πλουτου τής 
Κύπρου, καί β ) ύπό τήν ιδιότητά της ώς θεάς τής γονιμότητος δια τήν αυξη- 
σιν τής παραγωγής τοΰ έξορυσσομένου χαλκού της». Τήν έποχή πού ή έξα- 
γωγή τού χαλκού έφτασε σέ πολύ ψηλά έπίπεδα δόθηκε, σύμφωνα μέ τόν δρα 
Χατζηϊωάννου, στή θεά τό όνομα «Κύπρις», πού σημαινε «θεα τοΰ χαλκοΰ» 
κι δχι Κυπρία θεά.

Τήν άποψη δτι ή ’Αφροδίτη δέν είναι ’Ανατολική, άλλ’ Αίγαιακή θεά 
στηρίζει καί σέ αρχαιολογικά τεκμήρια. Πληρέστερη εικόνα γιά τήν άξία 
τήζ έργασίας θά σχη;ιατιστεΐ, άν άφήσω τόν ίδιο τό συντάκτη της νά μάς δώ
σει συνοπτικά τά συμπεράσματά του, πού συνάγει μέ καποια έπιφυλαξη:

«Ή άρχαιοτέρα πρόγονος τής Κύπριας ’Αφροδίτης φαίνεται δτι εί
ναι ή Θεά Μήτηρ τοΰ τελεστηρίου τών Βουνών. Ή θεα αυτή τής γονι
μότητος, κοινή εις δλους τούς λαούς τής Μεσογείου, έδέχθη έν Κύπρφ 
τάς πρώτας έπιδράσεις έκ τής Κρήτης, ώς πείθουσι περί τουτου δλαι 
αί μαρτυρίαι, καί οι’ αύτό παρουσιάζεται ή ’Αφροδίτη εις τους Ελλη
νικούς μύθους ώς έλθοΰσα εις Κύπρον διά τής θαλάσσης έκ Δυσμών, γέν
νημα τοΰ Ούρανοΰ καί τοΰ θαλασσίου άφροΰ. Η θεωρία αυτή τής κα
ταγωγής της έκ τής Θεάς Μητρός έξηγεΐ πλήν άλλων καί τό γεγονός 
δτι δ υιός της Έρως είναι πάντοτε νήπιον.

Περί τήν 14ην καί 13ην ίκατονταετηριοα μέ τήν άκμήν τής έξορυ- 
ξεως τοΰ ύπογείου χάλκινου πλούτου τής Κυπρου προσέλαβε μέ τήν 
έγκατάστασιν τών ’Αχαιών έν Κύπρφ τήν έπωνυμιαν Κύπρις, ως θεά 
τοΰ χαλκοΰ, καί τοΰτο έξηγεΐ τόν λόγον τής συζευξεως της μετά τοΰ 
Ηφαίστου, θεοΰ τοΰ πυρός, καί τούς έρωτάς της πρός τόν Αρη, θεόν 
τοΰ πολέμου. Κατ’ αύτήν τήν έποχήν είκονίζεται πλέον έπί ταλάντου 
χαλκοΰ φέρουσα καί τόν κεστόν Ιμάντα της, μαγικόν συμβολον φιλό- 
τητος καί εύφορίας.
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Ό τριμερής ναός της έν Πάφφ, μετά τής ήμικυκλικής περιφραγμέ
νης αύλής καί τών ιερών κεράτων, τά τρία δηλαδή βασικά στοιχεία εις 
δλα τό νομίσματα, άποτελοΟν έξέλιξιν τών στοιχείων τοΰ τριαδικοΰ λα
τρευτικού συμβόλου τοΰ τελεστηρίου τών Βουνών, έξέλιξιν έπηρεασθεϊ- 
σαν έκ τής άρχιτεκτονικής τών Μινωϊκών καί Μυκηναϊκών ιερών τοΰ 
13ου πρός τόν 12ον αίώνα.

Ό Άγαπήνωρ δστις φέρεται δτι κατεσκευάσατο έν Παλαιπάφφ 
τό Ιερόν τής ’Αφροδίτης φαίνεται δτι έπαιξε σημαντικόν ρόλον εις τό 
στάδιον τοΰτο.

Ή έγκατάστασις δμως τών Φοινίκων εις τό Κίτιον κατά τόν 9ον 
αίώνα καί ή ύπ’ αύτών είσαχθείσα λατρεία τής Άστάρτης, τής άντι- 
στοίχου πρός τήν Άφροδίτην Φοινικικής θεότητος, έπηρέασεν εις τινα 
λατρευτικά καί μυθικά στοιχεία τήν λατρείαν καί τούς μύθους τής ’Α
φροδίτης κα'ι ιδία έκείνους, οί όποιοι άναφέρονται εις τόν υιόν ή έρα- 
στήν της Άδωνιν. ’Ολίγον βραδύτερον άπό τοΰ Όμήρου καί έξής ή 
Ελληνική φαντασία διεμόρφωσε τήν Άφροδίτην εις θεάν τοΰ ύπερόχου 
κάλλους καί τοΰ άκατανικήτου έρωτος διά νά βασανίζη θεούς καί άν- 
θρώπους, ή δέ ίδική μου φαντασία περί τής καταγωγής της άπόψε νά 
ταλαίπωρη τόν νοΰν καί τάς άκοάς σας».

’Οκτώ άπό τίς έργασίες τοΰ τόμου είναι γραμμένες στήν άγγλική 
γλώσσα. Τρεις στό πρώτο καί πέντε στό δεύτερο μέρος, θά μάς άπασχο- 
λήσουν μονάχα δυό άπό τό β' μέρος.

Ή μελέτη “The Cellarka burial offerings. An analysis and interpretation” 
δημοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά στό έργο τοΰ Βάσου Καραγιώργη “Excavations 
in the Necropolis of Salamis II (Text) Appendix VII, pp. 306-312. Τόν 
συγγραφέα άπασχολοΰν έδώ τρία προβλήματα σχετικά μέ τό περιεχόμενο 
τών τάφων πού άνέσκαψε στά Τζελλάρκα δ Αρ Βάσος Καραγιώργης. 
Στούς τάφους βρέθηκαν στάχτες, κομμάτια άπό άγγεία, πολλά μικρά πήλινα 
ρόδια, πήλινα κέρατα θυσίας, και άλλα πήλινα άντικείμενα. Βρέθηκαν έπί- 
σης οστά και δρισμένα είδη πραγματικών φρούτων, δλα μέ σαφή τά σημάδια 
τής φωτιάς.

Τά προβλήματα είναι τά πιό κάτω:
α. Οί προσφορές άποτελοΰσαν μέρος — τό τελευταίο — τής νεκρικής 

τελετής ή άποτελοΰσαν μεταθανάτιες προσφορές πού γίνονταν σέ καθορισμένες 
!^ρες;

β. Γιά ποιό λόγο έκαιγαν τις προσφορές;
γ. Ποιά έρμηνεία πρέπει νά δοθεί γιά τό κάθε είδος τής προσφοράς; 
Γστερα άπό έπισταμένη μελέτη ποικίλων πηγών (καί φιλολογικών) 

καί συσχετισμό τών προσφορών μέ άνάλογες έκδηλώσεις στόν έλληνικό χώρο 

δ δρ Χατζηϊωάννου φτάνει στις έπόμενες άπόψεις:
α. Οί προσφορές άποτελοΰσαν τό τελευταίο μέρος τής νεκρικής τελετής, 

2χουν δέ έμφανή τήν έπίδραση Μυκηναϊκών έθίμων τά όποια συνεχίζουν.
β. Οί προσφορές καίγονταν γιά δυό λόγους: I. Γιά νά καθαριστοΰν 

μέ τό «καθάρσιον πΰρ» τά πρόσωπα πού παρευρίσκονταν στήν ταφή, τά διά
φορα άντικείμενα άλλά καί ό ίδιος δ τάφος. II. Γιά τήν κάθαρση τών 
προσφορών. Άν έμεναν άκαφτες καί άκάθαρτες δέν θά ήταν δυνατή ή χρή
ση τους άπό τούς νεκρούς.

γ. Τό καθένα άπό τά ποικίλα είδη τών προσφορών είχε τήν ιδιαίτερη 
σημασία του*  δμως βασικός σκοπός δλων ήταν ή χρησιμοποίησή τους άπό τό 
νεκρό ή βοήθειά τους πρός τό νεκρό στή μεταθάντια ζωή του (δπως τά 
φυλακτά καί άλλα μαγικά σύ;ιβολα) .

Ή δεύτερη έργασία, γραμμένη στ’ άγγλικά, έχει τίτλο: “On the identi
fication of the Horned God of Engomi - Alasia” καί δημοσιεύτηκε γιά πρώτη 
φορά στό βιβλίο τοΰ καθηγητή Claude F.—A. Sdhaeffer, Alasia I. Paris (1971).

«Σ’ αύτή τή μελέτη, σημειώνει δ Χατζηϊωάννου, θά προσπαθήσω 
νά παρουσιάσω περαιτέρω τεκμήρια γιά νά δείξω πώς αύτός δ κερασφό
ρος θεός ήταν δ ’Απόλλων Κερεάτας, πού είχε έπίσης τό έπί- 
θετο Άλασιώτας άπό τήν πόλη Άλάσια, δπου γιά πρώτη φορά λα
τρεύτηκε στήν Κύπρο*  άπό τήν Άλάσια ή λατρεία τοΰ Απόλλωνα 
Κερεάτα ξαπλώθηκε σ’ άλλες πόλεις τοΰ νησιοΰ μέ τό νέο έπίθετο 
«Άλασιώτας». Ό θεός Νεργκάλ τών πινακίδων τοΰ Tell el Amarna 
ήταν δ Απόλλων Κερεάτας, μά κι δ θεός αύτός ήταν δ ισοδύναμος 
μέ τόν Βαβυλωνιακό Νεργκάλ, δπως άκριβώς ό Ρεσέφ, δ Φοινικικός 
θεός, ήταν ό ισοδύναμος μέ τόν Απόλλωνα Άλασιώτα στή δίγλωσ
ση έπιγραφή άπό τήν Ταμασό».

ΙΙραγματικά, ό δρ Χατζηϊωάννου παραθέτει ικανά τεκμήρια (φιλολογι- 
κέζ κι έπιγραφικές μαρτυρίες καί άρχαιολογικά δεδομένα) πού άποδεικνυ- 
ουν τό Μυκηναϊκό - Ελληνικό χαρακτήρα τοΰ γνωστότατου καί σπουδαιότατου 
άγάλματος τοΰ κερασφόρου θεοΰ.

Γόν Απρίλη τοΰ 1978 δ συγγραφέας έδωσε στό Ελληνικό Πολιτιστικό 
Κέντρο διάλεξη μέ θέμα: «’Ανατομία τοΰ άρχαίου Κυπριακού πολιτισμού». 
Η διάλεξη αύτή κλείνει καί τις έργασίες τοΰ τόμου.

Αφοΰ δρίσει τήν έννοια «πολιτισμός» καί έκθέσει τίς απόψεις του γιά 
ιή δημιουργία τοΰ πολιτισμού, προχωρεί στήν έξέταση τής έθνικής συνθε- 
σήζ τοΰ πληθυσμού τής Αρχαίας Κύπρου, μέσα στό πλαίσιο τής δποίας 
«δουλεύτηκε» δ πολιτισμός του, μέ βάση τήν άνθρωπολογική θεωρία που δέ
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χεται δτι «τούς λαούς ένώνει σέ έθνικές δμάδες ή κοινότης τών πολιτιστικών 
στοιχείων καί πρδ παντός τύ κοινό γλωσσικό δργανο».

Στή συνέχεια δ συγγραφέας έρμηνεύει διεισδυτικά τή θρησκεία τών Κυ
πρίων, τή λατρεία τής θεάς - Μητέρας πού «ξεπήδησε μέσ’ άπ’ τή θηρευτική 
περίοδο της οικονομίας τών κατοίκων της κατά τή Νεολιθική καί Χαλκολι- 
θική έποχή» καί τή συνακόλουθη μητριαρχική δργάνωση της κοινωνίας. 
Ή θεότητα αύτή μέ τδ πέρασμα τοΰ χρόνου κατέληξε στή μορφή της Αφρο
δίτης τής Πάφου.

Σημαντική, πιστεύω, είναι ή συμβολή τοΰ Χατζηΐωάννου στήν ανάλυση 
τοΰ δρου «έπαφρόδιτον τών Κυπρίων» (χαρακτηρισμού τοΰ σοφοΰ σχολιαστή 
τοΰ Όμηρου Εύστάθιου Θεσσαλονίκης) , δηλ. τοΰ ήπιου χαρακτήρα τών 
κατοίκων, πού τούς κάνει ειρηνόφιλους, συντηρητικούς καί πειθαρχημένους" 
άντίθετα μέ τούς ’Αχαιούς τούς άτομικιστές κι άπειθάρχητους πού ήρθαν στό 
νησί κι άφομοιώθηκαν μέ τούς αύτόχθονες Κυπρίους.

«Μέ τδν έρχομδ τών ’Αχαιών ή ζωή παντοΰ γίνεται πιδ έντονη. 
Τά πάντα δραστηριοποιούνται. Ένας δργασμδς παρατηρείται παντοΰ. 
Τδ έμπόριο κινείται πρδς δλες τίς κατευθύνσεις καί φέρνει νέες ιδέες 
καί νέες έπιδράσεις. Ό διασταυρωμένος έθνικδς τύπος τοΰ "Ελληνα τής 
Κύπρου, πού δημιουργήθηκε άπδ τδ άμάλγαμα τών ’Αχαιών καί τών 
Έτεοκυπρίων, είναι πιδ ζωτικός άπδ τδν παλιό τδν αύτόχρονα, άλλά 
καί πιδ ισορροπημένος άπδ τήν ’Αχαϊκή έπιδρομική φύτρα».

’Αξιόλογη εϊναι καί ή έρμηνεία πού δίνει δ συγγραφέας στή φράση 
τών «Ίκέτιδων» τοΰ Αισχύλου «Κύπριος χαρακτήρ», πού τόσες παρερμηνείες 
προκάλεσε. Δέν τδ κρίνω άσκοπο ν’ άποσπάσω ένα μέρος τών σκέψεών του:

«Μα ένώ οί ξένοι σοφοί, παρερμηνεύοντας τή φράση «Κύπριος 
χαρακτήρ» τοΰ Αισχύλου τήν άπέδιδαν στδν ιδιόρρυθμο χαρακτήρα πού 
είχε ή Κυπριακή τέχνη, ένας άλλος ξένος, σοφός κατά τά άλλα, δ Ιστο
ρικός Sir George Hill παρερμηνεύοντας κι’ αύτδς τδ χωρίο τοΰ άρχαίου 
τραγικού, έξήγαγε έθνολογικά πορίσματα, δτι οί Κύπριοι δέν ήταν 
Έλληνες...».

« Οπως δμως πιστεύω δτι άπέδειξα στό έργο μου «Ή άρχαία 
Κύπρος εις τάς Έλληνικάς πηγάς», συνεχίζει δ συγραφέας, τδ χωρίο 
τοΰ Αισχύλου δέν έχει καμμιά σχέση μέ τήν Κύπρο ούτε μέ τούς Κυ
πρίους. Κι’ έπομένως ούτε Κυπριακό χαρακτήρα τέχνης έσήμαινε ούτε 
Κυπριακό τύπο γυναικών. Τδ «κύπριος» έκεϊ έσήμαινε χάλκινος, δπως 
μαρτυρεΐται άπδ άλλες πηγές». Συνεχίζοντας έξηγεΐ τή λέξη «χαρα
κτήρ» ώς χάραγμα πάνω στά νιμίσματα. «Καί τδ χάραγμα αύτδ 
ήταν συνήθως κάποια μορφή, πού χαραγμένη πάνω στό χαλκό έπαιρνε 

τδ χρώμα του. Όταν λοιπόν λέγει δ Αισχύλος δτι οί 'Ικέτιδες δέν 
μοιάζουν μέ Άργείες γιατί έχουν «κύπριον χαρακτήρα» έννοούσε δτι 
ήταν μελαψές, δπως ήταν οί μορφές οί χαραγμένες πάνω στό χαλκό»... 
«Έπομένως, καταλήγει, τδ «κύπριος χαρακτήρ» δέν έχει καμμιά σχέση 
μέ τόν φυλετικό τύπο τών γυναικών τής Κύπρου, πού δέν ξεχώριζαν 
άπδ τδν έθνικδ τύπο τών άλλων Έλληνίδων...».

Ό Χατζηΐωάννου κάνει έπίσης σύντομη άναφορά καί παρατηρήσεις στήν 
Κυπριακή ποίηση καί ιδιαίτερα στά «Κύπρια έπη» τοΰ Στασίνου. Προχω
ρώντας στή μελέτη τΰν πολιτιστικών σχέσεων Κύπρου - Ελλάδας παρατηρεί 
πώς μετά τήν άπελευθέρωση τής Κύπρου άπδ τούς Πέρκες «δ Ελληνισμός 
τής Κύπρου μπαίνει γιά καλά μέσα στις σφαίρες τής πολιτιστικής έπιρροής 
τής ήπειρωτικής Ελλάδας καί πρδ παντός τών ’Αθηνών». Ομως καί ή 
Μεγαλόνησος προσφέρει πολλά στδν πολιτιστικό χώρο τής Ελλαδας. Ιδιαί
τερα στδν τομέα τής φιλοσοφίας μέ τδ Ζήνωνα τδν Κιτιέα, τοΰ όποιου ή 
συμβολή στήν άνθρώπινη σκέψη στάθηκε πολύτιμη.

Τδ κείμενο τής διάλεξης δλοκληρώνεται μέ τά άκόλουθα:
«’Επιχείρησα τήν άνατομία τοΰ άρχαίου Κυπριακοΰ πολιτισμού 

γιά νά παραβάλω ώρισμένα συστατικά του καί νά καταδείξω άπδ ποΰ 
έπαιρναν τδ αίμα οί άρτηρίες μας καί ποΰ τδ έπέστρεφαν οί φλέβες 
μας. Τδ έκαμα γιά νά στηρίξω ώρισμένες θέσεις μέσα στίς δποΐες 
δούλεψαν οί πρόγονοί μας καί κληροδότησαν σ’ έμάς τήν Έληνικότητα, 
δλόκληρου, ώς προχθές άκόμα, αύτοΰ τοΰ νησιού».

Καί κλείνει μέ τή σοφή παραίνεση:
«Σήμερα έμεΐς φέρουμε μιά βαρειά ιστορική εύθύνη: νά παρα

δώσουμε Ελληνικό αύτδ τδ νησί στίς έπερχόμενες γενιές μας. Απ αυτή 
τήν άνατομία βγήκαν, νομίζω, ώρισμένα διδάγματα. Καί πιστεύω πως 
γιά νά τδ παραδώσουμε Ελληνικό, πρέπει ν’ άναπτύςουμε μια ισορρο
πημένη έθνική πολιτική χωρίς έξαλλοσύνες».

ΧΡΗΣΤΟΣ I. ΚΟΛΙΟΣ

Κέντρον 'Επιστημονικών Έρεννών— Έηετηρ'ΐζ IX 1977-1979, Λενκωσια, 

1979.

Άπό τδ ακαδημαϊκό έτος 1967-1968 και υπό τήν καθοδήγηση του κ. 
Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, διευθυντοΰ τοΰ Κέντρου ’Επιστημονικών Ερευνών, 
τδ Κέντρο ’Επιστημονικών ’Ερευνών εκδίδει αδιάλειπτα την επιστημονική 
του έπετηρίδα, μέ μιά μικρή διακοπή κατά τή διάρκεια τών γεγονότων τοΰ 
1974. Σήμερα βρίσκεται στδν ένατο τόμο τών 500 σελίδων, μέ αρτια τεχνική 
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εμφάνιση καί επιμέλεια καί μέ περιεχόμενο επιστημονικής έρευνας οπωσδή
ποτε εύρωπαϊκοΰ επιπέδου. "Οπως καί οί προηγούμενες έπετηρίδες, μέ άξονα 
πάντοτε την ίστορικοφιλολογική έρευνα σέ θέματα Κοπρολογίας, άλλά καί 
άλλες έπιστημονικές μελέτες διαφορετικού περιεχομένου, Κυπρίων καί ξένων 
συνεργατών, έτσι κα'ι ή τελευταία έπετηρίδα έμφανίζεται μέ έπιστημονικές 
μελέτες τόσο σέ Κυπρολογικά θέματα όσο κα'ι σέ άλλα θέματα πολιτισμού. 
Στίς σελίδες 1-19 γίνεται συζήτηση μεταξύ τοΰ κ. Θεόδωρου Παπαδοπούλλου 
καί τοΰ Σινολόγου Καθηγητοΰ Τζόζεφ Νήταμ πάνω στήν Κινεζική επιστήμη 
καί πολιτισμό. Τόσο το έπιστημονικό ερωτηματολόγιο τοΰ κ. Παπαδοπούλλου 
μαζί μέ τή μικρή εισαγωγή του δείχνει ενδελεχή καί έμπεριστατωμένη προ
σέγγιση τοΰ Κινεζικού πολιτισμού, τών μεθόδων μελέτης του καί της ειδικής 
προβληματικής πού παρουσιάζει σέ σχέση μέ άλλους πολιτισμούς καί ιδιαίτερα 
το Δυτικό, τον Εύρωπαϊκύ πολιτισμό, δσο καί οί άπαντήσεις τοΰ καθηγητοΰ 
Νήταμ προσφέρουν μιά συμπυκνωμένη γνωσιολογική ύλη αναφορικά μέ τήν 
Κινεζική σκέψη καί τίς Κινεζικές έπιστημονικές καί πολιτιστικές επιτεύξεις. 
Στή συζήτηση Π απαδοπούλλου-Νήταμ εκείνο πού είναι άξιο ιδιαίτερης 
προσοχής είναι ή διαχρονική καί συγχρονική προβληματική σέ σχέση μέ τόν 
Κινεζικό πολιτισμό άλλά καί μέ τούς ύπόλοιπους παλαιούς καί νεότερους 
πολιτισμούς μέ τούς οποίους γίνονται συγκρίσεις, αναφορές, άντιπαραβολές 
καί αξιολογήσεις. ‘Η ύλη συζήτηση, ας σημειωθή, διεξάγεται στήν αγγλική 
γλώσσα. "Αλλωστε στίς έπετηρίδες καί στίς άλλες έκδόσεις τοΰ Κέντρου 
’Επιστημονικών Ερευνών χρηοιμοποιοΰνται οί κύριες Εύρωπαϊκές γλώσσες. 
Δέν ύπάρχει περιορισμός στήν Ελληνική γλώσσα. ‘Η έπιστήμη κατώρθωσε, 
τούλάχιστο στο σημείο αύτό, νά γίνει καθολική στον τόπο μας, δπως καί σέ 
άλλες προηγμένες χώρες.

Μεταξύ τών σελίδων 21-51, ο Καθηγητής Γζόζεφ Νήταμ συνεχίζει 
(στήν άγγλική) καί άναλύει τίς κατηγοριακές θεωρίες στήν Κινεζική καί Δυτική 
άλχημεία. Πρόκειται γιά άνάπτυξη καί συμβολή στο θέμα τής ιστορίας τής 
ιδέας τής χημικής συγγένειας. Δέ χρειάζεται νά σχολιαστεί τό ΰψιστο έπιστη- 
μονικο και γνωσιο?ογικό επίπεδο τοΰ καθηγητοΰ Νήταμ. Θεωρείται άπό τίς 
μοναδικές διεθνείς επιστημονικές φυσιογνωμίες στή Σινολογία, γιά νά μήν 
ποΰμε πως είναι ίσως ο μεγαλύτερος άπό τούς έπιζώντες Σινολόγους.

Στις σελίδες 53-59 ο διευθυντής τοΰ Κέντρου κ. Θεόδωρος Παπαδό- 
πουλλος ενδιατρίβει στό θέμα «Προλεγόμενα εις τήν μετάφρασιν τών γραφών 
εις την Σουαχιλι». Ειδικός Άφρικανολόγος ό κ. Παπαδόπουλλος γνωρίζει 
απο κοντά το θέμα. Πέρα άπό τή γλωσσολογική άξια τής έρευνας έρχονται 
στην επιφάνεια πλεΐστα οσα άνθρωπολογικά, θρησκειολογικά καί άλλα εθνο
λογικά δεδομένα μέ τή μελέτη αύτή.

Μεταξύ τών σελίδων 101-116 εύρίσκεται ή μελέτη τοΰ καθηγητοΰ τοΰ 
πανεπιστήμιου τοΰ Λονδίνου Ρόπερτ Μπράουνινγκ (στήν άγγλική). «Βυζάν

τιο καί Ίσλάμ στήν Κύπρο στούς πρώτους μεσαιωνικούς χρόνους». ‘Η ολη 
έπιστημονική τοποθέτηση τοΰ καθηγητοΰ Μπράουνιγκ ώς είδικοΰ έπί τοΰ 
θέματος, ικανοποιεί άπόλυτα τόσο τόν ειδικό δσο καί τόν καλά πληροφορημένο 
άναγνώστη. Στίς σελίδες 107-265 ό W. Η. Rudt de Gollenberg, τής Ρώμης, 
άσχολεϊται μέ τή γενεαλογία τών Ibelin στούς 13ο καί 14ο αιώνες, βασισμένος 
στά άρχεΐα τού Βατικανού. Πρόκειται γιά μελέτη πολύ είδικοΰ χαρακτήρα 
πού φωτίζει ένδιαφέρουσες πτυχές τής Κυπριακής ‘Ιστορίας.

Μεταξύ τών σελίδων 267-325 ό ’Ερευνητής κ. Κώστας Π. Κύρρης πρα
γματεύεται τύ θέμα καί έκδίδει τήν «Πολιτική, Φιλολογική καί ιδιωτική άλλη- 
λογραφία 1687-1828/1829 έκ τοΰ κώδικος 4 τής Μητροπόλεως Κιτίου».

Στή συνέχεια ό κ. Θ. Παπαδόπουλλος οτίς σελίδες 327-342 σχολιάζει 
τύ δέκατο διεθνές άνθρωπολογικύ καί εθνολογικό συνέδριο πού έγινε στό Νέο 
Δελχί καί στύ όποιο έλαβε μέρος μέ άνακοίνωση του, πάνω στον άνθρωπο- 
λογικό χρόνο. Στά σχόλια τού κ. Παπαδοπούλλου βρίσκομε άξιολογώτατα 
δεδομένα άπό τίς άνακοινώσεις τών συνέδρων πάνω στήν προϊστορική αρχαιο
λογία, τή γλωσσολογική, τήν οικονομική, τή θρησκευτική, τήν κοινωνική 
καί πολιτιστική άνθρωπολογία. Δέν παραλείπει νά άναφερθεΐ στήν επιστημο
λογία καί τή μεθοδολογία τής άνθρωπολογίας, πού τοΰ είναι ιδιαίτερα άγαπητά 
θέματα.

Στίς σελίδες 343-356 ό κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλλος όμιλεί γιά τήν 
τρίτη διάσκεψη τών εθνικών επιτροπών τού εύρωπαϊκοΰ γλωσσικοΰ ατλαντος, 
πού έγινε στό Μαρβοΰργον τής Δ. Γερμανίας μεταξύ 18-21ης ’Απριλίου 1978. 
Καί στίς σελίδες 357-362 ό κ. Θ. Παπαδόπουλλος καί παλιν σχολιάζει μερικες 
πλευρές του Παγκοσμίου συνεδρίου γιά τά 2300 χρόνια από το θανατο τού 
’Αριστοτέλη, πού έγινε μεταξύ 7ης καί 14ης Αύγούστου 1978 στή Θεσσαλονίκη.

Στίς σελίδες 363-489 περιλαμβάνεται ή Κυπριολογική βιβλιογραφία τών 
ετών 1974-1977 καί συμπληρώματα προηγουμένων ετών, που συνεταχθησαν 
υπό τών ερευνητών Κώστα Π. Κύρρη καί Μενελάου Χριστοδούλου. Στη 
βιβλιογραφία αύτή καλύπτονται πλεΐστοι οσοι τομείς: ‘Ιστορία, γεωγραφία, 
εθνολογία, άνθρωπολογία, άρχαιολογία ειδικές περίοδοι τής κυπριακής ιστορίας 
καί άρχαιολογίας, εκκλησιαστικοί θεσμοί καί έκκλησιαστικη διοίκηση, πολίτικη 
ιστορία, τό κυπριακό ζήτημα, ή λογοτεχνία, πηγές τής Κυπριακής ιστορίας, 
αγιολογία, καλές τέχνες, μνημεία λόγου, γλωσσολογία, μουσική, θέατρο, χορος, 
κλπ.

Αύτά μέ συντομία είναι τά περιεχόμενα τοΰ IX τόμου τής επιστημονικής 
έπετηρίδος τοΰ Κέντρου ’Επιστημονικών ’Ερευνών, που μέ τό ύφος τής επι- 
στημονικότητας, τόσο στό χειρισμό καί τήν πραγμάτευση τών θεμάτων, δσο 
καί στή μέθοδο καί τεχνική επεξεργασία καί έμφανιση, ο τόπος κέρδισε ενα 
άξιοζήλευτο γιά πολλά κέντρα ερευνών τής ’Ανατολικής Μεσογείου επιστη
μονικό επίπεδο, πού θά πρέπει νά διατηρήσουμε και να προεκτείνουμε, προς 
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όφελος τών Κυπριακών γραμμάτων καί της Κυπριακής ’Επιστήμης. Το 
Κέντρο ’Επιστημονικών ’Ερευνών, μιά άληθινή νησίδα φωτός στόν τοπο μας, 
θά πρέπει να κρατηθεί ώς κόρη οφθαλμού, άφού εξυπηρετεί άριστα, μαζί με 
τούς έπιστημονικούς του σκοπούς καί τη διεύρυνση, σέ βάθος και πλάτος, της 
γνωσιολογικής καί άνθρωπιστικής συνείδησης της Κύπρου καί τού λαού της.

ΚΛΕΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Γεωργίου *1.  Ί ω α ν ν ί ô η}: «Σοφίας Απάνθισμα». Α' Ή Ποίηοις, 
τόμος A' (’Αβουλία-"Ηφαιστος). "Εκόοσις Πέρας Αρχιεπισκοπής Κύ
πρου, Λευκωσία 1979, οσ. μ + Ι-^δΟδ}. Πίνακες σσ. 457-464.

Θά προσπαθήσω νά δώσω πολύ διαγραμματικα και σύντομα το έργο 
ζωής ένύς πνευματικού άνθρώπου πού έκαμε μέ την επίγεια παρουσία του 
πιύ όμορφη καί πιύ δίκαιη τή ζωή μας κα'ι λάμπρυνε, οσο λίγοι άλλοι, μέ σοφή 
ταπεινοφροσύνη καί ανθρώπινη άξιοπρέπεια, την ιδιαίτερη πατρίδα του και 
πατρίδα μας Κύπρο. Ό Γεώργιος Ί. Ίωαννίδης, φιλόλογος καθηγητής στύ 
Παγκύπριο Γυμνάσιο γιά δεκατρία χρόνια (1915-1928) είναι δ άνθρωπος. ’Ά- 
ριστος φιλόλογος, μέ μεταπτυχιακές σπουδές στούς ειδικούς κλάδους τών Παι
δαγωγικών καί τής Ψυχολογίας, τών Λατινικών καί τών ’Αρχαίων Ελληνικών, 
άφήκε μνήμη δασκάλου «καλοϋ κάγαθοΰ», προτύπου χρηστότητος, έργατικό- 
τητος καί εύσυνειδησίας πού δέν άπαντώνται σήμερα εύκολα. ΤΗταν αύστηρός 
άλλά καί δίκαιος· ήξερε γράμματα καί άγαποΰσε τή φιλολογία, τήν επιστήμη 
του. Πάνω άπ’ όλα άγαποΰσε, μ’ όλη τήν αύστηρότητά του, τούς μαθητές του. 
Γι’ αύτύ καί όλους όσους βρήκα καί τούς ρώτησα γιά τύν Ίωαννίδη, κανένας 
δέν βρέθηκε πού νά πει λόγο άπρεπο γιά τύ δάσκαλό του. Μπροστά μου μορφο- 
ποιοΰνται τώρα πρόσωπα γνωστά τής Κυπριακής καί Έλλαδικής κοινωνίας 
πού καί μόνο στ’ άκουσμα του ονόματος του φανέρωναν τύν άπειρο σεβασμό 
καί τήν άγάπη τους στή λάμψη τών ματιών, στή συγκίνησή τους καί στήν 
ήμερη έκφραστική τους γαληνότητα. Μορφή άθανασίας ή άγαθή μνήμη τών 
θνητών γιά πεθαμένους.

(α)Ίύ επιστημονικό φιλολογικό έργο του άειμνήστου 
Ιωαννίδη (1890-4.5.1969) περιλαμβάνει τή συγγραφή Γραμματικής καί Συν

τακτικού τής ’Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, μεταφράσεις δοκίμων άρχαίων 
Ελλήνων καί Λατίνων ποιητών καί πεζογράφων, εισαγωγές στά διάφορα είδη 

τού λόγου, ποιητικά καί πεζά, καί ειδικές μελέτες σέ θέματα 'Ιστορίας. Σ' δλη 
του τή ζωή διάβαζε άδιάκοπα καί εύχαριστιόταν ιδιαίτερα μέ τήν άνάγνωση τών 
έργων τής άρχαίας κλασσικής (έλληνικής καί λατινικής) γραμματείας. Παράλ
ληλα μέ τήν άνάγνωση, γιά λόγους προσωπικής εύχαριστήσεως καί συγχρόνως 
διδακτικούς, άπομόνωνε όσα άποσπάσματα ξεχώριζαν γιά τήν άξιοσύνη τους, 

τοσον άπό τά πεζά όσον καί άπό τά ποιητικά έργα. Σημείωνε μέ τό μολύβι 
τα αποσπάσματα πού ήθελε μέσα στό βιβλίο καί άργότερα άντέγραφε τό χωρίο 
πάνω σέ δελτίο συνηθισμένου άσπρου χαρτιού. Τά δελτία συγκέντρωνε κατόπι 
σέ ειδικές ξύλινες δελτιοθήκες καί τά ταξινομούσε, μέ βάση τό κύριο λήμμα τού 
αποσπασματος, καί άλφαβητική σειρά. ‘Η άντιγραφή τού κειμένου δπως καί 
ή συμπλήρωσή τής βιβλιογραφικής παραπομπής γινόταν μέ μαύρο, τίς περισ
σότερες φορές, μελάνι έκτός τού βασικού λήμματος (λέξεως) πού γραφότανε 
μέ κόκκινο. Μέχρις εδώ τελείωνε ή πρώτη φάση τής εργασίας.

Πολλές φορές, μαζί μέ τήν άντιγραφή τού κειμένου, γινότανε—σέ διάφορα 
χρώματα μελανιού—καί ή μετάφραση. Στις πιό πολλές δμως περιπτώσεις, 
δπως φαίνεται καί άπό ένα μικρό άριθμύ άμεταφράστων άποσπασμάτων, ή 
μετάφραση γινότανε άργότερα. Μετά τήν έργασία αύτή έπικολλοΰσε τά δελτία 
σέ ογκώδους μεγέθους (0.42 X 0.32 cm.) φύλλα τετραδίων καί τ’ άριθμοΰσε, 
κατ’ αΰξοντα άριθμό, τύ καθένα λήμμα ξεχωριστά μέ κόκκινο μολύβι. Οί 
σελίδες τών τετραδίων ήσαν άριθμημένες κατά συνεχή άρίθμηση σελίδων (δχι 
κατα φύλλο) μέ πράσινο μελάνι.

(β) 'Η παράδοση τού έργου: 'Ολόκληρο τύ ποιητικό έργο τού 
Απανθίσματος είναι συγκεντρωμένο σέ τρεις ομοιόμορφους τόμους' τό πεζό 

σέ άλλους τέσσερις. "Ολοι οί τόμοι, μαζί μ’ ένα λιγοσέλιδο τετράδιο καί τρεις 
ογκώδεις φακέλλους άλληλογραφίας, βρισκόντουσαν πάντα δίπλα στό κρεββάτι 
τού συγγραφέως. ’Εκεί τό βλέπαμε γιά χρόνια, δταν ζοΰσε άκόμα ό άείμνηστος 
Ιωαννίδης, καί εκεί τό βρήκα, δταν μοΰ άνέθεσε προσωπικά ό άοίδιμος ’Εθνάρ

χης Μακάριος Γ', κατόπιν συνεννοήσεώς του μέ τήν οικογένεια τού έκλιπόντος, 
τη φιλολογική έπιμέλεια τής έκδόσεως τού έργου. Οί σχετικές συνεννοήσεις 
είχαν ήδη άρχίσει δταν άκόμη έζοΰσε ό Ίωαννίδης. 'Ο ’Εθνάρχης Μακάριος Γ' 
είχε έκφράσει προσωπική έπιθυμία νά άναλάβει, ώς Ιερά ’Αρχιεπισκοπή 
Κύπρου, τήν έκδοση ολοκλήρου τού έργου. Χαρακτηριστικά ένθυμοΰμαι τήν 
ευγενική στερεότυπη άρνηση τού Ίωαννίδη καί τά λόγια του: «... δταν πεθά- 
νω κάμετε το δ,τι θέλετε ...» Πρέπει εδώ νά λεχθή δτι ό Μακαριώτατος 
οχι μόνο έγνώριζε τύ έργο άλλά καί ό ’Ίδιος είχε χρησιμοποιήσει ορισμένες 
ιδέες άπύ άποσπάσματα τού ποιητικού, κυρίως έργου. Άλλά γιά τίς λεπτο
μέρειες αύτές θά έπανέλθουμε μιά άλλη φορά.

Ο Γεώργιος Ί. Ίωαννίδης «άπεδήμησεν εις Κύριον» τήν 4. Μαίου 1969. 
Με τύ θάνατό του εκδηλώθηκε ζωηρό ένδιαφέρον γιά τήν τύχη τού έργου του 
και σοβαρά έπιστημονικά Ιδρύματα καί Εταιρείες τής Ελλάδος έκαμαν πολύ 
ευνοϊκές καί τιμητικές προτάσεις στήν οίκογένειά του γιά άνάληψη τής έκδό
σεως τού έργου. Στύ μεταξύ ό ’Εθνάρχης Μακάριος Γ' βρισκόταν σέ έπικοι- 
νωνια τόσον μέ τήν οικογένεια δσον καί μέ τον σύγγαμβρο τού Ίωαννίδη 
κ· Αλέξανδρο Ί. Κοσμά γιά τύ θέμα τής τύχης τού έργου. Έκ μέρους τού Άρ- 
χιπισκόπου ένεργούσε ό 'Υφυπουργός Του κ. Πάτροκλος Σταύρου. Ό ίδιος ο 
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’Αρχιεπίσκοπος συναντήθηκε δυύ φορές στην Κύπρο (28 Σεπτ.-31 Όκτ. 1972, 
καί 5-11 Μαίου 1974) μέ προσφιλή πρόσωπα της οικογένειας τοΰ Ίωαννίδη. 
Μετά άπό την πρώτη προσωπική συνεννόηση μέ τά πρόσωπα αύτά, καί άφοΰ ή 
χήρα Ζωή Γ. Ίωαννίδου καί ή κόρη Άθηνούλα Γ. Νομικού είπαν στο Μακα
ριότατο ότι ή οικογένεια Ίωαννίδη παραχωρεί τό έργο στήν Ιερά ’Αρχιεπι
σκοπή γιά τήν α' έκδοση, ό άείμνηστος ’Εθνάρχης άνέλαβε τά έξοδα της έκδό- 
σεως ολοκλήρου τοΰ ποιητικού καί πεζοΰ έργου. Τή γενική έποπτεία καί οικο
νομική διαχείριση άνέθεσε στόν ‘Υφυπουργό Του φιλόλογο κ. Πάτροκλο Σταύ
ρου καί τή φιλολογική επιμέλεια τών χειρογράφων καί της έκτυπώσεως ολο
κλήρου τοΰ έργου στόν γράφοντα, στίς 31 ’Οκτωβρίου 1972, τρία κιόλας χρόνια 
μετά τό θάνατο τοΰ Ίωαννίδη.

Γιά τόν κύριο όγκο τών χειρογράφων συνέταξα, άφοΰ είχα μελετήσει αύτά 
μέ μεγάλη προσοχή καί ύπομονή καί άφοΰ συμβουλεύθηκα δοκίμους κλασσικούς 
φιλολόγους Καθηγητές έλληνικών καί ξένων Πανεπιστημίων, ειδικό μνημόνιο 
καί σέ προσωπική συνάντηση μέ τόν ’Εθνάρχη Μακάριο Γ', παρουσία καί τοΰ 
κ. Πατρόκλου Σταύρου, στίς 5 ’Απριλίου 1976, παρουσίασα, ολόκληρο τύ 
ποιητικό έργο έτοιμο γιά τό τυπογραφείο. Έπεσήμανα, βέβαια, ορισμένες 
δυσχέρειες γιά τήν έκδοση τοΰ έργου καί είσηγήθηκα συγκεκριμένο χρονοδιά
γραμμα μελλοντικών ένεργειών γιά τήν ολοκλήρωση της έπιστημονικής φιλολο
γικής προεργασίας γιά τήν έκδοση τοΰ έργου ολοκλήρου. Πρέπει έδώ νά λεχθή 
ότι είχε γίνει πρόταση άπό τόν κ. Π. Σταύρου, κατόπιν σχετικής προσυνεννοή- 
σεως μέ τον ’Αρχιεπίσκοπο καί μέ τή σύμφωνη γνώμη τοΰ γράφοντος, στύ δρα 
Κυριάκο Χατζηϊωάννου γιά έπιστημονική συνεργασία στήν προετοιμασία τών 
χειρογράφων. Μετά τήν άρνητική άπάντηση τοΰ δρα Χατζηϊωάννου, πού πάλιν 
πρέπει νά λεχθή ότι ήταν όχι άπύ άρνητική διάθεση άλλά επειδή καταγινότανε 
τότε μέ τήν ολοκλήρωση τοΰ μνημειώδους φιλολογικού του έργου «'77 Αρχαία 
Κύπρος είς τας αρχαίας 'Ελληνικός πηγάς», έπέλεξα ώς επιστημονικό μου 
συνεργάτη, άφοΰ έδωκε πρώτα τήν συγκατάθεσή του ό ’Αρχιεπίσκοπος Μακά
ριος Γ', το φιλόλογο κ. Γεώργιο Λουπάση. ’Έτσι τύ Ποιητικύ έργο έπαιρνε 
τύ δρόμο γιά τύ τυπογραφείο καί άρχιζε ή προετοιμασία τοΰ Πεζοΰ έργου.

(γ) Η παρούσα έκδοση: 'Ολόκληρο τύ Ποιητικύ έργο παραδό
θηκε σέ τρεις ομοιομόρφους τόμους. 'Ο Ίωαννίδης είχε άποδελτιώσει συνολικά 
6.299 ποιητικά αποσπάσματα. Πιστεύουμε στήν έπιστημονική καί εύρύτερη 
άξια τοΰ έργου· ή πίστη μας έχει ένισχυθή καί άπύ τίς διατυπωθείσες γνώμες 
για τύ έργο διακεκριμένων άκαδημαϊκών επιστημόνων. Άποβλέψαμε στύ νά 
εκτυπωθή τύ έργο σύμφωνα μέ τίς σύγχρονες φιλολογικές έπιστημονικές άπαι- 
τησεις χωρίς να αλλοιωθή ή προσωπική σφραγίδα τοΰ συγγραφέως. Οι δυσχέ
ρειες ήσαν πολλές. Πιύ άναλυτικά άντιμετωπίσαμε τίς παρουσιασθείσες δυσκο
λίες μέ τους εξής τρόπους καί ένέργειες:

1. Τάάρχαία λήμματα: ’Έγινε παραβολή τών άρχαίων ποιη
τικών κειμένων τών χειρογράφων πρύς τά άντίστοιχα ποιητικά κείμενα τών 
πιύ έγκύρων επιστημονικών, άπύ τίς νεώτερες κατά τύ δυνατό/, εκδόσεων. 
Σέ μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν, όπου ήταν άναγκαίο, δυύ ή καί 
περισσότερες εκδόσεις. Έκτύς τών ειδικών έκδόσεων κατά συγγραφέα καί 
εΡϊ° χρησιμοποιήθηκαν κυρίως οί καθιερωμένες έκδοτικές σειρές Oxford U.P., 
Loeb C. L., ή γαλλική Budé καί ή γερμανική Teubner. ’Αρκετά άποσπάσμα- 
τα είχαν γραφή σέ συνεχή (πεζύ) λόγο  έτσι μαζί μέ τήν παραβολή, τή συμπλή
ρωση τών κειμένων έγινε καί ό διαχωρισμύς σέ στίχους. Τίς διαφορετικές 
γραφές σημειώναμε στύ κριτικύ ύπόμνημα.

*

Οί παραπομπές τών ποιητικών άποσπασμάτων χρειάστηκε νά 
συμπληρωθούν, νά διορθωθούν, νά έξομαλισθοΰν καί νά έκσυγχρονισθοΰν σύμ
φωνα μέ τις κρατούσες, κατά περίπτωση, φιλολογικές άντιλήψεις.

2. ΊΙ μετάφραση: Συμπληρώσαμε τή μετάφραση εκεί όπου προσ
θέσαμε στά κείμενα λέξεις πού άπουσίαζαν στά χειρόγραφα. Οί μεταφραστικές 
ανωμαλίες παρατηρήθηκαν άκριβώς σ’ έκείνα τά άποσπάσματα πού παρατη
ρήθηκαν διαφορετικές γραφές στις νεώτερες εκδόσεις. 'Όπου παρουσιάστηκαν 
μικρές μεταφραστικές παραλείψεις τίς συμπληρώσαμε σιωπηρά χωρίς νά παρα- 
λειψουμε τήν προσαρμογή τής γλωσσικής άποδόσεως πρύς τύ ύφος καί τύ λε- 
κτικύ τοΰ Ίωαννίδη.

3. 'Η γλώσσα τής μεταφράσεως: ’Ακολουθήσαμε βασικά 
τα χειρόγραφα. ’Επειδή όμως τύ έργο ήταν έργο ολόκληρης ζωής ήταν φυσικύ 
να παρουσιασθοΰν γλωσσικές διαφορές μεταξύ τών άρχαιοτέρων καί τών νεω- 
τέρων μεταφράσεων. Σέ όσες περιπτώσεις διαπιστώσαμε ύποχώρηση παλαιο- 
τερων γλωσσικών τύπων πρύς νεωτέρους, συμμορφωθήκαμε, χάριν ομοιομορ
φίας, πρύς τούς τελευταίους. 'Όπου ύπάρχουν τύποι τής δημοτικής, ή καί 
πιο σπάνια διαλεκτικοί, διατηρήσαμε τή γραφή τών χειρογράφων. 'Η στίξη 
γενικά στηρίχθηκε στήν παραδοθείσα, έκτύς έλαχίστων περιπτώσεων, όπου 
έγιναν άναγκαίες μεταβολές μέ βάση τίς μεταβολές τής στίξεως στύ άρχαίο 
κείμενο.

4. 'Η ταξινόμηση τών λημμάτων καί άποσπασμά- 
τ ω ν: Ό Ίωαννίδης είχε κατατάξει τά λήμματα καί τά άποσπάσματα μέ 
αλφαβητική σειρά καί τά άρίθμησε, χωρίς νά άκολουθή πάντα αύστηρή άλφαβη- 
τική σειρά. Σέ μερικές περιπτώσεις έπαιξε μεγαλύτερο ρόλο ή οικογένεια τών 
λεξεων, σέ άλλες λαμβάνονταν ύπ  οψη οί άσυναίρετοι γλωσσικοί τύποι, σέ άλ
λες όχι κ.ά•π. ’Έτσι παρουσιάστηκε ή άνάγκη τής νέας κατατάξεως. Κατα
βάλαμε ιδιαίτερη προσπάθεια νά άκολουθήσουμε τή σειρά τοΰ άνθολογήσαντος 

μερικές άνώδυνες μεταβολές, πού συμπλήρωναν ή διώρθωναν πιύ πολύ παρά 

*
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άνέτρεπαν τη δική του ταξινόμηση. *Όπου  ύπήρχαν ακριβείς έπαναλήψεις 
άποσπασμάτων άπαλείψαμε τά σχετικά άποσπάσματα διατηρώντας μόνο ένα 
καί δηλώνοντας τόν ή τούς άλλους ποιητές μέσα σέ όρθιες αγκύλες.

5. Πίνακες: Θεωρήσαμε σωστό νά δημοσιεύσουμε στις σσ. 457-464 
επτά πίνακες τών χειρογράφων πριν άπό τή διόρθωση για να μπορεί ο ανα
γνώστης νά έχει πιό ολοκληρωμένη εικόνα γιά τό έργο.

6. Συντομογραφίες: Γιά λόγους έπιστημονικής δεοντολογίας 
καταρτίσαμε πίνακα συντομογραφιών.

7. Έπίτιτλοι- λήμματα: Μετά την λ διόρθωση τών τυπο
γραφικών δοκιμίων καί πρ'ιν άπό την έναρξη σελιδώσεως συνταξαμε κατάλογο 
λημμάτων. Μετά την β7 διόρθωση τών τυπογραφικών δοκιμίων συμπληρώσαμε 
τούς έπίτιτλους τών σελίδων.

8. Βιβλιογραφία: Προσπαθήσαμε νά δώσουμε μαζί μέ τ'ις συν
τομογραφίες κατά (α) Συγγραφείς καί "Έργα, καί (β)' Ανώνυμα-έκδόο εις 
καί τ'ις πιό έγκυρες έκδόσεις τών άνθολογουμένων άρχαίων Ελλήνων ποιητών. 
‘Ο άείμνηστος Ίωαννίδης είχε δώσει πίνακες ποιητών καί έργων μόνον. Γι’ 
αύτό γιά τό τμήμα αύτό της έκδόσεως φέρω προσωπική εύθύνη έξ ύπαρχής.

9. Εύρετήρια στίχων καί άποσπασμάτων: Γι’ αύτά 
επίσης φέρω καθαρά προσωπική εύθύνη.

Άφοΰ διαγράψαμε τά εισαγωγικά τών άρχαίων ποιητικών χωρίων, καί 
άφοΰ κάναμε όλα όσα έχουμε πει πιό πάνω, ό Α7 τόμος πήρε τό δρόμο γιά τά 
τυπογραφεία Ζαβαλλή. Χρειάσθηκαν σχεδόν τρία χρόνια γιά νά έτοιμασθή 
γιά τό τυπογραφείο, ένας χρόνος γιά νά «κτυπηθή» καί γιά διορθώσεις τυπο
γραφικών δοκιμίων καί ένας άλλος ολόκληρος χρόνος γιά νά έκτυπωθή, νά δι- 
πλωθή, νά τόν ράψουν καί νά κολληθή τύ εξώφυλλο, γιά νά είναι σήμερα έτοι
μος ό Α7 τόμος τοΰ έργου τοΰ άειμνήστου Γεωργίου Ί. Ίωαννίδη. '0 τόμος 
περιλαμβάνει τά λήμματα άπύ τύ Α (λήμμα αβουλία') μέχρι καί τύ Η (λήμμα 

Ηφαιστος), πού άνέρχονται στύν άριθμύ 2.630 τών χειρογράφων. 'Όλα τά 
αποσπασματα τοΰ ποιητικοΰ έργου είναι στά χειρόγραφα 6.299.

Παρ’ όλο πού ό χρόνος γιά την προετοιμασία καί έκδοση τοΰ Α7 τόμου 
κάλυψε μια πενταετία ολόκληρη οφείλω νά σημειώσω ότι χωρίς την έμπιστο- 
συνη και την άγάπη τής οικογένειας τοΰ άειμνήστου Ίωαννίδη καί τοΰ κ. ’Αλε
ξάνδρου Ί. Κοσμά, την προσωπική ένθάρρυνση τοΰ άοιδίμου Εθνάρχη ’Αρχι
επίσκοπου Μακαρίου Γ7, τήν άνυπόκριτη διαρκή συμπαράσταση τοΰ φίλου κ. 
Πάτροκλου Σταύρου καί την επιστημονική άριστη συνεργασία τοΰ κ. Γιώργου 
Λουπαση, θα διπλασιαζόταν μέ κάθε βεβαιότητα. Κοντά σ’ όλους πρέπει νά 
αναφερθώ σ’ όλους τούς επώνυμους καί άγνωστους συμπαραστάτες, τούς 
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βιβλιοθηκάριους άπύ τ'ις Μηλιές μέχρι τη Λευκωσία, τύ Λονδίνο καί τήν ’Οξ
φόρδη κ.ά.π., τούς τυπογράφους καί τούς εκδότες—ιδιαίτερα τύν κ. Άχιλλέα 
Ζαβαλλή καί τύν κ. Γεώργιο Περσιάνη—τούς φίλους συναδέλφους πού είδαν 
καί άγκάλιασαν τύ έργο μέ άγάπη καί ένδιαφέρον.

Τύ έργο τυπώθηκε, ό Α7 τούλάχιστο τόμος, γιατί τήν ύποχρέωση πού είχε 
αναλαβει ό άοίδιμος ’Εθνάρχης Μακάριος Γ7 άπέναντι στον άείμνηστο Ίωαν- 
δη καί τήν οίκογένειά του ύλοποίησε ό άξιος διάδοχος στό θρόνο τοΰ ’Αποστό
λου Βαρνάβα Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος Νέας Ίουστινιανής κα'ι πάσης 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, ό όποιος μέ τήν πράξη του αύτή επιβεβαίωσε τήν 
ουσιαστική μέριμνα καί πρωταρχική εύθύνη τής ’Ορθοδόξου Χριστιανικής ’Εκ
κλησίας γιά τήν παιδευτική, πνευματική καί πολιτιστική άνοδο τοΰ Κυπριακού 
Ελληνισμού. 'H ’Εκκλησία τής Κύπρου ύττήρξε πάντοτε κιβωτός παραδόσεως 

καί πνευματική τροφός τοΰ Ελληνισμού. Εύγνωμοσύνη οφείλω στήν Αύτοΰ 
Μακαριότητα.

♦ ♦ ♦
Ό μακαρίτης Ίωαννίδης μέσα άπό τύν πόνο τοΰ χασίματος τοΰ παιδιοΰ 

του καί τις πάμπολλες ταλαιπωρίες κατά τά χρόνια τής Κατοχής μάς κληρο
δότησε ένα έργο ζωής, πού ζωντανεύει τή σοφία καί τήν άρετή, τήν ούσία τοΰ 
ελληνικού κλασσικού πνεύματος. 'Η προσπάθεια τής έκτυπώσεως ολοκλήρου 
τού έργου θά συναντήσει οπωσδήποτε δυσκολίες' όμως αισθανόμαστε πώς 
έχουμε άναλάβει κάποιο ύψηλύ χρέος άπέναντι σέ άγαπημένους νεκρούς καί 
σεβαστούς ζωντανούς. ’Έχουμε συνηθίσει στή ζωή μας νά τελειώνουμε δ,τι 
άναλαμβάνουμε. Πιύ πολύ άκόμα γι’ αύτό τό έργο πού άπύ τή στιγμή πού τύ 
πρωτοαντίκρυσα συνδέθηκε άμεσα μέ δυύ πρόσωπα πού έχουν κάμει πάμπολλα 
στύ γράφοντα. Θέλω νάρχονται πάντα τά άκοίμητα πνεύματά τους νά μέ 
συντροφεύουν στής νύχτας τις ώρες τ'ις μοναχικές, μέ τήν άγάπη τους καί τ'ις 
ευχές τους, νά εργάζομαι πάνω στά χειρόγραφα καί νά απαλύνω την αιωνιότη
τα του.. Τοΰ άειμνήστου Μακαρίου Γ7 καί τοΰ άοιδίμου Γεωργίου I. Ιωαν- 
^ιδη. Στούς ζωντανούς μένει τύ χρέος τών νεκρών όταν οι τελευταίοι είναι και 
παραμένουν άθάνατοι!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Βαλέτα: «Νεόφυτος Ροδινός».

Ί ύν περασμένο χρόνο συμπληρώθηκαν 400 χρόνια απύ τη γέννηση και 
320 χρόνια άπύ τύ θάνατο τοΰ μεγάλου άλλά άγνωστου σχεδόν κυπριου λογιου 
και δασκάλου τοΰ Γένους Νεόφυτου Ροδινοΰ (1579-1659). Ο Ροδινύς που 
έζησε—κυρίως έκτύς Κύπρου—κατά τά πρώτα χρόνια τής τουρκοκρατίας 
στην πατρίδα του, επειδή είχε έκδη?ωθεϊ ώς καθολικός αγνοήθηκε η παραμε
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ρίστηκε άπό τούς παλιότερους μελετητές καί ελάχιστα γράφτηκαν μέχρι 
σήμερα γι’ αύτόν, παρά τίς πολλές πληροφορίες γιά το πρόσωπό του άπύ 
μνείες του ίδιου μέσα στό έργο του.

Στά 1969, μιλώντας στό Α' Κυπρολογικύ Συνέδριο ό Γ. Βαλέτας, άνα- 
κίνησε τό ενδιαφέρον γιά τόν συμπατριώτη μας συγγραφέα καί ύποσχέθηκε 
πώς θά έπιχειροΰσε μιά «καταξιωτική» έκδοση του, πού την πραγματοποίησε 
ύστερα άπύ δέκα χρόνια. ‘Η έκδοση αύτή καί ή τελετή πού, μέ πρωτοβουλία 
του Βαλέτα, έγινε τύ περασμένο καλοκαίρι στύ χωριό του Ροδινοΰ, την Ποτα
μιού της Λεμεσού, άποτέλεσαν τίς πιύ σημαντικές έκδηλώσεις στά 400 χρόνια 
άπύ τη γέννηση του.

’Αξίζει προτού εξεταστεί τύ βιβλίο, μιά καί ό Ροδινύς εϊναι τόσο λίγο 
γνωστός, νά άναφερθοΰν μέ κάποια έκταση μερικά στοιχεία γιά τύν κύπριον 
αύτύν λόγιο.

«Εις χωρίον, οπού κράζεται Ποτάμιός, σιμά εις τήν Βάσαν όπού ειπα- 
μεν... έγεννήθην ό συγγραφέας αύτοΰ τού βιβλίου... χωρίον της ενορίας 
(δηλ. μητροπολιτικής περιφέρειας) Πάφου, σιμά εις τήν Κιλάνην...»

γράφει ύ ίδιος ό Ροδινός. Άπύ τύ χωριό του κατάγονταν καί δυύ άλλοι σημαντι
κοί λόγιοι—τούς άναφέρει ό Ροδινύς—ό Λοίζος Ροΰσος καί ό Λιβύης Παρθέ- 
νιος, γεγονύς πού έκαμε τύν Βαλέτα νά ονομάσει τήν Ποταμιού «πνευματική 
μητρόπολη της Κύπρου».

Δεκαξη χρόνων τελειώνει τίς βασικές του σπουδές στή Λευκωσία, στή 
μονή Πίπη, μέ δασκαλο του τύν ούμανιστή Λεόντιο Εύστράτιο, πού καταγό
ταν απύ τύ γειτονικό Κιλάνι. Συνεχίζει σπουδές στύ μοναστήρι της Αγίας 
Αικατερίνης στα Χανια της Κρήτης, γνωρίζεται μέ τύν κρητικύ λόγιο Μάξιμο 
Μαργουνιο, πηγαίνει γιά ένα χρόνο στύ μοναστήρι τού Σινά—κι άπύ τότε 
υπογράφει «Νεόφυτος Ροδινύς Κύπριος ό Σιναίτης»—ξαναγυρίζει στήν Κρήτη 
και ακολουθεί (στά 1599, είκοσι χρόνων) τύν Μαργούνιο στή Βενετία, όπου 
μένει μερικά χρόνια, μαθαίνει πολλά άπύ πολλούς καί άλληλογραφεί μέ έπιφα- 
νεϊς λόγιους της έποχής.

Στά 1607 έπιστρέφει άπύ τή Βενετία στήν Κύπρο μέ πρόθεση νά διδάξει, 
συναντά όμως τήν άντίδραση τών ήλικιωμένων καλογήρων νά έπιτρέψουν 
στους νεαρούς μοναχούς νά μάθουν γράμματα:

«Πολλοί νέοι καί ιερομόναχοι τινες έπεθύμουν οί πτωχοί νά σπουδά- 
ξουν καί έβαλαν καί άρχήν, άμή οί γέροντές των, άνθρωποι άπαίδευτοι, 
εμπόδισαν αύτύ τύ καλόν καί έτζι εγώ βλέποντας πώς άέρα δέρω, έμί- 
σεψα άπύ εκεί. »

Κι άργότερα, δρώντας στήν ’Αλβανία καί τήν "Ηπειρο, άγωνίζεται, χωρίς 
τύ άντάλλαγμα τού προσηλυτισμού στύν καθολικισμό, νά φωτίσει τύν έλληνισμύ 

της περιοχής, συναντά όμως τήν ίδια άντίδραση:

«'Υπήγα εις κάμποσα μοναστήρια όπού είναι εδώ γύρο... καί ήξεύρουν 
πώς δείχνω γράμματα χωρίς καμμίαν πλερωμήν, καί είπα πολλά τών 
πατέρων εκείνων... Τί νά είπώ... έπείθονταν είς τά λόγια μου τόσον 
μόνον όπού μέ έβλεπον έμπροστά των... Τί κακόν είναι τούτο; Δέν 
είναι μοναστήρι όπού νά έχει κανένα παιδευμένον άνθρωπον... 'Ομολο
γούν τύ κακύν όπού έχουν καί νά τύ διορθώσουν δέν θέλουν...»

Γυρίζοντας άπύ τήν Κύπρο στήν ’Ιταλία περνά άπύ τήν Πάτμο καί τή 
Θράκη καί καταλήγει στή Ρώμη, μπαίνει στύ Κολλέγιο τού Αγίου ’Αθανασίου 
καί προσχωρεί στύν καθολικισμό. Μετά άπύ μερικά χρόνια ταξιδεύει πρύς τά 
δυτικά, μένει γιά λίγο κοντά στή γαλλική Λυών, όπου γνωρίζει τύ κίνημα 
τών Καλβινιστών κι άργότερα σπουδάζει στά Πανεπιστήμια τής Κόϊμπρας 
τής Πορτογαλλίας καί τής Σαλαμάνκας τής 'Ισπανίας, μέ ταυτόχρονες έπι- 
σκέψεις του σέ βιβλιοθήκες καί μοναστήρια.

Μετά τήν επιστροφή του στήν ’Ιταλία τύν στέλλει ό Πάπας στήν Πολωνία 
όπου μένει 4 χρόνια, χειροτονείται ιερέας καί άποστέλλεται στήν Ελλάδα γιά 
προσηλυτισμό, διώκεται άπύ τούς Τούρκους, συλλαμβάνεται καί έλευθερώ- 
νεται μέ έπέμβαση τής Βενετικής Δημοκρατίας. ’Ακολουθούν διαδοχικές 
παραμονές του στήν ’Ιταλία καί τή Σικελία, ιεραποστολές στήν "Ηπειρο καί 
την ’Αλβανία καί κατάληξη στή Νεάπολη τής ’Ιταλίας όπου διορίζεται εφη
μέριος τής εκεί ελληνικής εκκλησίας καί, παράλληλα, καθηγητής τής έλληνι- 
κής στήν εκεί σχολή. 'Η παραμονή του στή Νεάπολη είναι μακρόχρονη, κρατά 
πάνω άπύ 25 χρόνια. Σέ βαθιά γεράματα γυρίζει κουρασμένος στην Κύπρο 
(1656) γιά νά τελειώσει τή ζωή του. Μέσα στά τρία χρόνια που κράτησε η 
τελευταία αύτή περίοδος τής ζωής του έγραψε καί τύ τελευταίο έργο του «Περί 
Ηρώων», στύ Προοίμιο τού οποίου σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Οί άνθρωποι τήν άγαποΰσι (τήν πατρίδα τους) και όντας νέοι και όταν 
γηράσουσιν άμή περισσότερον τήν άγαποΰν όταν είναι γέροντες και πλια 
φρόνιμοι, παρά όταν ήσαν νέοι, διότι τότε περισσότερον αυξανει ο ποθος 
τής πατρίδας είς έκείνους, καί κάθε ένας παρακαλεί και επιθυμά να τε
λειώσει τήν ζωήν του είς τήν πατρίδα του, καί εκεί οπού αρχινησεν η 
ζωή του εκεί πάλιν νά τελειώσει καί νά άφήσει τύ κορμί του εις την γήν 
οπού τύν έθρεψεν, καί νά θαφτεί είς τούς τάφους τών πατέρων του. »

Η πληροφορία ότι πέθανε στύ μοναστήρι τού Κυκκου, συμβιβασμένος 
μέ τούς ορθόδοξους άδελφούς του δέ βεβαιώνεται άπύ άρχειακά στοιχεία. 
Ομως ό γυρισμός του καθαυτός, ύστερα άπύ μια τοσο πολυκύμαντη και 

πολύπειρη ζωή, εϊναι πράξη συγκινητική καί ένδεικτική τού μεγέθους τής 
αγαπης του γιά τύ νησί του.
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Τύν συμπατριώτη μας αύτόν, μέ την τόσο πλούσια ζωή καί πνευματική 
δημιουργία μας έκανε πολύ πιο προσιτό ή έκδοση τοΰ βιβλίου τοΰ Βαλέτα. 
‘0 πολύτροπος καί ακαταπόνητος μελετητής, κορυφώνοντας το γνωστό ένδια- 
φέρον του γιά τόν τόπο μας, μέ τήν πράξη του αύτή της έκδοσης τοΰ Ροδινοΰ, 
πού είναι ταυτόχρονα καί πράξη έθνική, ύψώνει μπροστά μας τή μορφή τοΰ 
κυπρίου λογίου κατά τρόπο άποκαλυπτικό:

‘Ο Ροδινύς είναι ό μεγαλύτερος πεζογράφος πού έδωσε ή Κύπρος στή 
μεταβυζαντινή περίοδο, καί επιφανέστατος λογογράφος τοΰ 17ου αιώνα οέ 
πανελλήνια κ>ίμακα. Εύρυμαθής της ελληνικής καί της ξένης γραμματείας 
άπύ τύν "Ομηρο ως τύν Λούθηρο καί τον Καλβίνο, λογογράφος καί εκκλησια
στικός ρήτορας, δοκιμιογράφος, ιστορικός, μεταφραστής στόν δημοτικό λόγο, 
στόν όποιο δίνει δείγματα πρωτοποριακά καί άξιοθαύμαστα—όπως φάνηκε, 
πιστεύω, άπύ τά λίγα άποσπάσματα πού άναφέρθηκαν προηγουμένως—έχει 
ήγετική θέση στόν κύκλο τών κυπριών λογίων της Βενετίας, πού μαζί μέ τούς 
κρητικούς δημιούργησαν έκεί μιά πνευματικήν εστία πού τροφοδότησε τύ 
έθνος μέ δασκάλους καί βιβλία, μοχλούς πνευματικής άναγέννησης τοΰ ύπο- 
δουλου ελληνισμού. Είναι άκόμα ό Ροδινύς έθναπόστολος κα'ι δάσκαλος τοΰ 
Γένους—ό ίδιος χρησιμοποίησε τούς ορούς «διδαχτής» καί «διδαχτάδες»— 
καί έθνεγέρτης τοΰ καταπιεζόμενου "Εθνους. Στά έκκλησιαστικά του κείμενα 
μίλησε γιά τή σκλαβιά άνοιχτά καί τολμηρά καί διακήρυξε τήν ιδέα καί τή 
βέβαιη ελπίδα μιας γρήγορης άπελευθέρωσης.

Στά 1636 πρώτος αύτύς θρήνησε άπύ τύν άμβωνα τή δουλεία, τήν άξιο- 
θρήνητη κατάσταση τοΰ ελληνισμού καί πρόβαλε τήν ιδέα τοΰ λυτρωμοΰ. 
Μέχρι σήμερα νομίζαμε πώς ή περίφημη επίκληση τοΰ Ήλία Μηνιάτη πρύς 
την Παναγία στύν ελληνικό ναο τής Βενετίας στά 1688 ήταν άπήχηση άντί- 
στοιχου λόγου τοΰ δάσκαλου του Φραγκίσκου Σκούφου. Τώρα, μέ τή δημο
σίευση τοΰ έργου τοΰ Ροδινοΰ, διαπιστώνουμε πώς κα'ι ό Σκοΰφος καί ό Μηνιά- 
της αντλοΰν απύ τύν κυπριο λόγιο. "Οσοι έχουν ύπόψη τους τά σχετικά κείμενα 
και τών τριών, μπορούν εύκολα νά έπισημάνουν τήν οφειλή.

Παραλληλα, όπως παρατηρεί ό Βαλέτας, ό Ροδινύς έχει ύψηλή ποιότητα 
λογου. «Κατορθώνει να προσαρμόζει τύ λόγο του, νά άλλάζει τύ ύφος του, 
αναλογα μέ τύ θέμα του καί τίς περιστάσεις. Νά τύ κάνει πότε άπαλύ κα'ι 
γλυκό, ποτέ σοβαρύ καί πονεμένο καί πότε σκληρό, μαχητικό καί τσεκουράτο. » 
Και παραθέτοντας ένα άπόσπασμα άπό τό έργο «"Ασκησις Πνευματική» 
(τοΰ 1641) τό χαρακτηρίζει «μοναδικό στήν πεζογραφία τοΰ καιροΰ του σέ 
σύνθεση λόγου καί διαμόρφωση γλώσσας, πού πάει νά πάρει τή μορφή πανελλή
νιας κοινής.» Διαβάζω ένα μικρό κομμάτι (άναφέρεται στούς τιμωρημένους 
αμαρτωλούς):

«Κοίταξε τούς ζουλιάρηδες καί τούς θυμηδιάρηδες πόσην φλόγαν έχουν 
τριγύρω τους. Κοίταξε τούς φαγάδες, οί όποιοι έκαμαν τήν κοιλιάν τους 
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θεόν τους, καί άλλη περιδιάβασιν καί χαράν δέν είχασι μόνον τήν λει- 
χουδιάν καί τύ μεθύσι. Κοίταξε τούς κακορίζικους καταλαλητάδες όπού 
μέ τίς καταραμένες τους γλώσσες έψεματοΰσαν καί άτίμαζαν τόσον 
άνδρες όσον καί γυναίκες... Κοίταξε τούς άρχοντες καί τούς άφεντάδες, 
όπού όριζαν εις τόν κόσμον μέ τόσην άκαταδεξίαν, πώς κείτονται... άνα- 
κατωμένοι μέ τόν χοντρόν λαόν ωσάν πτωχαδάκια...»

Πραγματικά άπροσδόκητη γλώσσα σέ τόσο πρώϊμη έποχή.
Τύ βιβλίο τοΰ Βαλέτα άποτελείται άπύ 240 σελίδες. Ό πλήρης τίτλος 

του είναι: Νεόφυτος Ροδινός, Κυπριακή Δημοτική Πεζογραφία—Λόγοι, 
Δοκίμια, Συναξάρια, μέ τήν προσθήκη τής φράσης: Τύ άηδόνι τής τουρκοκρα
τίας. Μέ μιά ρομαντικά μεγαλόστομη άφιέρωση τύ βιβλίο άφιερώνεται «στή 
μνήμη τοΰ Μεγάλου 'Ηγουμένου τής Μονής Κύκκου Χρυσοστόμου, θαυμαστή 
τοΰ Ροδινοΰ καί γέροντα τοΰ Εθνάρχη Μακαρίου.»

Μετά άπύ ένα δισέλιδο Πρόλογο σχετικό μέ τήν έκδοση καί τή σημασία 
τοΰ Ροδινοΰ, έρχεται μιά εκτενής καί πλούσια σέ πληροφορίες Εισαγωγή 
(σελίδες 9-33) κάτω άπό τύν τίτλο «Νεόφυτος Ροδινύς ό Κύπριος, ό Έθναπό
στολος τής Ρωμιοσύνης». Στήν εισαγωγή αύτή ό Βαλέτας, μέ τή γνωστή του 
εύρυμάθεια καί εύστροφία, άλλα καί μέ μιά πληθωρικότητα πού εύνοεί κάποια 
μακρηγορία καί επαναλήψεις, διαπραγματεύεται 6λη τήν εκπληκτική ζωή 
καί δράση τοΰ κυπρίου έθνοδασκάλου καί τοΰ συγγραφικού του έργου. 'Η 
εισαγωγή αύτή ολοκληρώνεται μέ τήν παράθεση άναλυτικής έργογραφίας 
τοΰ Ροδινοΰ, άπύ τήν όποια καταφαίνεται ότι ό φωτισμένος λογιος τύπωσε 
στή Ρώμη οκτώ βιβλία, ενώ άλλα δέκα βιβλία του βρίσκονται άνέκδοτα σέ 
χειρόγραφα τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού, άλλων Βιβλιοθηκών τής Ρώμης 
καί τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών ’Αθηνών.

Τήν έργογραφία άκολουθεΐ πίνακας βιβλιογραφίας γιά τύν Ροδινο και τύ 
έργο του πού καλύπτει τήν περίοδο 1630-1971. "Ερχεται υστέρα ενα κείμενο 
πού τύ τιτλοφορεί ό μελετητής «’Επίμετρο» καί έχει τύν τίτλο που αναφερθηκε 
ηδη: «Ποταμιού: ή πατρίδα τοΰ Ροδινοΰ πνευματική μητρόπολη τής Κυπρου». 

1 ύ κείμενο αύτύ είχε δημοσιευθεΐ στύ περιοδικύ «Κυπριακύς Λογος» στα 1970.
'Η επιλογή άπύ τά έργα τοΰ Ροδινοΰ, πού καλύπτει τύ μεγαλύτερο μέρος 

τοΰ βιβλίου (σελίδες 49 μέχρι 234) περιλαμβάνει τέσσερα άπύ τά πιύ άντιπρο- 
σωπευτικά κείμενα τής δημοτικής πεζογραφίας τοΰ κυπρίου λογίου, που 
αντιπροσωπεύουν τέσσερεις διαφορετικούς τομείς τής δημιουργίας του. Τύ 
πρώτο κείμενο, άπύ τή λογογραφία-έκκλησιαστική ρητορική τοΰ Ροδινοΰ, 
είναι οί δώδεκα 'Ομιλίες ή άποσπάσματα 'Ομιλιών κάτω απύ τύν γενικό 
τίτλο: «Έξήγησις εις τύν Παρθενικύν "Υμνον, ήγουν εις όλον τύ «Μεγαλυνει 
η ψυχή μου τύν Κύριον», μοιρασμένη εις δώδεκα ομιλίες πολλά ωφέλιμες». Τύ 
δεύτερο είναι μιά διατριβή μέ τύν τίτλο «Άπόκρισις», άπευθυνόμενη στύν
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Πρεσβύτερο της Εκκλησίας της Παραμυθίας στην ’Ήπειρο, ενα δοκίμιο γιά 
την 'Ένωση τών Εκκλησιών και την παιδεία τοΰ Γένους,

’Ακολουθεί ή ιστορική πραγματεία πού ό πλήρης τίτλος της είναι: «Περί 
ηρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, άγιων καί άλλων όνομαστών άνθρώπων, 
όπου έβγήκασιν άπό τό νησί της Κύπρου». Τύ έ'ργο αύτό, πού είναι καί τύ 
κύκνειο άσμα τοΰ Ροδινοΰ, ενώ φαίνεται νά είναι ένας πίνακας ονομάτων σέ 
μορφή λεξικού, στύ βάθος είναι—δπως σημειώνει καί ό Βαλέτας—έργο πα
τριωτικό, μέ τύ όποιο θέλησε νά έμπνεύσει στούς συμπατριώτες του τήν εγκαρ
τέρηση, τήν ιδέα, τήν πίστη και τήν έλπίδα τοΰ λυτρωμοΰ, δείχνοντας τό 
ήρωϊκό, πνευματικό καί χριστιανικό παρελθόν τοΰ νησιοΰ του, τό πάνθεο τών 
μεγάλων μορφών πού γέννησε ή πατρίδα μας καί πού τό επικαλείται νά ένεργή- 
σει γιά τήν άπελευθέρωση της Κύπρου. Νά ένα άπόσπασμα άπό τό λήμμα 
«Δημώνασσα»:

«Αύτή ή βασίλισσα μέσα εις τά άλλα όπού έκαμεν, έδωκε καί τρείς νόμους 
τών Κυπριωτών νά τούς φυλάγουν. Ό πρώτος ήτον όποιαν ώραν πιάσουν 
εις τό φταίξιμον γυναίκα όπού νά σμίξει μέ άλλον έξω άπό τόν άνδρα της, 
νά της κόφτουν τά μαλλιά καί νά τήν πέμπουν έκεϊ όπού στέκονται οί 
πόρνες γυναίκες. Έτυχε καί ή θυγατέρα της έσφαλεν εναντίον εις αύτόν 
τόν νόμον καί έπαίδευσέ την κατά τόν νόμον όπού έκαμεν... Ό δεύτερος 
νόμος ήτον: όποιος σκοτώσει τόν εαυτόν του νά τόν ρίκτουσιν άταφον. 
‘0 τρίτος ήτον: βόδι ήμερον όπού λατρεύει τήν γην νά μήν τό σκοτώνουν... 
Αύτή ή βασίλισσα είχε δύο καί μόνους υιούς. Ό ένας έσκότωσεν ένα βόδι 
καί τόν έθανάτωσε κατά τόν νόμον, όπού έκαμεν. Ό άλλος της υιός 
έσκότωσε τόν εαυτόν του και τόν άπάριασεν άθαφτον. Είχε διά τοΰτο 
μεγαλον πόνον και θλίψιν, πώς έπόμεινε χωρίς παιδίον... Έστοντας 
λοιπόν να λυπηθεί τόσον άπαρηγόρητα, έγιάτρεψε τό κακόν μέ άλλο χειρό
τερον κακόν καί έναντίον τοΰ νόμου όπού άτή της είχε κάμει, διότι άνά- 
λυσε μέσα εις ένα άγγεϊο πολύ χάλκωμα, καί έσέβηκε μέσα καί άπέθανε. 
Γιαμιά τήν έκαμαν ένα κιόνι καί έβάλαν έπάνω τήν εικόνα της χαλκωμα- 
τένιαν, διά νά στέκεται εις ένθύμησιν της γυναικός καί παράδειγμα τών 
ανθρώπων. ’Έγραψαν καί ένα στίχον, όπού έλεγεν έτζι: «Σοφή μέν ήμην, 
αλλα πάντ’ ούκ εύτυχής,» ήγουν σοφή καί φρόνιμη έστάθηκα άλήθεια, 
άμή καλορίζικη είς δλα δέν ήμουν».

Ιό τελευταίο κείμενο τοΰ βιβλίου είναι μεταφράσεις, στή δημοτική γλώσ
σα, δυό Συναξαρίων άγίων, τοΰ Μαρτυρίου Μάμαντος καί τοΰ Μαρτυρίου 
Νεοφύτου, στά όποια άναδεικνύεται πάλι ό άνάλαφρος καί χαριτωμένος λόγος 
τοΰ Ροδινοΰ.

Τό βιβλίο κλείνει μέ έναν χρονολογικό Βιογραφικό Πίνακα τοΰ Ροδινοΰ 
καί έναν Πίνακα ’Ονομάτων. Στόν Βιογραφικό πίνακα κορυφώνεται (δυστυχώς) 

μιά χαρακτηριστική άδυναμία τοΰ βιβλίου, ή ύπαρξη πολλών τυπογραφικών 
λαθών, προϊόν ίσως βιασύνης γιά νά συμπέσει ή έκδοση μέ τόν εορτασμό τών 
400 χρόνων άπό τή γέννηση τοΰ Ροδινοΰ. Αύτό δμως δέ μειώνει τήν ούσιαστι- 
κή άξια τοΰ βιβλίου, φιλολογική καί εθνική.

Γιά τοΰτο ή Κύπρος πρέπει νά χρωστά εύγνωμοσύνη στόν Γ. Βαλέτα γιά 
τήν άναστήλωση τοΰ Ροδινοΰ, πού άπό δώ καί πέρα πρέπει νά πάρει τή μόνιμη 
θέση του καί στήν κυπριακή (κυρίως) καί στήν πανελλήνια έκπαίδευση, ώς 
ένας άπό τούς μεγάλους εθναπόστολους της τουρκοκρατίας καί τούς μεγάλους 
πρωτοπόρους τοΰ δημοτικισμού.

Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ

Λ ρ ο ς Κ. Χρυσάνθη: Εκλογή άπό τις Σχολιατρικες 'Εργασίες 1963- 
1976, Λευκωσία 1977.

"Ενα βιβλίο πού συγκεντρώνει μιά έργασία επιστημονικής έρευνας τριάντα 
πέντε χρόνων είναι δύσκολο νά παρουσιαστή μέσα σέ δέκα λεπτά, δσος είναι 
ό χρόνος πού δέν κουράζει τόν άκροατή.

Τό βιβλίο «Εκλογή άπό τίς σχολιατρικές εργασίες 1943-1976» τοΰ 
Κύπρου Χρυσάνθη πού έκδόθηκε άπό τήν Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτη
ρίων Λευκωσίας τό 1977 άποτελεί κάτι τό ξεχωριστό, άπό τήν σειρά τής 
προσφοράς στόν πνευματικό καί επιστημονικό κόσμο τοΰ Κυπριακού καί Έλ- 
λαδικοΰ χώρου.

Σ’ αύτό τό βιβλίο πού έχω σήμερα τό προνόμιο νά παρουσιάσω—οχι 
σάν κριτικός ή λογοτέχνης, ιδιότητες πού δέν κατέχω μά μονάχα σάν γιατρός, 
υπάρχουν κωδικοποιημένα, μπορώ νά πώ, συμπεράσματα μιας μακρόχρονης 
επιστημονικής έργασίας στόν τομέα τής εξέλιξης δχι μόνο τών σχολιατρικών 
υπηρεσιών άλλά εύρύτερα μιας έπιστημονικής στατιστικής πού δπως ό ίδιος 
ο συγγραφέας άναφέρει «βοηθοΰν τόν σχολίατρο καί γενικά τούς επιστήμονες 
άλλων κλάδων στήν καλύτερη άσκηση τοΰ λειτουργήματός τους». ‘Ο συγγραφέας 
κατατάσσει τό έργο του σέ ένότητες (έξι τόν άριθμό) άνάλογα μέ τά θέματα 
πού πραγματεύεται ή κάθε ένότητα, ('Υγιεινή, Άνθρωπολογική, Νευρολογικη, 
Γενετήσια, Γενικής ’Ιατρικής καί διάφορα) άοχετα μέ τή χρονολογική σειρά 
που έγιναν οί διάφορες εργασίες τόσο άπό τό συγγραφέα δσο και από τους 
συνεργάτες του μέ ύλικό τούς μαθητές καί μαθήτριες τών Γυμνασίων πρώτα καί 
τών Δημοτικών Σχολείων μεταγενέστερα. ’Από τίς 36 εργασίες οι 26 ανήκουν 
στόν Κύπρο Χρυσάνθη.

Στόν Κύπρο Χρυσάνθη άνήκει άκόμα καί μιά έξυπνη καί χρήσιμη επινόηση, 
ή τροποποίηση τοΰ Δυναμομέτρου τοΰ Collin. "Ομως νά μοΰ επιτρέψη ο συγ
γραφέας νά χωρίσω τό δλο έργο σέ δυό μεγάλες ομάδες: Στήν ομάδα τών 
εργασιών εκείνων πού έγιναν μόνο μιά φορά καί στήν ομαδα τών ερευνών που 
έγιναν σέ διάφορα χρονικά διαστήματα γιά συγκριτικούς λόγους. Στις τελευταϊ- 
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ες άναφέρω 3 έργασίες γιά τή σωματική άνάπτυξη ύψους καί βάρους σέ χρονι
κές άποστάσεις 30 χρόνων, έργασίες γιά τήν εμφάνιση της πρώτης έμμηνορρυ- 
σίας το 1948 στο 1960 καί 1971, τήν ύδοντοϊατρική έξέταση στο 1947, τό 1964 
καί τύ 1974, καί τήν έρευνα πού έγινε γιά τύ κάπνισμα τών μαθητών τύ 1947 
καί 1974.

Τέτοιες κατά καιρούς, κατά τή γνώμη μου κάθε 5ετία, πρέπει νά γίνονται 
συχνά άπύ δσους θέλουν νά συνεχίσουν τή δημιουργική προσπάθεια τοΰ Κύ
πρου Χρυσάνθη.

'H γενετήσια διαφώτιση στά σχολεία Μέσης Παιδείας έγινε μόνο τύ 
τύ 1951 σέ μιά προσπάθεια, έπαναστατική τότε,—γι’ αύτύ καί πολύ συντηρη
τική—καί μόνο γιά τή Μέση Παιδεία. Πέρασαν άπύ τότε περίπου 30 χρόνια. 
Οί συνθήκες έχουν άλλάξει καί οί άντιλήψεις έπίσης. Ελπίζω πώς ύπάρχει 
σήμερα γενικό αίτημα ή λεγάμενη σεξουαλική άγωγή καί σεξουαλική διαφώτιση 
τόσο στούς γονείς γιά τήν προσχολική ήλικία, οσο καί στήν παιδεία γιά κανο
νικό μάθημα πού νά άρχίζη άπύ τήν πρώτη τάξη τοΰ Δημοτικοΰ.

’Ακόμα ή συστηματική διαφώτιση τών παιδιών δλων τών ήλικιών τών 
σχολείων Κατωτέρας, Μέσης καί Άνωτέρας Παιδείας πάνω στήν καταστροφι
κή γιά τύ λαό μας συνήθεια τοΰ καπνίσματος πρέπει νά γίνει τύ μέσο πού τά 
ίδια τά παιδιά νά παρακινούν τούς γονιούς τους νά διακόψουν αύτή τήν συνήθεια 
της αργής αύτοκτονίας, δπως σωστά ονομάζεται ή συνήθεια τοΰ καπνίσματος. 
’Αντί δηλαδή νά συμβουλεύουν οί μεγάλοι ή οί δασκάλοι τά παιδιά νά μή παρα- 
συρθοΰν άπύ τύ πάθος τοΰ καπνίσματος, τά ίδια τά παιδιά νά συμβουλεύουν 
ή μάλλον νά παρακινούν τούς μεγάλους νά μήν καπνίζουν.

Ό πειρασμύς δμως δέν μέ άφίνει νά μή ξεχωρήσω καί έγώ τύ περισπού
δαστο τούτο βιβλίο σέ χρονολογικές κατηγορίες. Γιατί βλέπω πώς στήν περίο
δο 1945 μέχρι τύ 1948 έγιναν οί πιύ πολλές έρευνητικές έργασίες: 20 άπύ τίς 
36. Φαίνεται δτι ό Κύπρος Χρυσάνθης είχε τήν έποχή έκείνη πιύ μεγάλο 
ενθουσιασμύ γιά τή δουλειά πού άναλάμβανε καί δτι σιγά-σιγά μέ τύν καιρύ 
οι περιστάσεις ή άκόμα κι’ οί άνθρωποι, τοΰ έκοβαν τά φτερά.

Η περίοδος 50-55 είχε 5 έργασίες, 60-65 3 έργασίες 67 μέ 71, 4 καί 
και απύ τύ 74-77 μόνο 3. Εύχομαι ή δουλειά τούτη νά συνεχιστή μέ τύ ρυθμύ 
πού άρχισε.

Τελειώνοντας θέλω κι’ έγώ μέ τή σειρά μου νά συγχαρώ τή Εφορεία 
τών Ελληνικών ’Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας καί Ιδιαίτερα τύν έμπνευστή τής 
επιλογής καί κωδικοποίησης τών σχολιατρικών ύπηρεσιών Μήτρο Κιτρομηλί- 
δη, καθώς κι’ έκείνους πού ένεθάρρυναν ή έργάστηκαν γιά νά γίνουν οί έρευνες 
τούτες, τόσο τούς γιατρούς κι’ οδοντιάτρους δσο καί τούς έκπαιδευτικούς 
έργα τών όποιων ύπάρχουν σ’ αύτύ τύν τόμο πού παρουσίασα σήμερα στύν 
'Ελληνικό Πνευματικό "Ομιλο Κύπρου.

ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ

Κυριάκου Χατζηΐωάννου: Ή 'Αρχαία Κύπρος ε'ις τάς Ελληνι
κός Πηγάς. Τόμος Δ' - Μέρος Α'. Συμπληρώματα εκ τών 'Ελληνικών 
Επιγραφών καί τών Λατινικών Κειμένων ("Εκδοσις Ίερας 'Αρχιεπισκο
πής Κύπρου έπι τώ έτει Παλιγγενεοίας), Λευκωοία 1980, σσ. ι -}- 1-480 
(περιλαμβανομένων Εικόνων καί Πινάκων), και ένθετος Χάρτης τής 
Κύπρου, σχ. 8ον.

Μέ έπιστημονικό φιλολογικό δέος σκύβουμε πάνω στά δσα μέ δύναμη 
ο νοΰς συνέλαβε τοΰ σοφοΰ έπιστήμονος έργα καί μακαρίζουμε τίς εύτυχισμέ- 
νες στιγμές τής ελληνικής φιλολογικής έπιστήμης στά γραπτά τοΰ Κυριάκου 
Χατζηΐωάννου, έπισημαίνοντας τή μοναδικότητα τοΰ ήθους καί τής προσφο
ράς τοΰ άνδρός στά ελληνικά γράμματα τής μικρής ιδιαίτερης πατρίδας. Πέρα 
δμως άπύ τήν Ορθολογιστική έπιστημονική ξηρή κριτική θαυμάζουμε άνεί- 
πωτα τύν πρόσφυγα άγωνιστή τοΰ χρέους πρύς τήν πολιτιστική καί πνευματική 
ελληνική κληρονομιά τοΰ τόπου καί ύποκλινόμαστε μπροστά στήν ψυχική 
μεγαλωσύνη, πού ξεδιπλώνεται πλούσια καί θαυμαστά σ’ δλο τύ έργο τοΰ 
δεινοΰ φιλολόγου. Ό Χατζηΐωάννου έχει ήδη καταξιωθή ώς φιλόλογος έπι- 
στήμονας, ώς διακεκριμένος έρευνητής σέ πληθώρα έπιστημονικών άναζητή- 
σεων, δχι μόνον στύν έλληνικύ πνευματικύ καί πολιτιστικύ χώρο, άλλά καί 
στύ διεθνή. Γιά μάς ή άγάπη του γιά τήν έπιστήμη καί τύν τόπο του θά μάς 
άρκοΰσαν γιά νά τοΰ είμαστε εύγνώμονες' δταν δμως ή άγάπη γιά τήν άλήθεια 
καί τή φύτρα συνοδεύεται άπύ τύ πείσμα γιά ζωή έλευθερίας καί έπιστροφής 
μέ άγώνα καί άγωνία γιά τά δσα άξια καθαγίασε σ’ αύτύ τύν τόπο ή πνευματι
κή παρουσία τοΰ 'Ελληνισμού, τότε ή εύγνωμοσύνη, δση καί νάναι, είναι λίγη 
απύ μάς. Κριτής τότε ό χρόνος*  κι οί γενιές πού θάρθοΰνε θα βρίσκουν τη 
συνείδησή τους στά γραπτά τοΰ σοφοΰ δασκάλου καί τύ έργο θα κρατά ζωντα
νές τίς μνήμες τής γλυκείας χώρας Κύπρου, θά δικαιώνει διαχρονικά τη φράση 
τοΰ 'Ιστορικού «...κτήμα ές αεί...».

Στήν άντιφώνησή του, δταν στίς 2.3.1977 τιμήθηκε απο τον Ε.Π.Ο.Κ. 
το έργο του, ό Χατζηΐωάννου είπε, άνάμεσα στά άλλα, και τα εξής σημαντικά: 
«...Τώρα πού ολοκλήρωσα τήν κριτικο-ταξινομική καί μεταφραστική εργασία 
τών Πηγών θά ρθώ στύν Δ' τόμο στά Συμπληρωματικά Σημειώματα καί 
στά Σχόλιά μου. "Ηδη, τύν Αύγουστο τοΰ 1973, στύν Πρόλογο τοΰ Β' τόμου, 
προανάγγελλα δτι θά κάμω 'εις τύν Δ' τόμον εύρεΐαν χρήσιν τοΰ ύλικοΰ τών 
Κυπριακών έπιγραφών καί τών σχετικών χωρίων τών Λατίνων συγγραφέων . 
Η φιλοδοξία μου, δταν ξεκίνησα, ήταν νά δώσω κάτι ουσιαστικωτερο απο 

την Πολιτική 'Ιστορία, κάτι ώραιότερο άπύ τήν Ιστορία Πολιτισμού και 
κάτι έγκυρότερο άπύ μιά γεωγραφική καί γεωλογική επισκόπηση. Προσπα
θώ νά φθάσω τούς φιλόδοξους έκείνους στόχους και φοβούμαι μήπως δεν το 
επιτύχω. 'Οπωσδήποτε δμως άγωνίζομαι. 'Η ευχαρίστηση άλλωστε δεν
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βρίσκεται τόσο στό κατόρθωμα, δσο σ’ αύτύ τούτο τύν άγώνα. Καί παρόλο 
πού έχασα τά χειρόγραφά μου καί φαίνομαι τώρα ώσάν νά σκιαμαχώ, παρά 
ταΰτα δέν καταθέτω τά δπλα. Πρέπει νά δώσω συμπληρωμένο, μεταξύ άλλων, 
τύν άριθμύ τών πνευματικών άνθρώπων πού δούλεψεν σ’ αύτύ τύ νησί γιά νά 
παρασκευάσουν τύ άρχαΐο μεγαλείο του. Νά, γιατί χρειάζονται τά συμπλη
ρώματα άπύ τίς έπιγραφές καί τούς Λατίνους συγγραφείς...» (Φιλολο
γική Κύπρος 1975-1977 (έκδ. Ε.Π.Ο.Κ. 1977) σ. 159).

'0 Χατζηϊωάννου φοβότανε μήπως δέν πετύχει στούς φιλόδοξους έκεί- 
νους στόχους. 'Οπωσδήποτε δέν κατάθεσε τά δπλα. Καί «μέ τή βοήθεια τού 
Θεού», δπως άρχίζει ύ ίδιος τύν Πρόλογο τού Δα' ήμιτόμου (σ. ζ'), «παρα
δίδομε τώρα καί τύν Δα' τόμο της ΑΚΕΠ στήν κοινή χρήση. Μετά πού έχασα 
τίς σημειώσεις καί τή βιβλιοθήκη μου δυσκολεύτηκα πολύ στύν καταρτισμό 
του. Δέν λιποψύχησα δμως...» '0 συγγραφέας δχι μόνο δέν λιποψύχησε 
άλλά είχε καί τύ ψυχικύ σθένος ν’ άλλάξει τύν άρχικύ προγραμματισμύ γιά τή 
σύνθεση τού Δ' τόμου. ’Αντί δη>αδή ό Δ' νά είναι συμπληρωματικός, κατά 
κάποιο τρόπο, στούς προηγουμένους τόμους, τελικά άποτέλεσε ένα ούσιαστικά 
αύτοτελή ήμίτομο, πού ό ίδιος χρειάστηκε άλλο ήμίτομο, τύν Δβ', γιά δικό του 
συμπλήρωμα! "Οπως σημειώνει ό ίδιος ό συγγραφέας: «..."Οταν δμως άρχι
σα τήν έπεξεργασία τού ύλικοΰ, είδα δτι είχα μπροστά μου ένα μεγάλο θέμα 
καί θέλησα νά τού δώσω πλήρη καί άνεξάρτητη διαπραγμάτευση. "Ετσι 
προχώρησα μέ άντίστροφη μέτρηση. ’Αντί δηλαδή νά παραπέμπω άπύ τές 
Σημειώσεις τών Ελληνικών φιλολογικών κειμένων στις έπιγραφές καί στά 
Λατινικά κείμενα έκρινα δτι, μεθοδικά καί χρηστικά, θά ήταν προσφορώτερο 
να εκδωσω ταξινομημένα τα επιγραφικά καί Λατινικά κείμενα καί άπύ τές 
σημειώσεις πάνω σ αυτα να παραπέμπω στά 'Ελληνικά φιλολογικά κείμενα. 
Ετσι ο μελετητής θα είχε πολύ εύκολα δλα τά κείμενα, πού συνθέτουν τίς 

πηγές της άρχαιας Κυπρου καί δέν θά είχε τήν άνάγκη νά τρέχη στύ άπέραντο 
πλήθος τών τόμων τών περιοδικών καί τών βιβλίων γιά νά βρή τίς παρα
πομπές στις επιγραφές και στά Λατινικά κείμενα. Καί κάτι περισσότερο: 
ο Ελληνας η Ελληνομαθής μελετητής, πού δέν ξέρει άρχαϊα Ελληνικά καί 
Λατινικά, θα είχε απέναντι του τίς δικές μας μεταφράσεις τών κειμένων τού
των στα Νέα Ελληνικά. Χωρίς τές έπιγραφές αύτούσιες καί τά Λατινικά 
κείμενα, οι Πηγές μου έκρινα δτι θά άφηναν δυσαναπλήρωτα κενά...» (Α ύ τ., 
σσ. ζ'-η').

Ας δούμε τώρα άπύ πιο κοντά τύν ήμίτομο Δα'. Στύν ήμίτομο αύτύ 
ό Χατζηϊωάννου έχει συγκεντρώσει, ταξινομήσει καί ερμηνεύσει 497 Ελληνι
κές επιγραφές καί 121 χωρία Λατίνων συγγραφέων. Ό ίδιος ό συγγραφέας 
δηλώνει στήν Εισαγωγή (σ. 1): «...’Άς μή θεωρηθή δμως δτι αύτή ή συλλογή 

τών έπιγραφών άποτελεί ‘corpus’»’ ό λόγος είναι δτι ό Χατζηϊωάννου έχει 
περιλάβει μόνον δσες ένδιέφεραν τά θέματα πού πραγματευότανε, άναφέρονταν 
σέ Κυπρίους καί δέν ήσαν φρικτά κολοβωμένες. Σ’ αύτές πού έπιλέγηκαν 
καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε ή καταγραφή τους νά γίνη μέ κριτική 
έπιμέ>εια καί νά έρμηνευθοΰν, δσο τύ δυνατόν, πιύ σωστά. Σ’ αύτή του άκρι- 
βώς τήν προσπάθεια ό Χατζηϊωάννου άνέτρεξε στούς προηγουμένους άπύ 
αύτύν έκδότες καί στάθηκε μέ έπιστημονικύ κριτικύ φακύ πάνω στις δικές 
τους άναγνώσεις ή συμπληρώσεις. "Οπου ευρισκε ικανοποιητική τήν άνάγνωση 
ή τή συμπλήρωση τού έκδοτη, προχωρούσε στήν ερμηνευτική προσπάθεια 
καί έπεξεργασία. "Οπου δμως ύπήρχε ή δυνατότης ή ή πιθανότης νά είναι καί 
δυύ άναγνώσεις ή συμπληρώσεις φιλολογικά άποδεκτές, τότε παρέθετε καί 
σχολίαζε καί τίς δυό. ’Εκεί δπου δέν ικανοποιούσε ή μιά ή ή άλλη άνάγνωση 
ή συμπλήρωση, ό Χατζηϊωάννου προχωρούσε σέ δική του άνάγνωση ή συμ
πλήρωση καί έρμηνεία. Καί αύτύ γίνεται στύν ήμίτομο πού παρουσιάζουμε 
σέ σαράντα—άριθμύς 40—συνολικά περιπτώσεις, πού άφοροΰν στις έπιγραφές 
καί στά Λατινικά κείμενα.

'Η ταξινόμηση τών λημμάτων σέ κεφάλαια άκολούθησε την ίδια σειρά 
πού είχαν καί οί άλλοι τόμοι της ΑΚΕΠ, μέ τή σειρά δηλαδη: Ιστορία— 
Θρησκεία-Γεωγραφία-Γεωλογία - Γράμματα - Έπιστήμαι (Ίατρική)-Τέχνες. 
Ό συγγραφέας έξηγεί άναλυτικά στήν Εισαγωγή (σσ. 1-2) τύν τροπο τών 
ύποταξινομήσεων, πού είναι καί ό έπιστημονικά αποδεκτός. Ειδικά για το 
θέμα τών Λατινικών κειμένων, ό Χατζηϊωάννου προτάσσει κάθε χωρίου ως 
έπικεφαλίδα, ένα πολύ σύντομο ύπόμνημα στά Λατινικά, δηλωτικό τού περιε
χομένου του. Τούτο πράττει μέ πολύ έπιτυχή τρόπο, βγάζοντας σχεδόν παντα 
αύτή τήν έπικεφαλίδα άπύ τύ ίδιο τύ Λατινικύ κείμενο που καταγράφει.

Πιύ ειδικά στύ θέμα της καταγραφής τών έπιγραφικών κείμενων ο συγ
γραφέας άκολουθεί μέ αύστηρότητα τούς ορθούς κανόνες, τοσο στις συλλαβικές 
δσο καί στις άλφαβητικές έπιγραφές. Τούς κανόνες και τις σχετικές παρα
τηρήσεις του άναλύει ό Χατζηϊωάννου μέ πειστικότητα γλωσσολογικη σε 
τρεις (3) σχεδόν σελίδες της Εισαγωγής (σσ. 2-4). Θεωρούμε πρεπον να 
τονίσουμε ιδιαίτερα τήν άξιολογική σημασία τών τριών τούτων σελίδων, που 
αποτελούν συνοπτικό διάγραμμα γλωσσολογικών οδηγιών για έκδοση επιγρα
φικών κειμένων τής Κυπριακής, τόσο σέ συλλαβική οσον και σε αλφαβητική 
μορφή. Πολύ σημαντικές είναι οί όξυνούστατες λεπτές παρατηρήσεις τού 
Χατζηϊωάννου πάνω σέ γλωσσολογικές—ιδιαίτερα φωνητικές ιδιοτυπίες 
τής Κυπριακής διαλέκτου, δπως λ.χ.: «(β') ‘Η προσφορά τού υ συγχέεται 
κάποτε μέ τήν προφορά τού ι, γι’ αύτό βλέπομε να γράφεται Φιλόκιον 
(20.2 άντί τού Φιλόκυον) καί άντίστροφα ά λ υ σ τ ο ς (76.1 αντί τού αλιστός).. 
(θ') 'Η αιτιατική άρχισε άπό τά τέλη τού 1 αι. μ.Χ. να παιρνη τη θέση τής 
Ονομαστικής σέ μερικά τριτόκλιτα κύρια ονοματα θηλυκού γένους, δπως. 
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ή Φ ο ι β ά δ α (17.28 άντί ή Φοιβάς), δπως έχομε στά Νέα Ελληνικά ή 
Ελπίδα...» (σσ. 3-4). Τό πόση ιδιαίτερη σημασία καί πόσες επιπτώσεις 
απορούν νά έχουν τέτοιας φύσεως παρατηρήσεις είναι ολοφάνερο, ιδιαίτερα 
δταν πρόκειται νά προχωρήση κάποιος σέ έκδοση επιγραφικών κειμένων της 
Κυπριακής διαλέκτου.

Γιά τόν τρόπο κατατάξεως τών λημμάτ<ον δέν θα επεκταθώ, για δυο 
κυρίως λόγους: (α) Αύτός δέν διαφέρει ουσιαστικά απο τις γενικες αρχές 
πού είχαν άκολουθηθή στούς προηγουμένους τομους της ΑΚΕΠ, και (β ) αυτό 
τον τρόπο ταξινομήσεως άνέλυσε χαρακτηριστικά ό κ. Χρ. Κυπριανού στον 
τόμο της Φιλολογικής Κύπρου 1975-1977 (σσ. 161-177, και 
ιδιαίτερα 167-177). ’Επισημαίνω μόνο, γιά νά τό τονίσω έμφαντικά, δτι ό 
Χατζηϊωάννου άκολουθεϊ κατα γραμμα και μέ θαυμαστή επιστημονική φιλολο
γική συνέπεια τ'ις επιστημονικές αρχές στις οποίες ο ίδιος κατέληξε, μετά απο 
πολύχρονες έρευνες καί μελέτες, καί τίς όποιες είχε καί έχει τό πνευματικό 
θάρρος νά διακηρύττει καί γραπτώς. "Οπως γράφει ό ίδιος, στην πρώτη κιόλας 
σελίδα τής Εισαγωγής τοΰ ήμιτόμου Δα', καί πού μάς βρίσκει σύμφωνους: 
"... είναι προσφορώτερο γιά την προαγωγή τής έπιστημονικής έρευνας νά 
έκφέρη κανείς γνώμες, έστω καί αν αύτές βρίσκωνται στά πλαίσια τών είκα
σαν,— εμείς θά λέγαμε 'τών έπιστημονικών ύποθέσεων’—, παρά άπύ τόν 
φόβο τοΰ άβέβαιου νά μένη σιωπηλός... ».

Οί επιγραφές, βέβαια, έτσι δπως δίνονται μονολεκτικά πολλές φορές, 
παρουσιάζουν μιά αισθητική γύμνια καί δίνουν τήν αίσθηση τοΰ άκρωτηρια- 
σμοΰ. Μέσα δμως άπό τήν έλλειψη τής μορφής άναβλύζει ή πληρότητα τής 
γνησιότητος, ή αύθεντικότητα τής ιστορικής παρουσίας, ή ίδια—σέ τελευταία 
άνάλυση—ή φύτρα μας. ’Ακρωτηριασμένα κατάλοιπα πολιτιστικής στάθμης 
πάνω σέ σπασμένα μάρμαρα πού βοοΰν Ελληνικά. «Πέτρες πού ήχοΰν» έγραψε 
ό Σεφέρης. Μέσα άπύ τή συνομιλία τοΰ Χατζηϊωάννου μέ τά νομίσματα καί 
τά μάρμαρα, μέσα άπό τήν άγάπη τής καρδιάς του, πού τήν πληθαίνει ό πόνος 
καί ή πίκρα γιά άτιμασμένους καθαγιασμένους χώρους, καί μέσα άπό τήν 
καθαρότητα τοΰ νοΰ του, πού τήν ένδυναμώνει ή περισσή φροντίδα γιά τήν 
άλήθεια καί τό τέλειο, τά γράμματα ξεκολλούν άπύ τίς άψυχες βάσεις τους 
καί σχηματίζονται μορφές καί προβάλλουν ζωντανές ύπάρξεις οί μακρινοί 
προπάτορές μας. Μέσα άπό τίς λευκές σελίδες τοΰ βιβλίου, τοΰ ήμιτόμου Δα', 
ξεπροβάλλουν άνάγλυφα βασιλιάδες άγέρωχοι καί θνητοί κοινοί, θεοί καί θεές, 
καί μέσα άπό τά έπιτύμβια καί τά άναθηματικά έπιγράμματα διασώζεται 
γυμνή ή μνήμη τών νεκρών. Καί μιλοΰν τά κείμενα μέσα άπό τή σιωπή τους 
καί τή γύμνια τους στό άρχαϊο κείμενο καί μιλά, καί ό Χατζηϊωάννου μαζί 
τους καί μαζί μας μέσα άπό μιά θαυμαστή νεοελληνική άπόδοση, μέ μιά γλώσσα 
άπλή στή μεγαλωούνη της, μέ τήν έγκυρότητα τής μεταφράσεως άπό τα 
άρχαϊα καί μέ τή ζωντάνια τής στρωτής νεοελληνικής. ’Οφείλω νά ομολογήσω 

δτι είναι άπό τίς λίγες, τίς λιγοστές αν θέλετε καλύτερα, φορές πού έχω αίσθαν- 
θή μιά πνευματική χαρά καί ικανοποίηση, πού άδυνατώ νά δώσω σέ λόγια.

Ο Χατζηϊωάννου συνδυάζει έπιστημοσύνη καί εύαισθησία, χωρίς νά 
παραλείπεται ή νά μειώνεται ή καλαισθησία του. Ό επιστημονικός του οπλισμός 
και η καθαρότητα τοΰ μυαλοΰ δέν τόν ξηραίνουν άλλά τοΰ δίνουν τόν «καιρόν», 
την ευκαιρία αν θέλετε, νά σταθή «ένώπιος ένωπίω» μέ τά άντικείμενα τής 
έπιστήμης του καί νά τά σπουδάση μ’ ένα αίσθημα πληρότητος, μ’ ένα αίσθημα 
πνευματικής εύφορίας, κάτι άνάλογο πού μόνο σέ κλασσικούς συγγραφείς 
συναντούμε. "Ετσι ή πνευματική εύφορία, περνώντας μέσα άπό τήν επιστημο
σύνη τού συγγραφέα, βρίσκει διέξοδο στήν καλλιτεχνία τοΰ μεταφραστικού 
λόγου, γίνεται ό επιστήμονας λογοτέχνης. Καί έχουμε τό θαυμαστό άποτέλεσμα 
της αποδόσεως τοΰ άρχαίου κειμένου στήν έξαιρετική νεοελληνική γλώσσα τοΰ 
Χατζηϊωάννου. Βέβαια σ’ αύτό βοήθησε καί ή ίδια ή φύση πολλών κειμένων 
και είναι άκόμα γνωστό καί παραδεκτό πώς ή ίδια ή άρχαία Ελληνική Γραμμα- 
τεια έχει μέσα της καί άπό μόνη της ως βασικό της χαρακτηριστικό τήν καλλι
τεχνική της άξια. "Ομως πρέπει παράλληλα νά τονισθή καί τό άδιαμφισβήτητο 
γεγονός δτι δ Χατζηϊωάννου είναι άριστος κάτοχος καί τής Νεοελληνικής γλώσ- 
σας στύ σύνολο καί στήν πολυπρισματικότητά της, μέ τίς ιδιαιτερότητες καί 
τις αφαιρέσεις της, μέ τήν εύαισθησία καί τήν πολυπλοκότητά της. Ό άριστος 
χειρισμός τής Νεοελληνικής άπύ τύν Κυριάκο Χατζηϊωάννου δέν περιορίζεται 
μονο στά καθαρά τυπολογικά πλαίσια τής όρθότητος τής γλώσσας άλλά ή ίδια 
η γλώσσα γίνεται συνειδητή αύταξία μέ άποτελεσματική λειτουργικότητα. 
Η λειτουργικότης τής γλώσσας είναι συνειδητοποιημένο άπαύγασμα τής 

βιωματικότητος τής γλώσσας μέσα στύν ίδιο τύν Χατζηϊωάννου. Πιύ άπλά 
θα λέγαμε πώς ό Χατζηϊωάννου βιώνει καί συνειδητοποιεί τή γλωσσική ούσία 
μέσα άπύ δλες τίς διαχρονικές της διαβαθμίσεις, μέσα άπ’ δλη τήν ιστορική 
της ανέλιξη. Καί τοΰτο θεωροΰμε ώς τύ Α, γιά νά ύπάρξη όποιοδήποτε Β ή Γ 
*·λπ., προκειμένου νά σταθή οποιοσδήποτε έρευνητής μπροστά σέ γλώσσα 
ιστορική· πολύ δέ περισσότερο δταν άποτολμά μετάφραση-έρμηνεία, οχι σέ 
ζένη γλώσσα, άλλά σέ άλλη μορφή-έκφραση τής ίδιας τής γλώσσας. 'Ο Χα- 
τζηϊωαννου ξεκινά μέ το Α στά σίγουρα καί μάς παίρνει δλους στύ Ω!

Δίνω δυύ δείγματα γραφής άπύ τύ Α' Μέρος τοΰ ήμιτόμου Δα', πού 
περιλαμβάνει τίς επιγραφές:

(α') Τύ πρώτο είναι άπόσπασμα μεταφράσεως επιγραφής, πού βρέθηκε 
γραμμένη σέ μιά στήλη άπύ άσπρο μάρμαρο στύ ίερύ τοΰ ’Απόλλωνος στύ 
Κούριο, καί πού δημοσίευσε ό Τ. Β. Mitford (Inscriptions of 
Κ ο u r i ο n. Philadelphia, 1971, p. 197, no. 104*  πβ. Κ. Χατζηϊωάννου, 
Λ Κ Ε Π, τόμ. Δα', Λευκωσία, 1980, σσ. 62-65, άρ. 15). 'Η άφιερωματική 
επιγραφή είναι ένας "Υμνος στύν Άντίνοον, τύν πολυαγαπημένο άπύ τή Βιθυνία 
ευνοούμενο τοΰ αύτοκράτορα τών Ρωμαίων Άδριανοΰ, πού δταν ό πρώτος 
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είχε πνίγη στό Νείλο στις 30 ’Οκτωβρίου τοΰ 130 μ.Χ., ό Άδριανύς θέσπισε 
τη λατρεία του καί έκτισε στη μνήμη του την Άντινούπο) ιν στην Αίγυπτο. 
'H ποιητική προσπάθεια παραβολής τοΰ θανατου τοΰ Αντίνοου προς τόν 
Άδωνι είναι όλοφάνερη. Διαβάζουμε το άπόσπασμα στη Νεοελληνική του 
άπόδοση:

«. . . Δέξου, ώ Μούσα, τον πονεμένο αυτό μαντατοφόρο, 
κι δπως άίνοΰμε, κάτω απ' τή γή τήν πατρική 
τόν "Αδωνι νεκρό, τραγούδα τόν Άντίνοό μου. 
. . . γιατί σ' εσένα, εμέ τον άοιδό όρφανεμένο,

10 ανάθρεφε ό όμορφόμαλλος λυράρης.
Τά βάρβιτα καί τήν κιθάρα σου βαρώ, καί σοϋ 'στησα 
κοντά στον άγγιχτο βωμό τοϋ Ύλάτη, χορό άρρη- 
τοφόρων’ ναι ήρθα στού Περσέα τή γενιά, δπου τής έλαχε 
το πιο τρανό τραγούδι, κάτω απ' τις προσταγές σου. 'Εσένα 

15 τώρα τραγουδώ, μενεξεδόμαλλε, όμορφομαλλη, ευτυ
χισμένε Βιθυνέ, πορφυροπροσωπάτε, τής χρυσοφτέρουγης 
τής μάνας γέννα.»

(β) Πάμε τώρα στό δεύτερο δείγμα γραφής, σέ διαφορετικό κλίμα.
Πρόκειται γιά τη μετάφραση ένύς τετραστίχου άναθηματικοΰ φιλοσο

φικού, επιγράμματος, πού βρέθηκε στούς Γόλγους, είναι γραμμένο στη συλλα
βική γραφή καί άνάγεται στόν 4 αί. π.Χ. Τύ έπίγραμμα, πού έχουν δημοσιεύ
σει ό Ο. Hoffmann (Die griechischen Dialekte in ihrem 
historischen Zusammenhänge mit den wichtigs
ten ihrer Quellen dargestellt. Band I: D e r Süd- 
achäische Dialekt. Gottingen, 1891, 144) καί ό 0. Masson 
(Inscriptions chypriotes syllabiques. Recueil 
critique et commenté. Paris, 1961, 264’ πβ. άντίστοιχα: K. 
Χατζηϊωάννου, A K Ε Π, ένθ’ άν., σσ. 216-217, κα'ι τόμ. Δβ', σσ. 150-151, 
όπου καί τά σχετικά σχόλια), είναι άπό τά πιύ δύσκολα, τόσο στήν άνάγνωση 
όσο καί στή μεταφραστική ερμηνεία. Βασικός του πυρήνας κατανοήσεως είναι 
ή άδυναμία τής άνθρώπινης μοίρας μπροστά στήν παντοδυναμία τοΰ θεϊκοΰ. 
'Η άνάγλυφη παράσταση, κάτω άπύ τήν οποία ήταν χαραγμένο τύ έπίγραμμα 
καί πού περιγράφει ό J. L. Myres (Handbook of the Cesnola 
Collection of Antiquities from Cyprus. New York, 
1914, p. 312, no. 1869’ βλ. μτφρ. Χατζηϊωάννου, Ó. π. π.), βοηθεϊ πολύ 
στήν καλύτερη κατανόηση τοΰ κειμένου. ’Άς δούμε τώρα πόσο καί πώς τά 
έχει καταφέρει ό Χατζηϊωάννου! Διαβάζω:

«Τρώγε και πίνε βασιλιά’ ποτέ μή ξεστομίσης μεγάλο λόγο 
μπροστά στους αθάνατους τους θεούς, κουρεύοντας τ'ις πεθυμιές σου άλες.

Γιατί τ' ανθρώπου ή εξουσία δέ φτάνει τό θεό’ μά έτσι τό 'φερε ή τύχη, 
τά πάντα χέρι τοϋ θεοϋ νά κυβερνά, δσα στή σκέψη 'ναι τ' ανθρώπου.»

♦ * ♦
Δυύ λόγια τώρα καί γιά τύ δεύτερο Μέρος τοΰ ήμιτόμου Δα', πού είναι 

καί τύ μικρότερο σέ έκταση μέρος, καί περιλαμβάνει 121 χωρία Λατίνων 
συγγραφέων μέ τή μετάφρασή τους άπύ τύν Χατζηϊωάννου. Καί μόνο μέ οσα 
χωρία καταγράφει καί παραθέτει ό συγγραφέας καί παράλληλα μέ οσα σημειώ
νει ό ίδιος στή σ. 4 τοΰ Δβ' τόμου τής ΑΚΕΠ γιά τή «θετική συμβολή στή 
συμπλήρωση τών πληροφοριών τών Ελληνικών κειμένων» έπαληθεύεται ή 
γνώμη ότι «φιλόλογος χωρίς Λατινικά, μπορεί νά είναι ό,τιδήποτε άλλο— 
μπορεί καί σπουδαίο—, άλλα φιλόλογος δέν μπορεί νά είναι». ’Επισημαίνω 
τονίζοντας τή σημαντικότητα τής επιλογής, πού μπορεί νά έπεκταθή, καί τήν 
άκρίβεια καί χάρη τής μεταφράσεως. '0 Χατζηϊωάννου δέν ξέρει Λατινικά 
τοΰ λεξικοΰ άλλά βιώνει τή Λατινική γλώσσα καί ή άπόδοσή της βιώνεται 
μέσα άπύ τή μεταφραστική του έρμηνεία. Τοΰτο φαίνεται ιδιαίτερα στύν τρόπο 
τής ύποτάξεως καί τής πλοκής τών νοημάτων, τής γλωσσολογικής δομής γενι
κά, καί στήν άπόδοση ιδιωματικών φράσεων, τόσον ποιητικών όσον καί πεζών. 
Γεγονός πάντως άδιαμφισβήτητον είναι οτι χωρίς τ'ις λατινικές πηγές θάμαστε 
πνευματικά λειψοί σέ πολλά θέματα. Πολλές φορές μιά λατινική πηγή είναι 
καί μοναδική, καί ή μοναδικότητα δέν μπορεί νά άντικατασταθή ή νά ύποκα- 
τασταθή μέ τίποτε άλλο.

Θά μοΰ επιτρέψετε νά σάς δώσω δυύ συγκεκριμένα δείγματα γραφής:

(α) Τύ πρώτο είναι ή μετάφραση τριών-τεσσάρων γραμμών άπύ τήν 
Historiam Naturalem τοΰ Πλινίου (Secundus Gaius Plinius, XXXVII, 67), 
πού άναφέρεται στά Κυπριακά σμαράγδια. Προσέχουμε τή γλωσσική άπόδοση.

«Μά καί τά μειονεκτήματα ταιριάζει νά καταδείξουμε σέ τόσο αδρές τιμές 
πού πληρώνονται. . . Λοιπόν τά Κυπριακά (sc. σμαράγδια), πού είναι 
μέ ποικιλία τοϋ γαλαζιο-πράσινου χρώματος, αλλού πιο πολύ καί άλλοϋ 
πιο λίγο στά διάφορα μέρη τοϋ ίδιου σμαραγδιού, δέν φυλάγουν πάντα 
εκείνη τή συνέχεια τής Σκυθικής βαθύτητας τοϋ χρώματος.»

(Κ. Χατζηϊωάννου, ΑΚΕΠ, τόμ. Δα', ένθ’ άν., σ. 363).

(β) Τύ δεύτερο δείγμα γραφής είναι τύ γνωστό ποιητικύ άπόσπασμα 
άπύ τις Μεταμορφώσεις (Metamorphoses) τοΰ ’Οβιδίου (Naso Publius 
Ovidius, XIV, στ. 733-761) πού άναφέρεται στήν αύτοκτονία τοΰ δυστυχι
σμένου άπύ έρωτα—χωρίς άνταπόκριση—Τφιδος καί τήν άπολίθωση τής 
άπονης καί σκληρόκαρδης Άναξαρέτης. Είμαστε στύ σημείο πού άπελπισμέ- 
νος ύλότελα ό ΤΙφις, άπύ τήν άδιάφορη στάση τής Άναξαρέτης, άποφασίζει 
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νά κρεμαστή, δίνοντας τέρμα στή δυστυχία του. Διαβάζω:

«Είπε, κι υψώνοντας δακρύβρεχτα τά μάτια, τά μπράτσα του χλωμά 
μπροστά στις πόρτες, πού τις έστόλιζε συχνά με τά στεφάνια, 

735 σάν έδεσε στής πόρτας τ' αψηλά τ' ανώφλι βρόχια,
'σ*  αρέσουν τά στεφάνι αυτά, σκληρή κι άπονη κόρη' είπε,
κι έβαλε τά κεφάλι του στά βρόχι, καί στρέφοντας τά βλέμμα του σ' έκείνη 
κρεμάστηκε, ένα κουφάρι ό δύστυχος, μέ τά λαιμά σπασμένο.
Ή πόρτα κτυπημένη άπ' των ποδιών τά κούνημα, πού τρέμανε, 

740 φαινόταν σάν νά έβγαζε ένα ήχο βογκηχτό, καί πρόδωσε ανοιγμένη
τά κακό. Φωνάζουνε οί σκλάβοι, κι ανώφελα τάν παίρνουν
ξεκρεμασμένο στής μάνας του τά σπίτι, γιατί ό πατέρας του είχε πεθάνει.
Τόν έπιασε στήν αγκαλιά της κι αγκαλιασμένη τά παγωμένα
τοΰ παιδιού της μέλη, ξεφώνιζε λόγια των δύστυχων γονιών

745 κι έκανε δσα οί κακομοίρες οί μανάδες κάνουν,
τήν πολυδάκρυτη κηδεία ακολουθούσε ανάμεσα στήν πόλη 
κι έπαιρνε τά χλωμά κορμί του νά καή στά φέρετρο απάνω.
Τυχαία, ήταν τά σπίτι της στά δρόμο δίπλα, απ' δπου θά περνούσε 
ή πένθιμη πομπή, κι ό ήχος τοΰ μοιρολογιού στ αφτιά τής άπονης 

750 Άναξαρέτης ήρθε, πού ένας θεάς εκδικητής τήν ώδηγούσε ωστόσο.
Συγκινημένη δμως: 'άς δούμε τήν κηδεία κάποιου δυστυχισμένου', 
είπε, καί πήγε στά ορθάνοιχτα παράθυρα τοΰ αψηλού της τού μεγάρου. 
Μά μόλις καλοκοίταξε μέσα στά φέρετρο τον ΎΙφι, 
σκληρύνανε τά μάτια της κι έφυγ' άπά τά σώμα της τά αίμα

755 τά ζεστό, καί μπήκε ή χλωμάδα. Προσπάθησε νά τραβηχτή
κι δμως καρφώθηκε στόν τόπο. Προσπάθησε τά πρόσωπο άλλού
νά στρέψη, κι ακόμα αυτά δεν τά δυνάστη. Σιγά-σιγά τά μέλη κυριεύει 
ή πέτρα, πού ήταν πιά άπά πριν μέσ' στά σκληρό της στήθος.
Και γιά νά μή νομίσετε τήν ιστορία αυτή πλαστή, ή Σαλαμίνα

760 φυλάει ώς σήμερα τ' άγαλμα τής κυράς μέ τή μορφή της
κι έχει κι ένα ναό στήν Παρακύπτουσα Αφροδίτη.»

(Κ. Χατζηϊωάννου, Έ ν θ’ ά ν., σσ. 343 καί 345).

Γιά όσους θέλουμε να προχωρήσουνε σέ αύστηρή φιλολογική κριτική 
γιά τή μεταφραστική ερμηνεία μπορούν νά παραβάλουν τό κείμενο καί τούς 
στίχους μέ τά πρωτότυπα λατινικά κείμενα (χωρία). Τότε θά κατανοήσουνε 
καλύτερα και θα αντιληφθοΰν τό μέγεθος τοΰ φιλολογικού επιτεύγματος τοΰ 
Χατζηϊωάννου· γιατί πράγματι περί επιτεύγματος πρόκειται κα'ι μάλιστα 
σπάνιου και ασυνήθιστου στα χρόνια μας καί στά γράμματά μας.

♦ ♦ ♦

Τό βιβλίο περιλαμβάνει άκόμα Ειδική Βιβλιογραφία, πού προτάσσεται 
των κειμένων—χωρίων καί μεταφράσεων—(Α ύ τ., σσ. 9-23), όπως καί πολύ 
χρήσιμους πίνακες, όπως «Θεότητες Κυπρίων λατρευθεισαι κατά τόπους 
μαρτυρούμεναι ύπό Ελληνικών έπιγραφών» (Α ύ τ., σσ. 373-382), «Τά έν 
τω τόμω Λατινικά χωρία κατά συγγράφεις» (Α ύ τ., σσ. 383-385), «Πίναξ 
ονομάτων καί πραγμάτων έπιγραμμάτων καί μεταφράσεως Λατινικών κειμέ
νων» ( Α ύ τ., σσ. 387-405 ), καί «Index nominum et rerum Latinarum» 
(A ύ τ., σσ. 407-414). Πολύ χαρακτηριστικές οί έπιλεγμένες τέσσερεις 
εικόνες στο τέλος τοΰ τόμου (Α ύ τ., σσ. 415-418) καί πολύ χρηστικός ό 
ένθετος χάρτης της Κύπρου.

‘H τυπογραφική έπιμέλεια είναι τών Τυπογραφείων Ζαβαλλή Λτδ. 
Θεωρώ καθήκον μου νά επαινέσω δημόσια τήν έξαιρετική έπιστημονική τυπο
γραφική εργασία πού έπιτελεΐται σ’ αύτά. Έχω τήν εύκαιρία καί τήν ιδιαίτερη 
τιμή νά παρακολουθώ άπύ κοντά τήν τυπογραφική κύηση καί τύ ξεγέννημα 
πολλών σημαντικών βιβλίων, Ελληνικών καί ξενογλώσσων. Στήν περίπτωση 
τοΰ παρουσιαζομένου τόμου, όπως καί σ’ όλους τούς προηγουμένους τόμους της 
ΑΚΕΠ, τά Τυπογραφεία Ζαβαλλή Λτδ. έπιτέλεσαν στο άκέραιο τήν ύψηλή τους 
άποστολή μέ ύπευθυνότητα καί έγκυρότητα. ‘Ο τόμος αύτύς δέν μπορεί νά 
έκτυπωθή, όπως έχει ήδη έκτυπωθή, σέ πολλά τυπογραφεία τής Εύρώπης. 
’Ιδιαίτερα έπαινώ τόν άριστοτέχνη τής τυπογραφικής τέχνης κ. Γεώργιο 
Περσιάνη, πού φρόντισε μέ περισσή άγάπη καί προσοχή τον τόμο.

Ιδιαίτερη πρέπει εύγνωμοσύνη τών πνευματικών άνθρώπων τοΰ Ελλη
νισμού πρός τόν ’Αρχιεπίσκοπο Νέας Ίουστινιανής καί πάσης Κύπρου κ.κ. 
Χρυσοστόμο, πού μέ δική του εισήγηση, όταν ήταν άκόμη Χωρεπίσκοπος 
Κωνσταντίας, άναλήφθηκε άπύ τόν άείμνηστο ’Εθνάρχη Μακάριο Γ' ή οικονο
μική δαπάνη τής έκδόσεως τοΰ έργου, καί πού δέν παύει νά δείχνη συνεχώς τύ 
έμπρακτο ενδιαφέρον του γιά τήν πνευματική καί πολιτιστική άνοδο τοΰ τόπου 
μας. 'H ’Εκκλησία τής Κύπρου μέ τήν άνάληψη τέτοιων ύποχρεώσεων δικαι
ώνει καί συνεχίζει επάξια τήν έθναρχική άποστολή της. Ό Δα' τόμος είναι 
άφιερωμένος «Στήν ιερή μνήμη τοΰ άοιδίμου ’Αρχιεπισκόπου κα'ι Εθνάρχη 
Κύπρου Μακαρίου Γ'».

Προτοΰ τελειώσω μέ τά λόγια τοΰ ίδιου τοΰ Χατζηϊωάννου, θάθελα νά 
τονίσω τήν όρθότητα τών γνωμών του γιά τύ θέμα τής ορθογραφίας τής δημοτι
κής, πού τίς δίνει καθαρά καί συνοπτικά στύ τέλος τής Εισαγωγής τοΰ τόμου 
Δα' (σσ. 4-5)· άξίζει πράγματι νά τίς διαβάσουν όλοι όσοι πονοΰν γιά τή 
Νεοελληνική γλώσσα. Καί κάτι άναγκαϊο, σάν εξομολόγηση: Ό ήμίτομος 
Δα', πού σας παρουσιάσαμε, δέν θά μπορούσε νά παρουσιασθή όπως παρου
σιάστηκε, χωρίς τήν άνάγνωση καί τοΰ συμπληρωματικού του ήμιτόμου Δβ', 
πού τώρα βρίσκεται στύ τελικό στάδιο τής διεκπεραιώσεώς του. Γι’ αύτύ 
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εύχαριστώ ιδιαίτερα καί δημόσια τόν κ. Αχιλλέα Ζαβαλλή, που μου επέτρεψε 
νά τόν διαβάσω άπό τά τυπωμένα φυλλάδια· έλπίζω νά μου τό συγχωρέση ο 
κ. Χατζηϊωάννου, πού βιάστηκα νά διαβάσω τον ήμίτομο Δβ , προτού ακόμη 
σχηματισθή σέ βιβλίο.

Τελειώνω μέ όσα άρχίζει τόν Πρόλογό του ο ίδιος ο Χατζηϊωάννου 
(Α ύ τ., σ. 1):

«. . . Το ν’ άχαπάς μέ πάθος τόν τόπο σου και τες ρίζες σου και να δουλευης 
γιά τήν αλήθεια καί νά κρατάς ατό ακέραιο τον όρκο πον εδωσες κατ επι
στήμην βιώσομαι ασκών ταυτην δίκην θρησκείας και να μεθάς με τα προγο
νικά κείμενα και νά έμπνέεται απ' αυτά και νά συνθέτης το έργο σου καί 
να το ζής καί νά τό χαίρεσαι, ανεξάρτητα άπό τό τ'ι θά σου πουν οί άλλοι 
ή πώς θά σε κρίνουν, σέ δυναμώνει νά ξεπερνάς τις δυσκολίες.

Μέσα σ' αυτό τό πάθος καί τή μέθη ζή ό συγγραφέας αυτοϋ του έργου 
εδώ καί μιά δεκαετία, πρόσθεσε τώρα καί τήν πικρία και τήν απογοήτευση τής 
προσφυγιάς τής τελευταίας εξαετίας, αναγνώστη, καί θά βρής τά στοιχεία που 
απαρτίζουν τό κλίμα μέσα στο όποιον εργάζεται, παρ' όλα τα πλήγματα που 
ΰπέστη, γιά νά σοϋ προσφέρη αυτήν τήν 'Άρχαίαν Κύπρον'. "Αν τήν χαρής 
κι εσύ, θά είναι γι' αυτόν ή μεγαλύτερη ικανοποίηση. . .»

’Εμείς χαρήκαμε είλικρινά, σέ διαβεβαιωνουμε, κάθε γραμμή σου κ. 
Χατζηϊωάννου. Μένει στούς άλλους νά σου δώσουν την πνευματική ικανο
ποίηση. ‘Η ’Ακαδημία ’Αθηνών έχει τόν πρώτο λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

«Λαογ ραφ ική Κύπρος», Χρονιά 10, Γεν. - Δεκ. 1980, Τεϋχ. 28 - 30.

‘Η έπικοινωνία μας μ’ ένα βιβλίο δέν επιτυγχάνεται, πιστεύω, μέ μιά έπί 
τροχάδην παρουσίαση, άλλά μέ την άπευθείας άνάγνωσή του. Μάλιστα τά 
πρακτικά οφέλη πού προκύπτουν άπό μιά βιβλιοπαρουσίαση είναι φτωχότερα, 
όταν έχουμε ένώπιόν μας ένα περιοδικό, όπως είναι ή «Λαογραφική Κύπρος», 
μέ ποικίλο περιεχόμενο κα'ι μ’ ένα άνισο επίπεδο συνεργατών. Ό βιβλιοπα- 
ρουσιαστής δέν μπορεί ν’ άπλώσει άνετα τίς σκέψεις του καί νά λύσει ή νά θέσει 
κάν έρωτήματα γιά μιά γόνιμη συζήτηση καί προβληματισμό. ’Ανταποκρίνομαι 
ωστόσο μ’ εύχαρίστηση στήν τιμητική παράκληση άγαπητών φίλων νά σάς 
παρουσιάσω άπόψε τύ δέκατο στή σειρά τόμο της αΛαογραφικής Κύπρου». 
Σ’ αύτόν, όπως εύκολα μπορεί νά διαπιστώσει κανείς, φιλοξενούνται γύρω 
στίς 50 μελέτες άπό ισάριθμους συνεργάτες καί βιβλιοκρίνονται 12 νέες εκδό
σεις. Παρουσιάζονται επίσης οί νέες εκδόσεις πού στάληκαν στό περιοδικό 
καί άπύ τίς όποιες οί πλεΐστες δέν έπρεπε νά άναφερθούν, γιατί δέν έχουν 
καμιά σχέση μέ τή Λαογραφία (σσ. 199-204) καί, τέλος, παρατίθεται άναλυτικύ 

εύρετήριο τών 10 πρώτων τόμων τού περιοδικού (σσ. 205-236).
Τή συμπλήρωση της πρώτης δεκαετίας τού περιοδικού χαιρετίζει ό ’Αρχιε

πίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος (σσ. 1-2). Κανονικά σ’ ένα περιοδικό μέ 
καθαρά επιστημονικές άξιώσεις οί χαιρετισμοί δέν έχουν θέση. ’Οφείλω ώστόσο 
νά τονίσω οτι ό χαιρετισμός τού μακαριότατου εισδύει στό βάθος τών πραγμά
των καί συλλαμβάνει τόν ούσιαστικό σκοπό πού πρέπει νά εξυπηρετεί ένα 
λαογραφικό περιοδικό κάτω άπό τίς τραγικές συνθήκες πού διέρχεται ή πα
τρίδα μας. Προσυπογράφουμε λοιπόν τίς άπόψεις του, «ότι ή έπιβίωση ενός 
λαοϋ έξαρτάται άπό τή διαφύλαξη τής όλης πνευματικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς τών προγόνων του καί σ' αυτό συμβάλλει σημαντικά ή δική σας 
(ένν. τήν πνευματική δμάδα καί τό γενικό ύπεύθυνο της «Λαογραφικής Κύπρου») 
προσπάθεια. 'Η ιστορία μαρτυρεί πώς οί λαοί έκεϊνοι, πού άποκόπτονται άπό 
τίς ρίζες καί τήν πολιτιστική κληρονομιά τους, άπό τήν πνευματική τους 
παράδοση καί άπό τά ήθη καί τά έθιμα τών προγόνων τους, είναι καταδικα
σμένοι σέ άφανισμό». Σ’ αύτά θά ήθελα νά προσθέσω οτι ό λαϊκός μας πολιτι
σμός είναι «άλλους είδους πολιτισμός» άπό τόν άνώτερο ή σύγχρονο άστικό 
πολιτισμό. Ό πρώτος, ό λαϊκός πολιτισμός, είναι ιθαγενής (συνεχίζεται δηλαδή 
κατά παράδοση στόν τόπο μας καί στούς τρεις τομείς της άνθρώπινης δραστη
ριότητας: τόν οικονομικό, τόν κοινωνικό καί τόν πνευματικό), είναι δηλαδή 
ό εθνικός μας πολιτισμός, πού οί ρίζες καί ή πρώτη άρχή του χάνονται στά βάθη 
τών αιώνων. Επομένως ό,τιδήποτε συνιστά τή γενεαλογία καί τήν ιδιαίτερη 
προσωπικότητά μας ώς λαού άξιώνει τόν άπό μέρους μας σεβασμό καί έχτίμη- 
ση. ‘Οποιοσδήποτε προσβάλλει, πληγώνει ή περιφρονεί τό λαϊκό μας πολιτισμό 
είναι σάν νά προσβάλλει, νά πληγώνει καί νά περιφρονεί τό έθνικό μας φιλότιμο.

«Τά έβδομηντάχρονα τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας» είναι 
ένα πολύ χρήσιμο σημείωμα τού Δρα Κυριάκου Χατζηϊωάννου γιά τό ιστορικό 
της ΕΛΕ καί τίς εκδηλώσεις πού έγιναν στήν ’Αθήνα τόν Όκτώβρη τού 1979 
μέ τήν εύκαιρία τών έβδομηντάχρονών της. Τό γεγονός έξάλλου ότι τύ σημεί
ωμα αύτό σελιδώθηκε πρώτο πρώτο στόν τόμο (σσ. 3-4) δικαιολογείται καί 
δικαιολογεί τήν άφιέρωση τού παρόντος τόμου στά έβδομηντάχρονα της ΕΛΕ. 
’Εκείνο, ώστόσο, πού είναι άστοχο είναι ή σελίδωση της πρόσκλησης γιά τίς 
εκδηλώσεις της ΕΛΕ (σ. 8) μετά τό σημείωμα τού Γ. Χατζηκωστή « Η πρώτη 
δεκαετία τής Λαογραφικής Κύπρου» (σσ. 5-7). Κατά τή γνώμη μου, έπρεπε 
ή πρόσκληση ν’ άκολουθεί τό σημείωμα τού Χατζηϊωάννου.

Πολύ ορθά θεωρεί ό Γ. Χατζηκωστής κατόρθωμα τή συμπλήρωση δέκα 
χρόνων ζωής τού περιοδικού «μέσα σέ διπλά άντίξοους καιρούς», όπως γράφει. 
Πράγματι ή τούρκικη εισβολή άνέκοψε τή συνέχιση τής πολιτιστικής μας 
παράδοσης στό χώρο τής β. Κύπρου, άπ’ δπου εκτοπίστηκε τό έλληνικό στοι
χείο· πράγματι ό λαϊκός μας πολιτισμός νοθεύεται καί καθημερινά παραμε
ρίζεται καί εκτοπίζεται άπό τό σύγχρονο εύρωπαϊκό τρόπο ζωής. Κατά τή 
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γνώμη μου, ωστόσο, ανάμεσα στά κακα που επεσωρευσε στον τοπο μας η 
τούρκικη εισβολή είναι δτι μέ τό ξεριζωμα τοΰ 40% του πληθυσμού απο τις 
πατρογονικέε του εστίες, δπου ζουσε «κατα φυσιν» και την εγκατάσταση του 
ώς επί τό πλεϊστον σέ άστικά κέντρα συνέτεινε ώστε ο λαός της λαογραφίας 
νά έξομοιωθεϊ μέ τη βία μέ τό λαό τών πόλεων. Αυτό είναι το ανησυχητικό 
γιά τή Λαογραφία, γιατί αν τά πράγματα έμεναν όπως είχαν πριν την εισβολή, 
είναι βέβαιο δτι ή μάχη του παραδοσιακού τρόπου ζωής μέ τον ευρωπαϊκό 
τρόπο ζωής τών πόλεων θ’ άρκοΰσε πολύ περισσότερό.

Στη μελέτη του «Το περί φλεβοτομίας τοΰ ’Ιωάννη» (βλ. σσ. 9-12) ό 
Δρ. Κ. Χρυσάνθης παραθέτει δυό άνέκδοτες έρμηνεϊες φλεβοτομίας άπό χειρό
γραφο τοΰ 18ου αί. Γνωστός γιά τήν έπιστημοσύνη του ό Χρυσάνθης δέν 
περιορίζεται άπλώς στήν παράθεση ύλικοΰ, άλλά πρός ύποβοήθηση τοΰ μελε
τητή άναφέρει τήν ύπάρχουσα βιβλιογραφία. Νομίζω δτι άνάμεσα στις 11 
νόσους πού άναφέρονται στίς δυό έρμηνεϊες φλεβοτομιών πρέπει νά προστεθούν 
άκόμη δύο: α) η ανία (πού είναι άντίθετη τής προθυμίας γιά εργασία) καί β) ή 
φοβία.

«Ο φωτισμός τοΰ Βαρωσιοΰ τον παλιό καιρό» (σ. 12) απο τον Στέφανο 
Κυπριανού μας θυμίζει τήν πολιτιστική ολιγάρκεια και μιζέρια τοΰ παλιοΰ 
καιροΰ. Θά μποροΰσε τύ μελέτημα νά συνοδεύεται κι απο φωτογραφικό υλικό 
κα'ι νά παραβληθούν οί πληροφορίες του μ αυτές που μας δίνει η Αγνή Μιχαη- 
λίδου στο βιβλίο της «Τό παλιό Βαρώσι» (βλ. σσ. 39-40).

Τά «Τρία παραμύθια» πού διασώζει άπό τήν περιοχή Λευκονοίκου ή 
Παναγιώτα Α. Χρίστου είναι εύπρόσδεχτα (σσ. 13-20). Θά ήταν προτιμότερο 
ωστόσο άν ή Χρίστου άκολουθοΰσε τή μέθοδο παράθεσης τοΰ ύλικοΰ πού άκο- 
λουθεΐ ό ’Ιάκωβος Κυθρεώτης στίς σσ. 157-159, πού πέρα άπό τύ 6νομα τοΰ 
αφηγητή, μάς δίνει τήν ήλικία, τόν τόπο καταγωγής καί τή χρονολογία κατα
γραφής τοΰ ύλικοΰ. Ό Κυθρεώτης επίσης άναφέρει ποΰ συναντοΰνται άλλες 
παραλλαγές τής διήγησης του κα'ι ποΰ δημοσιεύονται, ενώ ή Χρίστου άρκεϊται 
στύ δνομα, τήν ήλικία στίς γραμματικές γνώσεις καί στον τόπο καταγωγής 
τοΰ πληροφορητή. Θά ήταν έπίσης καλό κάθε φορά πού δημοσιεύουμε λαο- 
γραφικύ ύλικύ ν’ άναφέραμε άν τύ ύλικύ αύτύ προέρχεται άπύ χειρόγραφο ή, 
άπύ προφορική άφήγηση καί άν ή καταγραφή έγινε καθ’ ύπαγόρευση ή μέ μα
γνητόφωνο.

Διερωτώμαι γιατί ό Σταΰρος Μιχαήλ (Στάμης) στύ σημείωμά του «Τσι- 
οΰλλο πίττα», ένα παιδικό παιγνίδι τής Χλώρακας (σ. 20), παραλείπει ν’ άνα- 
φέρει δτι τύ παιγνίδι πού περιγράφει δέν είναι τίποτε άλλο παρά τύ παγκύπρια 
γνωστύ παιγνίδι «χωστός» (κρυφτόν, τό).

Οί «Γητειές» (σ. 21-22) άπύ τύν "Αγ. ’Ιωάννη Μαλούντας τής Παναγιώ
τας Γ. Ρούσου προσφέρουν νέο ύλικό. ’Επειδή ωστόσο ή γλώσσα πλείστων 
γητειών είναι δυσκολοκατανόητη, είναι καλύ νά δίνεται ή έρμηνεία τών άγνω

στων λέξεων (δπως τζείθουμαι [= σφαδάζω].
Τύ λαϊκύ ποίημα «Ήμονοκόρη» (σ. 22) άναφέρεται στίς φλύαρες γυναίκες, 

πού πρέπει νά τίς άποφεύγει κανείς. ‘Ο δεύτερος στίχος του χωλαίνει.
Τά «Δύο παραμύθια» (σσ. 23-26) άπύ τύ Χρ. Α. Παρασκευά πλουτίζουν 

οπωσδήποτε τή λαϊκή μας λογοτεχνία. ’Έχουν χαρακτήρα ήθικοπλαστικύ 
καί πρόσωπα τής χριστιανικής λατρείας (Χριστός, Παναγία κά.) έχουν άντικα- 
ταστήσει πρόσωπα τής μυθολογίας. Θά περιμέναμε τά παραμύθια αύτά ν’ 
άκολουθοΰν τά προηγούμενα τής Παναγιώτας Α. Χρίστου (σσ. 13-20), έτσι 
πού ν’ άποτελοΰν μιά ενότητα.

‘Η «Θεώρηση της κυπριακής λαϊκής ποίησης» (σσ. 29-33) εϊναι μιά 
μελέτη τοΰ Κ. Γ. Γιαγκουλλή πού άνακοινώθηκε πέρσι τύ Σεπτέμβρη στύ 
Συνέδριο Έλληνικοΰ Πολιτισμού στή Λευκωσία. Στή μελέτη εξετάζεται 
διαχρονικά ή γένεση καί έξέλιξη τής λαϊκής μας ποίησης.

Ό «Χάσεκκος» (σσ. 34-36) εϊναι μιά λαϊκή διήγηση άπύ τ’ Αύγόρου. 
Καταγράφτηκε άπύ τύν Παρασκευά Μ. Σαμάρα καί συμπληρώνει τίς γνώσεις 
μας γιά τίς βιαιότητες τών Τούρκων έπί τουρκοκρατίας στήν Κύπρο. Παρα
πλήσιες πληροφορίες άντλοΰμε, δπως είναι γνωστό, καί άπύ τύ δημοτικύ τρα
γούδι «Ό Κοντός», δπου γίνεται μνεία τοΰ «jus primae noctis».

Στά «Κυπριακά τοπωνύμια» (σσ. 37-43) ό Κ. Πιλαβάκης δίνει διάφορα 
τοπωνύμια άπύ ζώα (άλουπός, λαός, μέλισσα, κάμηλος κά.), καθώς καί μιά 
κατηγορία τοπωνυμίων πού σχετίζονται μέ επάγγελμα ή ιδιότητα προσώπων 
πού λήγουν σέ -άς ή -άρης (Άρακαπάς, Άσκάς, Τορνάρης, 'Αμαξάρης κά.). 
Δίνει έπίσης άρχαϊα ονόματα τής Κύπρου, δχι άγνωστα βέβαια στήν ύπάρχουσα 
βιβλιογραφία, τών πόλεων Πάφου, Κερύνειας, Λεμεσοΰ, Άμμοχώστου κά. 
Γενικά ή μελέτη τοΰ Πιλαβάκη εϊναι σημαντική, δπως σημαντικό καί άξιόλογο 
εϊναι καί τύ ώς τώρα έργο του, πού πρέπει νά συνεχιστεί, γιά νά καταστεί έτσι 
δυνατή ή έκδοση ένύς corpus τοπωνυμίων τής Κύπρου, κάτι πού έχουμε άνά- 
γκη, ιδιαίτερα τώρα πού οί Τοΰρκοι προσπαθούν ν’ άλλοιώσουν τήν τοπωνυ
μική φυσιογνωμία τής κατεχόμενης Κύπρου μας.

Στή σ. 44 προστίθεται άκόμη μιά παραλλαγή, δχι τόσο άξιόλογη ή άγνω
στη, κοντά στίς άλλες πού έχουμε γιά τύν 'Αη-Γιώργη.

Ό Γ. Μαυροκορδάτος διασώζει άξιόλογο ύλικύ άπύ τύ Δίκωμο (σσ. 45- 
51) άναφορικά μέ τά γαμήλια έθιμα. 'Η άταξία πού παρατηρεϊται στήν ταξι
νόμηση τοΰ ύλικοΰ οφείλεται στύ γεγονύς δτι ό συγγραφέας παραθέτει τύ ύλικύ 
δπως τύ κατέγραψε προφορικά. Τέτοιες άποθησαυρίσεις ύλικοΰ βοηθοΰν πάντως 
εύρύτερες λαογραφικές συνθέσεις καί συμβάλλουν στή μελέτη τοπικών ήθών 
καί εθίμων. Διερωτώμαι, ώστόσο, κατά πόσο ή συνήθεια, πού άναφέρεται στή 
σ. 45, νά δίνουν στούς «χαρτωμένους» (άρραβωνιασμένους) μέλι, καρύδια καί 
άμύγδαλα, καθώς καί περιστεράκια δέν οφείλεται σέ λάθος, γιατί, δσο ξέρω, 
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ή συνήθεια αύτή ισχύει σήμερα γιά τή Δευτέρα τοΰ γάμου.
ιιΗ λαϊκή τέχνη της Κύπρου» τοΰ Στάς Παράσχου (σσ. 52-53) είναι ενα 

σύντομο άλλά περιεκτικότατο σέ ιδέες καί παρατηρήσεις μελετημα για τη 
λαϊκή τέχνη καί τίς διαφορές της άπό την προσωπική τέχνη ή τήν τέχνη τών 
διανοουμένων καλλιτεχνών, όπως ό ίδιος ονομάζει τους μη λαϊκούς καλλιτέχνες.

Άπό τά «Κύπρια δημώδη άσματα» τοΰ Χρ. Ταουσανη (σσ. 54-58) το 
ένα «'Η Μαρουλλοΰ» δεν είναι παρά μιά παραλλαγή της πανελλήνιας γνωστής 
παραλογής «Τοΰ γιοφυριού τής ’ΖΑρτας», δεν αναφέρεται όμως απο τό συλλο
γέα του.

’Έχω τή γνώμη ότι τό πρώτο μέρος τής μελέτης τοΰ Α. Πανάρετου «Λαο- 
γραφικά αγγειοπλαστικής και κεραμεικής» (σσ. 59-64) ενδιαφέρουν περισσό
τερό τήν ’Αρχαιολογία, παρά τή Λαογραφία. Το ύλικό του έξάλλου άντλεΐται, 
όπως άναφέρει ό ίδιος ό λαογράφος, άπό τό ’Εγκυκλοπαιδικό λεξικό τοΰ Έλευ- 
θερουδάκη. Εύπρόσδεχτα ωστόσο καί σημαντικά στήν έρευνα είναι τά κοινά 
ονόματα πηλίνων άντικειμένων πού δίνει στίς σελίδες 63-64.

‘Η εργασία τοΰ Άνδρέα Χρ. Παστελλα «Τα μονοκατάληκτα λαϊκά ποιή
ματα» (σσ. 65-70) παρουσιάζει μεγάλο ένδιαφέρο, γιατί καταπιανεται μ ενα 
θέμα όλότελα άμελέτητο στήν ελληνική βιβλιογραφία. Τό πρόβλημα που θέτει 
ό Παστελλάς πρέπει νά μελετηθεί κατά βάθος από τους φιλολόγους. Να μοΰ 
έπιτραπεϊ πάντως νά σημειώσω ότι έξ όσων γνωρίζω η μονοκαταληκτη λαϊκή 
ποίηση συνανταται καί στήν άραβική λογοτεχνία. Γι αυτό μια συγκριτική 
έρευνα θά ήταν πολύ διαφωτιστικη.

Οί «Ιστορίες των καλικάντζαρων» (σ. 71) τοΰ Θ. Γ. Κυριακίδη άναφέρον- 
ται στό φόβο πού προκαλοΰν στούς άνθρώπους τοΰ λαοΰ οί καλικάντζαροι, 
καθώς καί οί τρόποι πού χρησιμοποιούνται γιά τήν άπαλλαγή τους.

«Ένας παπάς κλέφτης καί φονιάς» (σσ. 72-74) τοΰ Μ. Φυτίδη είναι ένα 
ώραίο ιστορικό διήγημα πού ένσωματώνει ύλικό ειλημμένο άπό τήν παράδοση 
τοΰ τόπου μας. Σάν ΰλη ώστόσο δεν ενδιαφέρει έξολοκλήρου τή Λαογραφία, 
γιατί ό συγγραφέας διασκευάζει τό ύλικό αύτό καί τό άποτέλεσμα (ύφος, 
γλώσσα, άρχιτεκτονική δομή) είναι καθαρά προσωπικό.

Άπό τίς «Λαϊκές παραδόσεις» τής Γεωργίας Πέτρου (σσ. 75-78) είναι 
γνωστότατες αύτές πού άναφέρονται στό Λάζαρο. Πολύ ενδιαφέρουσα ή παρά
δοση γιά τήν εύρεση τοΰ τιμίου σταυροΰ άπό τήν Αγία Ελένη, πού συνανταται 
καί σέ ποιητάρικα ποιήματα (Μελάρης), καθώς καί ή «αύτοτζιηνάρα» πού μας 
όδηγεϊ στήν άρχαία μυθολογία, όπου άνθρωποι μεταμορφώνουνται σέ πουλιά, 
πέτρες κά. Νά μοΰ έπιτραπεϊ έδώ νά παρατηρήσω ότι ό επιμελητής τοΰ περιο
δικού οφείλει νά επεμβαίνει καί νά διορθώνει φανερά ορθογραφικά λάθη τών 
συνεργατών τοΰ περιοδικού (πρβλ. λ. άνάωλον άντί άνάολον, αύτοτζιηνάρα, 
[= φραγκολίνα], άντί αύτοτζινάρα, καλυμαύχι άντί καλυμμαύχι κά.)

Οί «Συνήθειες σχετικές μέ τή γέννηση», τοΰ Βαρνάβα Παπαναστασίου 

(σσ. 79-80), άν καί γνωστές, είναι εύπρόσδεχτες, γιατί κάποτε συμπληρώνουν 
τό Γ. Παπαχαραλάμπους γιά τά κατά τή γέννηση έθιμα.

'Η «Μελισσοκομία» τοΰ Γ. Φιλοθέου (σσ. 81-83) είναι ένα χρήσιμο άρθρο 
γιά τή μελέτη τής παραδοσιακής μας τεχνολογίας, πού είναι, όμολογουμένως, 
ελάχιστα γνωστή. Οί φωτογραφίες πού συνοδεύουν τό κείμενο όχι καί τόσο 
καθαρές.

Τίς ίδιες παρατηρήσεις θά κάναμε καί γιά «Τά σύκα τά παστά» τής 
Περσεφόνης Λάμπρου (σ. 84).

'Οπωσδήποτε ή μελέτη τοΰ Ά. Κατσούρη γιά τίς «Κυπριακές λέξεις στον 
Ησύχιον» (σσ. 85-90) είναι έπιστημονικότατη καί πολύ ενδιαφέρουσα, ιδιαί
τερα σ’ Ó,τι άφορά τίς παρατηρήσεις του γιά τίς 174 λέξεις πού άποδελτιώνει. 
Διερωτώμαι ώστόσο τί θέση μπορεί νά έχει μιά καθαρά γλωσσολογική μελέτη, 
προπάντων όταν αύτή δέν άναφέρεται στή λαϊκή γλώσσα, σ’ ένα λαογραφικό 
περιοδικό.

'Η «Σωματολογία» τοΰ Στ. Χατζιωνα (σσ. 91-96) θά μποροΰσε νά πεϊ 
κανείς 6τι συμπληρώνει τή λαϊκή ιατρική τοΰ Ν. Γ. Κυριαζή καί μελέτες πάνω 
στό ίδιο θέμα τοΰ Κ. Χρυσάνθη, παρ’ όλο ότι ή εργασία αύτή δέν άναφέρεται σέ 
άσθένειες καί τρόπους θεραπείας τους, άλλά στή λαϊκή ορολογία μελών τοΰ 
άνθρωπίνου σώματος καί λαϊκές φράσεις πού άκούονται γι’ αύτές. Στίς φρά
σεις γιά τά νοσήματα τής κεφαλής, έκ παραδρομής ίσως, τό «εν σώννω τήν 
τζεφαλήν μου» άναφέρεται δυό φορές (βλ. σ. 91).

Ό γνωστός στήν έρευνα άρχιμανδρίτης Λεόντιος Χατζηκώστας δημοσιεύει 
στίς σσ. 97-102 «Τά τραγούδι τ 'Άη Γιώργη και μιά προσπάθεια έρμηνείας 
του». Ό συγγραφέας θέλει νά πιστεύει ότι τό παραπάνω τραγούδι περικλείει 
άλληγορία πού σχετίζεται μέ τούς έπικούς άγώνες τών ’Ακριτών καί μετέπειτα 
τών σταυροφόρων γιά τή διάσωση τής χριστιανικής άνατολής άπό τούς μουσουλ
μάνους. Προσπαθεί δηλαδή ν’ άντικρούσει (χωρίς ώστόσο νά διαλέγεται μέ 
τήν ύπάρχουσα βιβλιογραφία) τήν επικρατούσα ως τώρα άποψη τοΰ Ν. Γ. Πολί
τη ότι έχουμε νά κάνουμε έδώ μέ τήν άναβίωση άρχαίων μύθων (Βλ. Τά δημώδη 
ελληνικά άσματα περί τής δρακοντοκτονίας τοΰ Άγ. Γεωργίου, «Λαογραφία» 
4 (1912-13) 185-235). Χωρίς ν’ άδιαφορώ γιά τά επιχειρήματα τοΰ συγγρα
φέα, πού πρέπει νά μας προβληματίσουν, νομίζω ότι γιά νά μελετηθεί το θέμα, 
πρέπει νά έξαντλήσει κανείς πρώτα τήν ύπάρχουσα βιβλιογραφία. Γιά παρά
δειγμα δέν πρέπει νά διαφεύγει τής προσοχής μας τό γεγονός ότι άρκετοί πι
στεύουν ότι τό τραγούδι τοΰ 'Άη Γιώργη πηγάζει ένμέρει άπό τό πασίγνωστο 
παραμύθι τοΰ άντρειωμένου βασιλόπουλου (Γιά τό θέμα αύτό βλ. περιοδικό 
«Ό Πολίτης», τεΰχ. 5, Σεπτ. 1976, σσ. 25-39, όπου δημοσιεύεται ή μελέτη 
τοΰ καθηγητή Γρ. Μ. Σηφάκη «Ή παραδοσιακή δραματουργία τοΰ Καραγκιό
ζη»).

Τίς σσ. 103-112 τοΰ περιοδικού καλύπτει ή εργασία τοΰ Γρηγόρη Κλόκκου
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«Μερικά παιγνίδια τοϋ Λευκονοίκου», πού συμπληρώνει την ύπάρχουσα φτωχό
τατη βιβλιογραφία πάνω στο τόσο ένδιαφέρον αύτδ θέμα. Ό Κλόκκος συνοδεύει 
την έργασία του μέ πολύ ωραία σχέδια πού άναπαριστάνουν τά περιγραφόμενα 
είκοσι τόσα «λαϊκά παίγνια».

Γιά την έργασία αύτή θά ήθελα νά παρατηρήσω δτι μιά καί ό συγγραφέας 
παραβάλλει τά περιγραφόμενα παιχνίδια μέ άρχαΐα ελληνικά, θά ήταν καλό άν 
παράπεμπε κάθε φορά στον άρχαΐο συγγραφέα. Συμφωνώ μαζί του δτι «κι αύτά 
άκόμα τά παιγνίδια μας άποδεικνύουν περίτρανα την ελληνικότητα τού νησιού 
μας», ωστόσο αύτύ πού μετράει σήμερα γιά την έλληνικότητά μας ή μη είναι 
ή εθνική συνείδηση. Τελειώνοντας σημειώνω δτι τύ περιγραφόμενο στη σ. 105 
παιχνίδι «πέντε πέτρες» είναι εύρύτατα γνωστό καί ώς «μήλον».

Θά περίμενα ή μελέτη της Παναγιώτας Χρ. Κυπριανού «Συνήθειες καί 
φροντίδες γιά τή γέννηση καί την ανατροφή τών παιδιών στην περιοχή Κυθρέας» 
(σσ. 113-120) ν’ άκολουθεϊ την έργασία «Συνήθειες σχετικές με τή γέννηση» 
τού Βαρνάβα Παπαναστασίου, γιατί άναφέρονται στύ ίδιο θέμα καί ώς ένα 
σημείο άλληλοσυμπληρώνονται. Πιστεύω δτι ή έργασία της Κυπριανού συμ
βάλλει πολύ στη μελέτη τών κατά τόπους ήθών καί έθίμων.

'H «Βιβλιογράφηση παιδικών κυπριακών δημοτικών τραγουδιών» (σσ. 
121-142) άπό τύ Χρ. Κυπριανού είναι μιά πολύ χρήσιμη κα'ι αύστηρά έπιστη- 
μονική έργασία, άπαραίτητη γιά τή σύνθεση οποιουδηποτε έργου που προορί
ζεται γιά παιδιά. Στήν έργασία αύτή άποδελτιώνονται κάπου 110 ονόματα, 
πράγμα πού φανερώνει τύ βιβλιογραφικό πλούτο πάνω στύ θέμα αυτό.

Ένδιαφέρον παρουσιάζει καί ή έργασία τού Χρ. Άχιλλεούδη «Λαϊκά 
μουσικά όργανα τής "Ελλάδας καί τής Κύπρου στά γραμματόσημα» (σσ. 143- 
155). Συμφωνώ μέ τήν άποψη πού δέχεται ό Άχιλλεούδης δτι δέν πρέπει 
νά γίνεται διάκριση μεταξύ δημοτικών καί λαϊκών μουσικών οργάνων, έχω 
ώστόσο πολλές έπιφυλάξεις γιά τήν ορθότητα της ένταξης καθαρά άρχαιοελ- 
ληνικών μουσικών οργάνων στά λαϊκά δργανα. 'Η σάλπιγγα τών ’Αρχαίων 
π.χ. δέν μπορεί νά θεωρηθεί λαϊκό μουσικό δργανο, δπως δέν μπορεί νά θεω
ρηθεί σήμερα τύ άκκορντεύν ώς λαϊκό μουσικό όργανό, γιατί είναι άνακάλυψη 
της νεώτερης τεχνολογίας κι οχι της παραδοσιακής.

Τύ άρθρο της Γεωργίας Μικελλίδου, «"Η σούστα» (σ. 156) είναι εύπρόσ- 
δεκτο. Μακάρι νά καταγράφονταν δλοι οί παραδοσιακοί μας χοροί τότε πού 
λειτουργούσαν γνήσιοι, προτού ή μοντέρνα χορογραφία έπέμβει καταλυτικά.

Άντιπαρέρχομαι τήν έργασία τού ’Ιάκωβου Κυθρεώτη, γιά τήν έπιστημο- 
νική αρτιότητα της οποίας έκανα ήδη λόγο, καί άναφέρομαι στήν έργασία τού 
’Ιάκωβου Χατζηθεοδούλου «Μερικές συνήθειες της Άλωνας» (σσ. 161-162). 
Άπύ τίς συνήθειες πού περιγράφει ή πρώτη γιά τύ μέτρημα τού κρασιού προσ
φέρει νέο υλικό, ένώ τά νεκρικά έθιμα είναι καί άπύ άλλοΰ γνωστά.

Τύ σημείωμα τού Δρα I. Μελιφρονίδη γιά τή ροδιά ένσωματώνει παρα

δόσεις καί έθιμα πού άναφέρονται στή ροδιά (σσ. 162-163), ένώ ή έργασία τού 
Χρ. Έξαδάκτυλου «Παρατηρήσεις γιά τον καιρόν» (σσ. 164-166) συμπλη
ρώνει σέ μερικά σημεία τήν Κυπριακή γεωργική λαογραφία τού ’Άνθ. Πανάρε
του. Ό συγγραφέας θά μπορούσε νά έπεχταθεϊ σέ παρατηρήσεις τού λαού γιά 
τύν καιρό καί άπύ άλλες περιοχές (Κοκκινοχώρια, Μεσαριά κά.).

Τά «κυπριακά χειροτεχνήματα» (στά άγγλικά) της Νίτσας Θεοδοσίου 
(σσ. 167-169) καί «Κατασκευές άπό κολότζια» τού Γ. Χατζηγεωργίου (σσ. 
170-176) πλουτίζουν τή βιβλιογραφία μας γιά τή χειροτεχνία καί τή λαϊκή 
τέχνη γενικά. Τονίζουμε κι άπ’ έδώ τήν άνάγκη νά γράφονται δσο γίνεται 
περισσότερες έργασίες στ’ άγγλικά γιά τύ λαϊκό μας πολιτισμό καί γιά λόγους 
διεθνούς προβολής, άλλά καί γιά νά ικανοποιήσουμε τήν έπιθυμία τών ξένων 
ειδικών νά γνωρίσουν τύ λαϊκό μας πολιτισμό.

Ό 10ος τόμος τής Λαογραφικής Κύπρου κλείει μέ τήν κριτική παρουσίαση 
12 βιβλίων καί μέ άναλυτικύ εύρετήριο τών 10 τόμων τού περιοδικού άπύ τύ 
Χρ. Κυπριανού.

Συμπερασματικά θά ’λεγε κανείς δτι ή «αογραφική Κύπρος», παρ’ ολο 
δτι έκδίδεται κάτω άπύ δύσκολες συνθήκες, είναι ένα περιοδικύ πού μέ τήν 
ποικιλία τής ύλης πού φιλοξενεί, τόσο στον τομέα τής άποθησαύριση,, δσο καί 
στύν τομέα τής άξιολόγησης, τιμά τύν τόπο μας καί τύν έλληνισμύ γενικότερα. 
Γι’ αύτύ οφείλουμε νά συγχαρούμε τήν πνευματική ομάδα μ’ έπικεφαλής τύν 
άκούραστο φίλο κ. Χρ. Κυπριανού πού τύ έκδίδει. Εύχόμαστε σ’ δλους 
ύγεία καί εύτυχία γιά νά συνεχίσουν μέσω τής «Λαογραφικής Κύπρου» τήν 
προσφορά τους στύν τόπο.

Κ. Γ. ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗΣ

Σάββα Κ. Ξ υ σ τ ο ύ ρ η: Ή Κωμόπολη Λύσης, Λευκωσία, 1980.

Άπύ άπλούς άνθρώπους, πού έχουν όρεξη γιά τά κοινά, μπορείς νά πάρεις 
άλήθειες γιά τύν τόπο σου, έλάχιστα άλλαγμένες. Αύτοί μπορεί νά άναπαρα- 
στήσουν τύ λαϊκύ βίο άπ’ δλες τίς πλευρές χωρίς άλλαγές. Ή μικροδιορθώσεις 
έξωτερικά, συνήθως άπύ συμβολές γραμματισμένων, δέν άλλοιώνουν τήν 
ούσία.

Αύτύ έφαρμόζεται πέρα γιά πέρα στήν περίπτωση Σάββα Κ. Ξυστούρη 
άπύ τή Λύση. Στύ βιβλίο «'Η Κωμόπολη τής Λύσης» (ιστορική, κοινωνική, 
γεωργική καί λαογραφική έπισκόπηση), πού έπιμελήθηκε ό φιλόλογος Γιάννης 
Κ. Λάμπρου, μέ συμβολές τών παιδιών τού συγγραφέα καί τού γέρο Μιχαήλ 
Ππαλίλα, δίνεται (έστω κι’ άν οί διαιρέσεις σέ κεφάλαια οφείλονται στον 
έπιμελητή) μιά έξαιρετικά ώραία εικόνα τής Κωμόπολης γιά νά διασωθεί, 
άνεξαίρετα άπύ μελλοντικές έξελίξεις, ή λαϊκή ιστορία της.

‘Ο Σάββας Ξυστούρης τέλειωσε τύ δημοτικύ σχολείο τού χωριού του, 
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άσχολήθηκε επαγγελματικά κυρίως μέ τή γεωργία, άλλά άπό μιά έφεση γιά 
άνάμιξη στά κοινά τοΰ χωρίου είχε συμμετάσχει σέ διάφορες ομαδικές κινήσεις 
πολιτικές, οικονομικές καί πολιτικές. 'Η πολύπλευρη αύτή συμμετοχή του 
σέ δλη την κίνηση τοΰ χωριοΰ καί ή ορθή συμπεριφορά του νά μαζεύει άπό 
τούς παλιούς ιστορίες καί περιστατικά τον βοήθησε νά φτιάξει ένα άρχείο, 
πού δυστυχώς δέν διασώθηκε ολόκληρο. "Ο,τι άπόμεινε στύ«Κέντρον Επι
στημονικών Ερευνών» μέ μερικές προσθήκες καί διορθώσεις, έλάχιστες βέβαια, 
καί μέ διανθισμύ μέ φωτογραφίες καί σχέδια, άποτελεϊ το περιεχόμενο της 
τωρινής έκδοσης, μέ τη σημείωση τοΰ επιμελητή κάποιοι στύ μέλλον νά κάμουν 
νέες προσθήκες γιά νά ολοκληρωθεί τύ έργο.

Έκτος άπύ τά προλογικά σημειώματα, πού μας διαφωτίζουν κυρίως 
γιά την προσωπικότητα τοΰ συλλέκτη - συγγραφέα, τύ βιβλίο διαιρείται σέ 
οκτώ μεγάλα κεφάλαια. Τή διαίρεση τη βρίσκω καί συστηματική καί βοηθη
τική γιά τον κάθε άναγνώστη. Τά κεφάλαια αύτά είναι τά έξής: (Α) Οί άν
θρωποι. (Β) 'Η ζωή στή Λύση σέ πιο παλιά χρόνια. (Γ) Σχολεία, σωματεία 
καί συνεργατικά 'ιδρύματα Λύσης. (Δ) Ό τόπος. (Ε) Γεωργία καί Κτηνοτρο
φία. (Στ) Γεωργικός καί ποιμενικύς βίος. (Ζ) Κυπριακές παροιμίες. (Η) Τύ 
«Χρονικό τής Λύσης».

Καθένα άπύ τά κεφάλαια ύποδιαιρεϊται. Π.χ. τύ πρώτο κεφάλαιο, έκτύς 
άπύ τύν τοπογραφικύ χάρτη τοΰ χωριοΰ, τήν προσφορά τής Λύσης στύ βωμύ 
τής Ελευθερίας κατά τύν άγώνα τοΰ 1955-59 καί τήν Εκκλησία τής Παναγίας, 
πού είναι δάνεια, ύπάρχουν οί έξής ενδιαφέρουσες ύποδιαιρέσεις: ίστορικύ 
τής κοινότητας Λύσης, παλαιότερες οικογένειες Λύσης, Προύχοντες Λύσης 
(όπου καί οί κατά καιρούς μουχτάρηδες), λαϊκοί ποιητές, τσαττίσματα σέ γά- 
μους, έπαγγελματίες καί άλλα.

Βέβαια πολλά κεφάλαια, ιδίως οί ύποδιαιρέσεις, θέλουν άρκετές προσθή
κες γιά νά ολοκληρωθούν. 'Ωστόσον, ύπάρχουν ύποδιαιρέσεις μέ άρκετά στοι
χεία όπως π.χ. οί παλαιότερες οικογένειες τής Λύσης, οί λαϊκοί ποιητές, ιδίως 
μέ τήν αύτοβιογραφία τοΰ Παύλου Λιασίδη, οί έπαγγελματίες τοΰ χωριοΰ, 
τά πανηγύρια έκτύς τής Λύσης όπου πηγαίναν οί Λυσιώτες, τύ σχετικύ μέ τά 
σχολεία, σωματεία καί συνεργατικά ιδρύματα τής Λύσης κεφάλαιο, πού βασί
ζεται πάνω σέ έγγραφα καί πρακτικά. Επίσης άρκετά στοιχεία δίνονται, 
έστω καί κάπως σύντομα, στύ κεφάλαιο «Ό τόπος.»

’Ασφαλώς ύπάρχουν καί ύποδιαιρέσεις πολύ ελλιπείς καί κάπως ριψο
κίνδυνες γιά ένα μή είδικύ έπιστήμονα, όπως π.χ. άπύ ποΰ ή ονομασία Λύση 
όπως καί τύ ίστορικύ τής κοινότητας αύτής. ’Επίσης έχουν δευτερεύουσα 
σημασία τά σχετικά μέ τή Γεωργία καί Κτηνοτροφία, τύ γεωργικύ καί ποι- 
μενικύ βίο καί οί κυπριακές παροιμίες, πού 0λ’ αύτά τά δώσανε πιύ συστημα
τικά καί μέ σχετικές ερμηνείες πιύ παλιοί, καί μάλιστα ειδικοί, όπως π.χ. ό 
"Ανθιμος Πανάρετος, ό Κυριάκος Χατζηϊωάννου καί άλλοι.

’Αναφορικά μέ τύ «Χρονικύ τής Λύσης» κάποια άξία έχουν οί προσθήκες 
τοΰ Σάββα Ξυστούρη, γιατί γιά τύ Χρονικύ αύτύ έχουν γράψει καί τώχουν 
δημοσιεύσει πρίν πολλά χρόνια ό Νεοκλής Κυριαζής στά «Κυπριακά Χρονικά» 
(τομ. Η', 1931, σελ. 81.) καί ό "Ανθιμος Πανάρετος στήν «Πνευματική Κύπρο» 
(τόμ. Β', 1961, σελ. 115.)

Πάντως είναι άνάγκη, όπως καί πιύ μπροστά σημειώσαμε, νά γίνουν 
συμπληρώσεις καί πιθανές διορθώσεις στήν πρώτη αύτή προσπάθεια γιά 
διάσωση τών καθέκαστων στήν κωμόπολη Λύση. ’Ακόμα πρέπει νά άναληφθεϊ 
όμοια μελέτη κι’ έκδοση ιστορικών καί άλλων θεμάτων άπύ άλλες περιοχές 
τής Κύπρου. Άπ’ δ,τι ξέρω όμοιες έργασίες είδαν τύ φώς άπύ τύ Λευκόνοικο, 
καί άπύ τή Λάπηθο, τήν περιοχή τής Κυθρέας. Δυστυχώς ό λαϊκύς βίος 
παίρνει μιά νέα όψη, ψευτοαστικοποιεΐται, άνακατεύεται μέ άλλες καταστά
σεις καί πολύ σύντομα θάχει χάσει τήν παλιά του 6ψη τήν καθαρώς άγρο- 
τική. Γι’ αύτύ έπιβάλλεται κάθε προσπάθεια νά καταγραφεί γιά νά χρησι
μοποιηθεί στύ μέλλον άπύ τούς ειδικούς μελετητές.

Τέλος οφείλω νά έπαινέσω τύν Γιάννη Λάμπρου πού έπιμελήθηκε τήν 
έκδοση καί έδωσε μορφή στύ κείμενο τοΰ συλλέκτη καί συμπλήρωσε όπου 
μποροΰσε τύ άσυστηματοποίητο ύλικό.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΤΠΡΟΤ

.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ 1979 (12.3.1980)

Μέ ξεχωριστή άγαλλίαση τό Διοικητικό Συμβούλιο τού 'Ομίλου παρου
σιάζεται μπροστά στά μέλη του μέ τό Δίπλωμα τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 
τό έξής:

Τύχη ’Αγαθή 
έδοξε τή Άκαδημίφ ’Αθηνών 

τόν Ελληνικόν Πνευματικόν "Ομιλον Κύπρου 
βραβεΰσαι

έφ’ οίς έπιτελεΐ έργοις έπί τριάκοντα έτη 
έθνοπρεπώς τε καί πνευματικώς δρών 

Άνειπεΐν δέ τάς τιμάς έν τή πανηγύρει μηνός 
Δεκεμβρίου ένάτη έπί είκάδι έτους ένάτου καί 
έβδομηκοστοΰ καί ένακοσιοστοΰ καί χιλιοστού.

*0 Πρόεδρος

Κ. ΛΟΤΡΟΣ

*0 Γενικός Γραμματεύς

I. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ

’Απόσπασμα τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, πού έχει συντάξει δ Γενικός 
Γραμματέας της ’Ιωάννης θεοδωρακόπουλος λέγει τά έξής:

Ό "Ομιλος |ΐέ διαλέξεις, έορτασμούς έπετείων, παρουσιάσεις βιβλίων, 
έκθέσεις ζωγραφικής, λογοτεχνικούς διαγωνισμούς καί άλλος έκδηλώσεις 
έχει πολύ συντελέσει εις τήν τόνωσιν τού έθνικοΰ φρονήματος καί τήν πνευ
ματικήν έν γένει καλλιέργειαν τού πληθυσμού τής Μεγαλονήσου».

’Οφείλουμε τή στιγμή αύτή νά μνημονεύσουμε δυό άπό τούς στυλοβάτες 
τού 'Ομίλου μας τούς αείμνηστους ’Αρχιεπίσκοπο Κύπρου καί Εθνάρχη 
Μακάριο Γ', πού στήριξε οικονομικά τόν "Ομιλο κυρίως στά τελευταία δύσκο
λα χρόνια του, καί τόν Κωνσταντίνο Σπυριδάκι, Ιδρυτικό μέλος, πρόεδρο ώς 
τόν θάνατό του καί σέ πολλά έμπνευστή τού 'Ομίλου. Ή μνήμη τους άς εί
ναι παντοτινή.

Προβαίνουμε τώρα στόν τυπικό άπολογισμό:-
(α) Δωρεές έκδόσεων τού Όμίλου μας: Τό 1979 έχουμε δωρήσει 

συνολικά 370 έκδόσεις μας ώς έξής:
Γυμνάσιο Άθηαίνου..................................................... 81
Γυμνάσιο Δαλιοΰ............................................................ 59

Γυμνάσιο Άραδίππου ...... 69
Λαογραφικόν "Ομιλο Παγκυπρίου Γυμνασίου . . 25
Δανειστική Βιβλιοθήκη Γυμνασίου Άρχ. Μακαρίου Γ' 39
Κρατικά καί Κοινοτικά Κέντρα Νεότητος . . 82
Μαθητές Παγκυπρίου Γυμνασίου . . . .15

Έπί πλέον έχει άποσταλεί ό τόμος τής Φιλολογικής Κύπρου 1978 
τιμητικά σέ Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμια, Φιλολογικούς Συλλόγους, 
έφημερίδες, περιοδικά καί κριτικούς στήν Ελλάδα.

(β) Συνεστιάσεις: Πραγματοποιήσαμε δυό τις έξής: Στις 10 
Μαίου 1979 μέ κύρια δμιλήτρια τή Γαλάτεια Σαράντη, γραμματέα τής 
«’Εθνικής Εταιρείας τών Έλήνων Λογοτεχνών» καί στις 25 ’Οκτωβρίου 1979 
μέ έκπροσώπους διαφόρων σωματείων, όργανώσεων καί μελών μας πρός τιμή 
τού Δημ. Σιατόπουλου. Παρευρέθησαν δ κύριος καί ή κυρία Άλέκου Μιχαη- 
λίδη, Προέδρου τής Βουλής, καί δ κ. Βασ. Ζαφειρόπουλος, Σύμβουλος τής 
Ελληνικής Πρεσβείας.

(γ) Κριτικές Παρουσιάσεις Βιβλίων: Στις 28 Νοεμ
βρίου 1979 παρουσιάστήκανε οί έξής έκδόσεις:

Κ. Τσάτσου: «θεωρία τής Τέχνης» άπό τόν Νίκο Όρφανίδη.
Νάγιας Γούσου: «Ή άντίδραση τών παιδιών στήν έπιθετικότητα πού 

περιέχουν τά κινούμενα σχέδια» άπό τόν Κύπρο Χρυσάνθη.
Ε.Π.Ο.Κ.: «Φιλολογική Κύπρος 1978» άπό τόν Γεώργιο Κ. Ίωαννίδη.
(δ) Έκ δηλώσεις: '0 "Ομιλος άνέλαβε τήν πρωτοβουλία νά διορ- 

γανώσει τόν έορτασμό τής «28ης ’Οκτωβρίου 1940» τών συνεργαζομένων Οργα
νώσεων καί σωματείων τήν 25ην ’Οκτωβρίου 1979 στό «Ελληνικό Πολι
τιστικό Κέντρο», |ΐέ δμιλητές τούς Βάσο Χριστοδούλου καί Δημ. Σιατόπουλο.

Έπί πλέον, δ "Ομιλος συμμετείχε στόν έορτασμό τής 25ης Μαρτίου 
1821 καί 1ης ’Απριλίου 1955. Στόν έορτασμό μίλησαν οί Κώστας Χατζηστε- 
φάνου καί Γεώργιος Προδρόμου, οί όποιοι είναι καί μέλη τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Όμίλου.

(ε) Άντιπρ σωπεύσεις: Ό "Ομιλος έχει άντιπροσωπευθεΐ 
στήν Επιτροπή γιά τό Διεθνές "Ετος Παιδιού Κύπρου ώς έξής: Μέ τόν Κύ
προ Χρυσάνθη, ώς άντιπρόεδρο τής Ύπεπιτροπής 'Υγείας, καί τόν Ίάκ. ’Ια
κώβου, ώς μέλος τής Ύπεπιτροπής Προστασίας, Εύημερίας καί Ψυχαγωγίας. 
Πληροφοριακά άναφερόμαστι πώς ή Επιτροπή έχει έκδόσει τό παιδικό βι
βλίο τού Κ. Χρυσάνθη «Υγεία καί Χαρά», στό όποιο περιλαμβάνονται καί 
οί μελοποιήσεις ποιημάτων του άπό τόν Χριστόδουλο Άχιλλεούδη.

(στ) Εισφορές : Εκτός άπό τή μειω·ιένη χορηγία τού 'Υπουργείου 
Παιδείας Κύπρου καί τήν αύξημένη χορηγία τής Ελληνικής Πρεσβείας, ή 
Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία ένίσχυσε τήν έκδοση τής «Φιλολογικής 
Κύπρου» μέ £250 καί δ ιατρός Γεώργιος Μαραγκός μέ £50.
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(ζ) ΦιλολογικήΚύπρος 1978: Ή ύποδοχή τοΰ τάμη αύτοΰ 
φαίνεται άπό κριτικές, πού άπλώς παραπέμπω στίς κυριωτερες άπύ αυτές: 
«Νέα Έστία>> (Π.Χ. 15 Αύγούστου 1979), «Φιλελεύθεσρος» (Ό Φιλότεχνος, 
13.7.1979), «Φιλελεύθερος» (Γ. Λυσιώτης, 28.7.1979) , «Ή Θεσσαλία» 
(Χρυσ. Ζιτσαία, 16.9.1979), «Ό Ταχυδρόμος τών Αίγυπτιωτών» (’Ιούλιος 
1979), Ρ.Ι.Κ. (θ. θεοχάρους, 5.6.1979), «Ή Βραδυνή» (25.9.1979), 
«Ημερήσιος Κήρυξ Πατρών» (Μ. Πράτσικας, 3.9.1979), «Πρωϊνός Λόγος» 
(Δημ. Κράνης, 16.9.1979) , «Ζιζάνιο» (άρ. 8, Αδγ. 1979).

Αύτές σέ γενικές γραμμές είναι οί δραστηριότητες τοΰ Όμίλου κατά 
τό 1979.

Όμως κοντά σ’ αύτές πρέπει να άναφέρου[ΐε τά έξής :
1. Αποχαιρετιστήρια έπίσκέψη στδν άποχωροΰντα πρέσβυ τής Ελλάδας 

κ. Μιχ. Δούντα.
2. Φιλοφρονητική έπίσκεψη στδ νέο πρέσβυ τής Ελλάδας κ. Χρ. Ζα- 

χαράκι.
3. ’Επίσκεψη στήν Α.Μ. τόν ’Αρχιεπίσκοπο Κύπρου καί ’Εθνάρχη κ. 

Χρυσόστομο στά όνομαστήριά του.
4. Έπίσκεψη στόν Πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Σπυρο Κυ

πριανού στά όνομαστήριά του.
5. Συγχαρητήριο τηλεγράφημα στόν πρόεδρο κ. Κ. Τσώτσο γιά τήν άπο- 

νομή σ’ αύτόν τοΰ «Εύρωπαϊκοΰ Βραβείου Κουντενχόβε - Καλλέργη».
6. Υπογραφή στό έγγραφο πού έχει άποσταλεί στήν ΟΥΝΕΣΚΟ γιά 

προφύλαξη τών άρχαιοτήτων μας στά κατεχάμενα τμήματα τής νήσου μας.
Έπί πλέον μ’ εύχαρίστηση άναγγέλλουμε πώς έξασφαλίστηκε ένα βασι

κό ποσό γιά τή συνέχιση τής «Νεοελληνικής Βιβλιοθήκης», γιά τήν όποία 
στδ παρελθόν τδ Διοικητικό Συμβούλιο πολλά είχε σχεδιάσει. ’Αναμένεται 
πρόσθετη βοήθεια άπό όργανισμούς καί άτομα γιά τή δραστηριότητά μας 
αύτή.

Τέλος δφείλονται εύχαριστίες στήν Πρσβεία τής Ελλάδας, στό Υπουρ
γείο Παιδείας Κύπρου, στόν διευθυντή τής «Ελληνικής Μεταλλευτικής Ε
ταιρείας», στόν κ. Γεώργιο Μαραγκό καί στά μέλη τής Εφορείας τών Ελ
ληνικών ’Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας.

Προτοΰ τελειώσουμε τόν άπολογισμό μας αύτόν στρέφουμε νοερά τό βλέμ- 
jia πρός τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών γιά τήν τιμή πού έκαμε στόν Όμιλό μας. 
Ή χειρονομία της μάς τονώνει στούς δύσκολους αύτούς καιρούς, όπου διάφορα 
άλληλοσυγκρουόμενα ρεύματα συμπλέκονται έπικίνδυνα δλόγυρά μας, ένώ τό 
μισό νησί άκόμα στενάζει κάτω άπό τήν τουρκική κατοχή.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Πρόεδρος

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOT «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1980

(1 Φεβρουάριου 1981)

Σέ χειμαζόμενους τόπους σάν τδ δικό μας νησί, «τήν γλυκείαν χώραν 
Κύπρον», οί πνευματικές δραστηριότητες έπιβάλλονται.

Δυστυχώς, σέ περιόδους ήττας βρίσκουν έδαφος εύφορο γιά καλλιέργεια 
κινήσεις έθνικά επικίνδυνες καί φθοροποιές, πού κοιτάζουν περισσότερο τήν 
επιβίωση ώς ύ>ική μόνον ύπόθεση. 'Όμως τά πνευματικά σώματα, πού ένερ- 
γοΰν ομαδικά γιά περίσωση τοΰ δ,τι έχει πολιτιμώτερο ένδς λαός, τήν παράδοσή 
του, τδ ήθος του, τήν ιστορία του, τούλάχιστο μετριάζουν άν δέν κατανικοΰν 
τις έθνοφθόρες κινήσεις καί έμποδίζουν τήν σταθεροποίηση τους.

Πιστεύω καί είμαι βέβαιος πώς κι’ έσεϊς πιστεύετε δτι δ "Ομιλός μας 
συγκαταλέγεται άνάμεσα στά πολύ μάλιστα δραστηριοποιημένα σώματα, τά 
όποια πολεμούν νά διασώσουν τόν έλληνικό μας τόπο άπό τίς έπιτήδειες άσύμφο- 
ρες δραστηριότητες προσώπων καί ομάδων πού έχουν σκοπό νά άπαμβ>ύνουν 
καί νά άλλοιώσουν προοδευτικά τά έθνικά μας φρονήματα.

Μετά τόν σύντομο αύτδ πρόλογο, πού καθορίζει τή στάση μας μέσα στούς 
Ανώμαλους καιρούς τοΰ τόπου μας, προβαίνω στην άπαρίθμηση τών δραστη
ριοτήτων μας στούς διάφορους τομεϊς:-

Α'. Εκδόσεις.

(α) «Φιλολογική Κύπρος 1979» (Διεθνές "Ετος Παιδιού). Ή έκδοσή 
μας αύτή άποτελεϊ τή συμβολή τοΰ Όμίλου στή διεθνή αύτή κίνηση γιά τδ 
παιδί καί έχει εύρύτατα έκτιμηθεϊ. ' Η ΰλη της σχετίζεται άπόλυτα μέ τδ παιδί 
άπό τήν πνευματική βέβαια άποψη. Συνεργαστήκανε στδ τόμο αύτδ κατά σειρά 
δημοσιεύσεων οί έξης:- Κύπρος Χρυσάνθης, Γιάγκος Μιχαηλίδης, Χρηστός 
Κολιός, Μιχαλάκης Μαραθεύτης, Καλλιόπη Καραγεώργη, Άνδρέας Χριστο- 
δουλίδης, Παναγιώτης Περσιάνης, Χριστόδουλος Άχιλλεούδης, Γιώργιος 
Προδρόμου, Φίλιος Χριστοδούλου, Χρύσανθος Κυπριανοΰ, Βενέδικτος Έγγλε- 
ζάκης καί Κώστας Χατζή στεφάνου. ’Επιπλέον δ τόμος περιλαμβάνει τις κρι
τικές παρουσιάσεις βιβλίων, πού έκαμαν οί: Νίκος Όρφαν'δης, Κύπρος Χρυ
σάνθης καί Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης.

(β) «’Ανθολόγιο άπό τήν ποίηση τοΰ Κωστή Παλαμά». Ή έκδοση αύτή 
άποτελεϊ τόν άρ. 2 της «Νεοελληνικής Βιβλιοθήκης» τοΰ Όμίλου. ’Ανθολόγησε 
*α'ι έκαμε εισαγωγή δ Γεώργιος Προδρόμου, γραμματέας τοΰ Όμίλου, καί 
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προλόγισε ό πρόεδρος τοΰ Όμίλου. Χρηματοδοτήσανε την έκδοση ό κ. Χρηστός 
Ζαχαράκις, πρέσβυς της Ελλάδος, ό κ. Μιχαλάκης Κυθρεώτης και τό Ταμείο 
τοΰ ‘Ομίλου.

Β'. Εκδηλώσεις.

Στις 27 Φεβρουάριου 1980 διοργάνωσε ό "Ομιλος συγκέντρωση μέ την 
ονομασία «Μνήμη Κωστή Παλαμά», ύπό την αιγίδα τοΰ κ. Χρήστου Ζαχαράκι, 
πρέσβυ της Ελλάδος. Μιλήσανε οί έξής:-

(α) Κύπρος Χρυσάνθης «Ό Ε.Π.Ο.Κ. γιά τόν Παλαμά».
(β) Γεώργιος Προδρόμου «Ό Παλαμάς παιδί».
(γ) Λουλοΰ Συμεωνίδου «Παλαμάς καί Καλομοίρης».
‘Η χορωδία τοΰ Έθνικοΰ ’Ωδείου Λευκωσίας (διευθυντής "Αντρος Νάταρ) 

έκτέλεσε συνθέσεις Καλομοίρη σέ στίχους Κωστη Παλαμά.
Επιπλέον ό "Ομιλος συμμετείχε στούς έορτασμούς 25ης Μαρτίου 1821— 

1ης ’Απριλίου 1955 καί της 28ης ’Οκτωβρίου 1940, πού διοργανωθήκανε στο 
Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο άπό τά συνεργαζόμενα σωματεία. ’Επίσης 
στον εορτασμό των Ελληνικών Γραμμάτων πού διοργάνωσε στις 28 Γενάρη 
1981 δ «Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «Στασΐνος». Στόν έορτασμό 
αύτό χαιρέτισε δ πρόεδρος τοΰ ‘Ομίλου άπό μέρους πνευματικών καί έπιστη- 
μονικών σωματείου.

Γ'. Κριτικές παρουσιάσεις βιβλίων.

1. Στις 16 Γενάρη 1980 παρουσιαστήκανε τά έξης βιβλία:-
(α) «Τά έν διασπορά», Β' τόμος, τοΰ Κυριάκου Χατζηιωάννου άπό τόν 

Χρηστό Κολιό, (β) «Έπετηρίς 1977-1979 τοΰ Κέντρου Επιστημονικών Ερευ
νών» άπό τόν Κλεΐτο Ίωαννίδη. (γ) «Σοφίας άπάνθισμα» άπό τόν Γεώργιο 
Κ. Ίωαννίδη.

2. Στις 12 Μάρτη 1980 μαζί μέ την άνάγνωση τοΰ άπολογισμοΰ κατά 
τό 1979, παρουσιαστήκανε τά έξης βιβλία:-

(α) «Νεόφυτος Ροδινός» τοΰ Γ. Βαλέτα άπό τόν Γεώργιο Χατζηκωστή. 
Καί (β) «Επιλογή άπό τις σχολιατρικές έργασίες 1943-1976 τοΰ Κύπρου 
Χρυσάνθη άπό τόν Γλαΰκο Κασουλίδη.

3. Στις 19 Νιόβρη 1980 παρουσιαστήκανε τά έξης βιβλία:-
(α) «Ή Κύπρος εις τάς άρχαίας πηγάς», τόμ. Δα', τοΰ Κυριάκου Χατζη- 

ϊωάννου άπό τόν Γεώργιο Κ. Ίωαννίδη. (β) «Λαογραφική Κύπρος», τόμ. Γ, 
άπό τόν Κώστα Γιαγκουλλή. Καί (γ) «‘Η κωμόπολη Λύσης» τοΰ Σάββα Κ. 
Ξυστούρη άπό τόν Κύπρο Χρυσάνθη.

Δ'. Συνεστιάσεις.

Πραγματοποιήθηκε μιά συνεστίαση στις 17 Δεκέβρη 1980 μέ δμιλητή τόν 
Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κρίτωνα Τορναρίτη μέ 
θέμα «Πνευματική ιδιοκτησία. Σχετικοί νόμοι καί συναφή θέματα».

Ε'. Δωρεές εκδόσεων τοΰ 'Ομίλου.

Τό 1980 δ "Ομιλος έδώρησε συνολικά 814 βιβλία ως έξής:
Παιδαγωγική ’Ακαδημία Κύπρου 506
Κέντρα νεότητος 160
Γυμνάσια ύπαίθρου 10
Μαθητές Παγκυπρίου Γυμνασίου 12
Πανεπιστήμια, Σωματεία, Βιβλιοθήκες Ελλάδας κλπ. 126

ΣΤ'. Π ινακοθήκη.

Μέ τήν άφιλοκερδή βοήθεια τοΰ ζωγράφου Λευτέρη Οικονόμου, άνοιξε 
ξανά ή πινακοθήκη τοΰ ‘Ομίλου. Δυστυχώς ένας πίνακας παρουσιάζει φθορά, 
άπό ύπαιτιότητα τοΰ ζωγράφου του. "Ενας πίνακας έχει φωτογραφηθεΐ άπό 
τό Φιλοτελικό τμήμα τοΰ ‘Υπουργείου Συγκοινωνιών καί "Εργων γιά να χρη
σιμοποιηθεί σέ γραμματόσημο.

Ζ'. Βραβείο Γραμμάτων.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο άπένειμε τό «Βραβείο Γραμμάτων» στόν φιλό
λογο Νικόλαο Σ. Σπανό γιά τήν άξιόλογη φιλολογική εκδοτική επιμέλεια τοΰ 
έργου «Ώρες τής Λευκωσίας στήν ποίηση τών Κυπρίων», πού τοΰ άνέθεσε δ 
Δήμος Λευκωσίας.

Σέ γενικές γραμμές αύτές είναι οί δραστηριότητες τοΰ ‘Ομίλου κατά τό 
1980.

"Ομως κοντά σ’ αύτές πρέπει νά άναφερθοΰν καί τά έξής:
1. ‘Ο "Ομιλος μέ τόν πρόεδρό του συμμετέχει στήν Κυπριακή Επιτροπή 

τής Ούνέσκο.
2. Ό πρόεδρος ύπόγραψε καί άπό μέρους τοΰ ‘Ομίλου έγγραφο γιά μείω

ση τών ταχυδρομικών τελών γιά τις εκδόσεις του καί άνέπτυξε τό θέμα καί 
προφορικά σέ ειδική συνάντησή του μέ τόν Υπουργό Συγκοινωνιών καί "Εργων.

3. Προσφώνησε άπό μέρους τοΰ Όμίλου (καί άλλων σωμάτων) και δήλω
σε τιμητική προσφορά έκδόσεών του στόν Σύλλογο Εΰδηλου Ικαρίας « Αρι
στείδης», πού φιλοξένησε μιά μέρα τό «Διεθνές Συνέδριο Αιγαίου». Στό συν
έδριο αύτό δυό μέλη μας συμμετείχαν (Κώστας Χατζηστεφάνου καί Κύπρος 
Χρυσάνθης).
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4. Σέ συνεργασία μέ το Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ «Συνδέσμου 'Ελλή
νων Φιλολόγων Κύπρου «Στασΐνος», ό 'Όμιλος είχε την πρωτοβουλία γιά 
συγκρότηση συνάντησης συγγραφέων άπό την Ελλάδα καί την Κύπρο. Ή 
συνάντηση γιά λόγους τεχνικούς θά γίνει την ’Άνοιξη τοΰ 1981.

‘0 άπολογισμός μου αύτύς οφείλει νά τελειώσει μέ την έκφραση εύχα- 
ριστιών πρός την αύτοΰ Μακαριότητα τόν ’Αρχιεπίσκοπο Κύπρου καί ’Εθνάρχη 
κ. Χρυσόστομο, τόν κ. Χρηστό Ζαχαράκι, πρέσβυ της Ελλάδας, τό 'Υπουργείο 
Παιδείας Κύπρου, την «Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία», τόν κ. Μιχαλάκη 
Κυθρεώτη καί τήν ’Εφορεία 'Ελληνικών ’Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας γιά 
κάθε βοήθεια πού παρέχουν στόν "Ομιλο.

Εύχαριστίες οφείλονται στούς ομιλητές, στά μέλη καί τούς εκτιμητές τοΰ 
'Ομίλου, πού παρευρίσκονται στις διάφορες εκδηλώσεις του, όπως καί στά 
μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου γιά τόν χρόνο πού διαθέτουν γιά επιτυχία 
τών δραστηριοτήτων μας.

Προτοΰ τελειώσω άνακοινώνω ότι ό Άνδρέας καί Φιλόκυπρος Σπυριδάκις 
έδωσαν στον 'Όμιλο λίρες είκοσι εις μνήμη τοΰ άειμνήστου επίτιμου προέδρου 
του Κωνστ. Σπυριδάκι. Τύ ποσό θά δοθεί στις έκδόσεις «Νεοελληνική Βιβλιο
θήκη».

Λυπούμαι πώς καμμιάν εύχή δέν μπορώ νά έκφράσω έξω άπό τόν κύκλο 
τοΰ 'Ομίλου. Γι’ αύτύ περιορίζομαι στά τοΰ 'Ομίλου μέ πρόθεση νά ομολογήσω 
πώς δέν θά έπαναπαυθοΰμε σέ δ,τι πράξαμε ώς τώρα, άλλά θά προσπαθούμε γιά 
περισσότερες καί καλύτερες επιδόσεις. "Ετσι θά δικαιολογηθεί καί ή βράβευσή 
μας άπό τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
Πρόεδρος τοΰ 'Ομίλου
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γεγονός δτι ή πληθωρικότητα καί συγγραφική ζωτικότητα του 
Κύπρου Χρυσάνθη εντυπωσιάζει άπό την πρώτη στιγμή βποιον προσεγγίσει 
το πολύμορφο έργο του. Μιλώντας γιά το λογοτεχνικό του έργο ό Άνδρέας 
Καραντώνης παρατήρησε οτι σήμερα ό Χρυσάνθης είναι μαζί μέ τό Βασίλη 
Βασιλικό καί τό Γιάννη Ρίτσο δ πολυγραφότερος λογοτέχνης μας. ’Άν στό 
λογοτεχνικό συνυπολογιστεί καί τό άλλο έργο του Κύπριου συγγραφέα, τότε 
ο όγκος καί ή ποικιλία της προσφοράς του προκαλεΐ δέος πραγματικό.

’Ιατρικά βιβλία (πρωτότυπα καί μεταφράσεις), μελέτες καί άρθρα ιατρικού 
περιεχομένου, έκατοντάδες φιλολογικά καί δημοσιογραφικά δημοσιεύματα 
σέ σωρεία εντύπων (μεταφράσεις, κρίσεις καί παρουσιάσεις βιβλίων, βιβλιο
γραφίες καί άποδελτιώσεις, άρθρα, μελέτες, σχόλια, δοκιμές καί χρονογρα
φήματα) άποτελοΰν μαζί μέ πλείστα δσα λογοτεχνικά δημοσιεύματα σ’ έφη- 
μερίδες καί περιοδικά καί δεκάδες βιβλία (παιδικά, ποιητικά, πεζά καί θεα
τρικά) τή συγκομιδή μιας άδιάκοπης γιά πενήντα σχεδόν χρόνια πνευματικής 
δημιουργίας.

Εκτός δμως άπό τό συγγραφικό έργο του Χρυσάνθη πρέπει νά ληφθοΰν 
υπόψη στήν επιμέτρηση της προσφοράς του καί οί άλλες πολλές καί πολύ
μορφες πνευματικές δραστηριότητες, δπως τά περιοδικά πού ίδρυσε, διεύθυνε 
ή εξακολουθεί άκόμη νά έκδίδει, καί ή ένεργός συμμετοχή του σέ πολλές πνευ
ματικές οργανώσεις καί σωματεία της Κύπρου.

Άπό τό 1960 εκδίδει άνελλιπώς τό μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό «Πνευ
ματική Κύπρος» (πού πρόσφατα τιμήθηκε μέ διάκριση άπό τήν ’Ακαδημία 
’Αθηνών), ενώ επιμελείται άπό τήν ίδια χρονιά τήν έτήσια έκδοση «Φιλολογική 
Κύπρος» του Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου καί άπό τό 1970 τό 
διμηνιαίο περιοδικό «Υγεία» τού 'Υπουργείου 'Υγείας. Παλαιότερα διεύθυνε 
τά περιοδικά «Δελτίο Σχολικής 'Υγιεινής καί Άντιλήψεως» (1947-1948), 
«'Η Χαρά τών Παιδιών» (μέ τό Νέαρχο Κληρίδη, μηνιαίο, 1953-1959), 
«Θέματα Κριτικής» (1966-1967) καί «’Ιατρική Κύπρος» (διμηνιαίο, 1969- 
1976). ’Επίσης ύττήρξε ιδρυτής καί διευθυντής τών διμηνιαίων εκδόσεων
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«Λυρική Κύπρος» (1955-1963) και Πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής τοΰ 
περιοδικού «Κυπριακοί Καιροί».

’Αξιοσημείωτη είναι, τέλος, ή γιά χρόνια συμμετοχή του στά συμβούλια 
πολλών σωματείων τής Κύπρου, όπως ή «Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών», ό 
«Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου», ή «’Εθνική Εταιρεία Ελλήνων 
Λογοτεχνών Κύπρου» κ.ά., πού συμβάλλουν σημαντικά στην υποκίνηση και 
συντήρηση πνευματικής κίνησης καί τήν ενθάρρυνση τής διακίνησης ιδεών 
στήν Κύπρο.

Φυσικά, μόνο τό ποσοτικό μέγεθος δεν είναι άρκετό ώς κριτήριο τής 
προσφοράς του, ιδιαίτερα τής λογοτεχνικής. ’Εκείνο πού βαραίνει άποφα- 
σιστικά είναι ή ποιότητα τής λογοτεχνικής του δημιουργίας. Κι εδώ όμως 
νομίζω ότι ό Χρυσάνθης καταξιώνεται. 'Η ποιοτική του άξία τεκμαίρεται άπό 
τΙς βραβεύσεις του στήν Κύπρο καί στήν Ελλάδα, τίς πολλές έπαινετικές 
κριτικές, κάποτε άπό πρώτα ονόματα τής έλληνικής κριτικής σέ έγκυρα περιο
δικά, τίς άνθολογήσεις του σέ πλήθος άνθολογιών, τίς μεταφράσεις του σέ 
ξένες γλώσσες καί τή φιλοξενία λογοτεχνικών του κειμένων άπό έγκυρα έλλη- 
νικά έντυπα.

Δέν έχω πρόθεση εδώ νά προβώ σέ κρίσεις καί αισθητικές άποτιμήσεις 
τοΰ έργου τοΰ Χρυσάνθη, γιατί άλλος είναι ό στόχος τής εργασίας μου. Περιο
ρίζομαι άπλά σέ νύξεις, δηλωτικές τών λόγων πού μέ ώθησαν ν’ άσχοληθώ 
μέ τή βιβλιογράφηση τοΰ έργου του.

‘Η εργασία αύτή, πού επιγράφεται «Κύπρος Χρυσάνθης: Βιβλιογραφία 
(1932-1980) I», βιβλιογραφεΐ δ,τι έγραψε ό Χρυσάνθης στόν τομέα τής ποίη
σης, πεζογραφίας (διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα), μελέτη (μή ίατρικοΰ περι
εχομένου) και βιβλιοκρισίας, 6,τι γράφτηκε γιά τά βιβλία του ποίησης καί 
πεζογραφίας, καθώς καί τίς άνθολογήσεις του σ’ έλληνικές άνθολογίες ποίησης 
καί πεζογραφίας.

Διαιρείται στά άκόλουθα μέρη:
Α. Ποιήματα, πού δημοσιεύτηκαν σέ διάφορα έντυπα.
Β. Ποίηση σέ βιβλίο.
Γ. Πεζά, πού δημοσιεύτηκαν σέ διάφορα έντυπα.
Δ. Πεζογραφία σέ βιβλίο.
Ε. Μελέτες (μή ίατρικοΰ περιεχομένου).
Στ. Βιβλιοκρισίες-Παρουσιάσεις βιβλίων.
Ζ. ’Ανθολογήσεις ποιημάτων καί πεζών.
Η. Πίνακες I, II καί III.

Στόν Πίνακα I ταξινομούνται άλφαβητικά τά έντυπα, όπου ό συγγραφέας 
δημοσίευσε ποίημα, πεζό, μελέτη ή βιβλιοκρισία ή όπου κρίθηκαν δικά του 

βιβλία ποίησης και πεζογραφίας, στόν Πίνακα II καταγράφονται άλφαβητικά 
οί συγγραφείς, γιά έργα τών οποίων ό Χρυσάνθης δημοσίευσε βιβλιοκρισία 
και στόν Πίνακα III καταλογογραφοΰνται άλφαβητικά όσοι δημοσίευσαν 
κριτική γιά ποιητικό ή πεζογραφικό βιβλίο του.

Ελπίζω ότι σέ μεταγενέστερο στάδιο θά μπορέσω νά παρουσιάσω τή 
βιβλιογραφία καί τών άλλων κατηγοριών έργων τοΰ Χρυσάνθη (θεατρικά, > 
μεταφράσεις δικές του, μεταφράσεις έργων του, παιδικά, βιβλιογραφήσεις, 
συνεντεύξεις, σχόλια, χρονογραφήματα, δημοσιογραφικά καί ιατρικά).

'Όσον άφορά τόν τρόπο πού έργάστηκα σημειώνω τίς άκόλουθες πληρο
φορίες:

1. Στή βιβλιογράφηση έχουν άποδελτιωθεΐ όχι μόνο όσα έχουν γραφτεί μέ τό 
ονομά του, άλλά καί όσα έχουν δημοσιευτεί μέ ψευδώνυμο.2

2. Ή άρίθμηση τών δημοσιευμάτων του γίνεται μέ αΰξοντα άραβικό άριθμό, 
ξεχωριστά γιά κάθε κατηγορία, ένώ στις κρίσεις γιά τά βιβλία χρησιμο
ποιούνται οί έλληνικοί άριθμοί, γιατί οί άραβικοί χρησιμοποιήθηκαν στήν 
άρίθμηση τών βιβλίων. Σ’ όλες τίς περιπτώσεις ή σειρά πού άκολουθείται 
είναι ή χρονολογική.

3. Ό  πριν άπό τόν τίτλο δημοσιεύματός του ή τό όνομα κριτικού σημαίνει 
ότι ή παραπομπή δέν προέρχεται άπό αύτοψία, άλλά είτε σημειώνεται σέ 
άναδημοσίευση είτε βρίσκεται στό προσωπικό άρχείο τοΰ συγγραφέα 
χωρίς περισσότερα στοιχεία είτε προέρχεται άπό έμμεση πηγή.3

*

4. Ή ένδειξη [άν.] ύποδηλώνει ότι τό κείμενο τής κριτικής είναι άνώνυμο.

5. 'Η [ ] στις βιβλιοκρισίες ύποδηλώνει ότι ό τίτλος τοΰ κρινόμενου
βιβλίου ή καί τό όνομα τοΰ συγγραφέα του δέ σημειώνονται στήν επικε
φαλίδα τής βιβλιοκρισίας.

6. Οί άναδημοσιεύσεις, όπου ήταν δυνατό, άποδελτιώθηκαν, γιατί φανερώ
νουν τήν απήχηση τοΰ έργου τοΰ συγγραφέα, άλλά καί γιατί είναι ένδε-

1. ‘0 ίδιος ό Χρυσάνθης δημοσίευσε βιβλιογραφία τών θεατρικών του (Θεατρικές 
Αποδελτιώσεις καί Δύο Μονόπρακτα, Έκδοση «Θεατρική Συλλογή καί Βιβλιοθήκη», 
Κύπρος 1978), πού χρειάζεται κάποια συμπλήρωση.

2. Τά ψευδώνυμα πού χρησιμοποίησε είναι: Κ. Διομήδης, Λάμπρος Κ. Ρήγας, 
Κ. Ληδραίος, Κ. Τεμέσης, Νήσος Κτώρου, Στέφανος Λυράρης, Κύπρος Φωτεινός, Φώτης 
Κυπρίδης, Κούλης Μάγος καί Κ. Καμπίτης.

3. Τέτοια στάθηκε κυρίως ή έργασία του Γιώργου Α. Παναγιώτου «Συμβολή στήν 
Κυπριακή Βιβλιογραφία», πού δημοσιεύτηκε στό περιοδικό «Πνευματική Κύπρος», Χρονιά 
ΙΑ', άρ. 122-123 (Νιόβρης-Δεκέβρης 1970), 59-66 καί Χρονιά IB', άρ. 141 (Ίούνης 1972), 
258-260.
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χόμενο κάποτε ό μελετητής νά τίς εντοπίσει εύκολότερα άπό τήν πρώτη 
δημοσίευση.

7. 'Όταν ή παραπομπή γίνεται σ’ εφημερίδα, ό τίτλος της καταγράφεται 
ολογράφως καί σημειώνεται μπροστά ή ένδειξη έφ. Οί κυπριακές εφημε
ρίδες δηλώνονται μέ τήν ενδειξη (Κύπρου) μετά τόν τίτλο, εκτός όταν 
είναι πρόδηλο άπό τόν τίτλο δτι πρόκειται γιά κυπριακές εφημερίδες. 
Γιά τις άλλες παραθέτεται ό τόπος έκδοσης μόνο βπου, λόγφ ομωνυμίας, 
μπορεί νά προκόψει σύγχυση.

8. Γιά τά περιοδικά, δταν ό τίτλος δέν είναι μονολεκτικός, χρησιμοποιούνται 
οί πιό κάτω συντομογραφίες.

ΑΙολ(ικά) Γρ(άμματα)
Άη(όστολος ) Βαρν( άβας )
Δ(ελτίον) Έ(λληνικον) Π(νευματικον) 'Ο(μίλου) Κ(ύπρον)
Δ(ελτίον) Έ( πίστη μονικοϋ) καί Φ(ιλολογικοϋ) Σ(υλλόγον) *Α(μμοχώστον)
Δ(ελτίον) Χειρ(ονργικής) 'Ετ(αιρείας) Κ(ύπρον)
Δελφ(ικά) Τετρ(άδια)
Δωδ(έκατη) "Ωρα
Έκδοτ(ικά) Νέα
’ Εκδρ(ομική) Ήχώ
’Ελ(εύθερον) Πν(ενμα)
'Ελ( λάς )—Κ( ύπρος )—Τ( ουρισμός )
Έλλ(ηνικά) Θέμ(ατα)
Έλλ(ηνική) Άνεξ(αρτησία)
'Ελλ(ηνική) Δημ( ιουργία)
Έλλ(ηνική) Κ(ύπρος)
Έλλ( ηνική) Λ(αΙκή) Τ(έχνη)
Έλλ(ηνικός) Κόσ(μος)
'Ελλην(ισμός) τον Έξ(ωτερικοϋ)
'Ελληνοβ(ελγική) καί Πανενρ(ωπαΙκή) Έπιθ(εώρησις)
’Επιθ(εώρηοη) Τ(έχνης)
Εύβ(οΙκός) Λόγος
Έφ(εδρική) Φλ(όγα)
Ήπ( ειρωτική) *Εστ(Ια)
Θέμ(ατα) Κριτ(ικής)
Θεσα(άλικη) 'Εστ(ία)
Ίατρ(ολογοτεχνική) Στ(έγη)
Καιν( ούρια) Έπ(οχη)
Καιρ(οΙ) τής Κ(ύπρου)
Ό Κόσ(μος) Σήμ(ερα)

Ό Κόσ(μος) τής 'Ελλην(ίδος)
Κρητ(ική) Έστ(ία)
Κρητ(ικές) Σελ(ίδες)
Κριτ(ικά) Φύλ(λα)
Κ(υπριακά) Γρ(άμματα)
Κ(υπριακά) Χρον(ικά)
Κ(νπριακαΙ) Σπ(ουδαΙ)
Κ(νπριακή) ’Επιθ(εώρησις)
Κ(νπριακοί) Καιρ(οί)
Κ(νπριακόν) Νομ(ικόν) Βήμα
Κ(υπριακός) Λόγος
Λαογ(ραφική) Κ(ύπρος)
Λογ(οτεχνικά) Χρον(ικά)
Μακ(εδονική) Ζωή
Μακ(εδονικόν) Ήμερ(ολόγιον)
Μην(ιαΐον) Δελτ(ίον) ’Εκδρ(ομικοϋ)
Μονσ(ική) Παιδ(εία)
Ναυτ(ική) 'Ελλάς
Ν(έα) Έπ(οχή)
Ν(έα) Έστ(ία)
Ν(έα) Πν(οή)
Ν(έα) Πορ(εία)
Ν(έα) Σκ(έψη)
Ν(έα) Σύν(ορα)
Νεοελ(ληνικός) Λόγος
Παιδ(ική) Χαρά
Πειρ( αίκή)—Πατρ( αϊκή)
Περ(ιοδικόν) 'Ελλην(ίδων) Β(ορείου) Έλλ/άδος)
Πν(ενματική) Ζωή
Πν(ευματική) Κ(ύπρος)
Σερ(ραΙκά) Γρ(άμματα)
Στ(ερεά) Έλλ(άς)
Σύγχρονη ) Σκ(έψη)
Τό Σχ(ολεϊο) καί τό Σπ(ίτι)
Τριφ(υλλιακή) Έστ(ία)
Φιλ(ολογική) Κ(ύπρος)
Φιλ(ολογική) Πρωτ(οχρονιά)
Φιλ(ολογική) Φ(ωνή) 
Τό Χαρ(ούμενο) Σπ(ίτι)
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Όλοι δσοι καταπιάστηκαν μέ αύτοΰ τοΰ είδους τΙς εργασίες γνωρίζουν 
τίς δυσχέρειες πού συναντά κανείς στήν έρευνά του άπύ τΙς τρομακτικές ελ
λείψεις στίς βιβλιοθήκες μας. ’Αρκεί ν’ άναφέρω δτι στ'ις κυπριακές βιβλιο
θήκες δέν ύπάρχουν πλήρεις σειρές τών κυπριακών φιλολογικών περιοδικών.

’Άν έλειπε τύ προσωπικό άρχεΐο τοΰ συγγραφέα, πού πρόθυμα τέθηκε 
άπύ τόν ίδιο στή διάθεση μου, ή βιβλιογραφία αύτή θά ήταν άδύνατο νά παρου
σιαστεί. Γιά τήν πρόθυμη συμπαράσταση καί βοήθεια τοΰ συγγραφέα, πού 
μ’ έσωσε άπύ σπατάλη χρόνου κα'ι κόπου, τόν εύχαριστώ θερμά.

Φυσικά, δέν τρέφω αύταπάτες δτι ή βιβλιογραφία είναι πλήρης. Ελλεί
ψεις καί παραλείψεις άναμένεται νά ύπάρχουν, έλπίζω δέ δτι φίλοι άναγνώστες 
θά θελήσουν νά βοηθήσουν στή συμπλήρωσή της, ύποδεικνύοντας τά κενά. 
’Άς είναι βέβαιοι δτι ή συνεισφορά τους θά έκτιμηθεΐ.

Δεκέβρης 1980 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Α. ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ

1. Εφηβική άγάπη, έφ. «Ό Παρατηρητής» (Κύπρου) 27/2/1932.
2. Χειμερινά, έφ. «Ό Παρατηρητής» (Κύπρου) 5/3/1932.
3. Νοσταλγία, έφ. «‘Ο Παρατηρητής» (Κύπρου) 12/3/1932.
4. Παράκληση, έφ. «Ό Παρατηρητής» (Κύπρου) 9/4/1932.
5. Σβΰσε, ψυχή, έφ. «Ό Παρατηρητής» (Κύπρου) 16/4/1932.
6. Γυρισμός, έφ. «Ό Παρατηρητής» (Κύπρου) 9/7/1932.
7. Στροφές (Ι-ΙΠ), «Κ. Νέα», Χρονιά Α', άρ. 3 (30/7/1933), 13.
8. Ύποθήκαι στό φίλο Φ. (I-IV), «Κ. Γρ.», έτος Α', άρ. 21-24 (15/7- 

1/9/1935), 674-675.
9. Τραγούδι τής Μάρω, «Κ. Γρ.», έτος Β', άρ. 26 (Νοέμβρης 1935), 74.

10. Έπιθαλάμιο άρχαίας Κυπρίας, «Κ. Γρ.», έτος Β', άρ. 6 (1/3/1936), 
304-306.

11. 'Ύμνος στά μάτια σου, «ΠάφοΓ», Χρονιά Α', άρ. 12 (Αύγουστος 1936), 
376.

12. 'Ύμνος στή φιλία, «Κ. Γρ.», έτος Β', άρ. 11-12 (Αΰγουστος-Σεπτέβρης 
1936), 505-508.

13. Ώδή στήν άνοιξη τοΰ παντός, «Ν. Πν.», τ. Α', άρ. 10 (Απρίλιος 1937), 
257-258.

14. Ώδή στήν πίστη, «Κ. Γρ.», έτος Γ', άρ. 9-10 (Ίούνης-Ίούλης 1937), 
316-317.

15. Τύ τραγούδι τοΰ μάστορα, «Κ. Γρ.», δπ. π., σ. 318.
16. Νανούρισμα, «Ν. Πν.», τ. Β', άρ. 13 (Ίούλιος-Αΰγουστος 1937), 1.
17. Ό θάνατος τοΰ ’Άδωνη, «Κ. Γρ.», έτος Δ', άρ. 11 (Μάρτης 1940), 

505-512.
18. Ό θρήνος τής Δημώνασσας, «Κ. Γρ.», έτος Ε', άρ. 64 (Όχτώβρης 

1940), 261-263.
19. Ώδή σέ κυπριακή τριήρη, «Πάφος», Χρονιά Ε', άρ. 10 (Όκτώβρης 

1940), 325-326.
20. Έπιλύχνια II, «Πάφος», Χρονιά Στ', άρ. 2 (Φλεβάρης 1941), 33-34.
21. Μετανάστευση άρχαίων Κυπρίων, «Κ. Γρ.», έτος Ε', άρ. 69 (Μάρτης 

1941), 419-423.
22. Έπιλύχνια III, «Πάφος», Χρονιά Στ', άρ. 6 (Ίούνης 1941), 109-110.
23. Άξιοθέα, «Πάφος», Χρονιά Στ', άρ. 8 (Αύγουστος 1941), 145-149.
24. Απόδειπνα, «Κ. Γρ.», έτος Στ', άρ. 75-76 (Σεπτέμβρης-Όχτώβρης

1941), 85-88.
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25. Έπιλύχνιο IV, «Κ. Γρ.», έτος Στ', άρ. 79-80 (Γενάρης-Φλεβάρης 
1942), 160-161.

26. Έπιλύχνιο I, «Πάφος», Χρονιά Ζ', άρ. 2-3 (Φεβράρης-Μάρτης 1942), 
17-18.

27. Σονέττα (Σονέττο, Πόθος, ’Αγάπες, Αισιοδοξία, Ζήλια, Λευκοσία, Σέ 
πρωτοτάξιδο, Κορμί, Έπιθαλάμιο, ’Έπαινος, Νιότη, Ρογιάτικο), «Κ. 
Γρ.», έτος Ζ', άρ. 83-84 (Μάης-’Ιούνης 1942), 2-7.

28. Μικρές Πατρίδες (Στόν Στασΐνο, ’Αφροδίτη καί ’Άδωνις, Δημώνασσα, 
Πυγμαλίων καί Γαλάτεια, Εύέλθων και Φερετίμη, Όνήσιλος, Άξιοθέα, 
Ζωίλος ό Πυθιονίκης, Στασάνωρ, Άμύκη, Νικοκλέων καί Πασικράτης, 
Πασίκυπρος, Νικοκλής ό Εύαγόρου), «Κ. Γρ.», έτος Ζ', άρ. 93-94 
(Μάρτης-’Απρίλης 1943), 184-190.

29. ‘Ύμνος τοΰ Παγκύπριου, «Κ. Γρ.», έτος Η', άρ. 95-96 (Μάης-’Ιούνης 
1943), 1—’Αναμνηστικόν Λεύκωμα Παγκυπρίου Γυμνασίου, Λευκω
σία 1944, σ. ε'.

30. ‘Ύμνος, «Κ. Γρ.», έτος Η', άρ. 99-100 (Σεπτέμβρης-Όκτώβρης 1943), 
79-80.

31. ’Ωδή στις Ελληνικές Ταξιαρχίες, «Κ. Γρ.», δπ. π. π., σσ. 81-82.
32. Τριαντάφυλλα, τριαντάφυλλα (I, IX, X), «Κ. Γρ.», έτος ΙΑ', άρ. 131-132 

(Μάης-’Ιούνης 1946), 48.
33. Τριαντάφυλλα, τριαντάφυλλα (VII), «Κ. Γρ.», έτος ΙΑ', άρ. 135-136 

(Σεπτέμβρης-Όχτώβρης 1946), 166.
34. ’Ελεγείο, «Κ. Γρ.», έτος ΙΑ', άρ. 137-138 (Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1946), 

243-244.
35. Τριαντάφυλλα (XIII), «Κ. Γρ.», έτος ΙΒ', άρ. 139-140 (Γενάρης-Φλε- 

βάρης 1947), 24.
36. Τριαντάφυλλα, τριαντάφυλλα (II), «Κ. Γρ.», έτος ΙΒ', άρ. 141-142 

(Μάρτης-’Απρίλης 1947), 71.
37. Μεσογειακές ’Ωδές III, «Γράμματα», τ. ΙΑ', τεύχη 7-8 (25/4/1947), 92.
38. Τριαντάφυλλα, τριαντάφυλλα (XI), «Κ. Γρ.», έτος ΙΒ', άρ. 143-144 

(Μάης-’Ιούνης 1947), 153.
39. Τριαντάφυλλα (III), «Κ. Γρ.», έτος ΙΓ', άρ. 151-153 (Ίανουάριος- 

Μάρτιος 1948), 32.
40. ’Επιτραπέζιο, «Κ. Γρ.», έτος ΙΓ', άρ. 155 (Μάϊος 1948), 119-120.
41. Τριαντάφυλλα, «Κ. Γρ.», έτος ΙΓ', άρ. 156 (’Ιούνιος 1948), 146.
42. Προμηθέας, «Κ. Γρ.», έτος ΙΔ', άρ. 167 (Μάϊος 1949), 143-145.
43. Τριαντάφυλλα (V), «Κ. Γρ.», έτος ΙΕ', άρ. 181 (’Ιούλιος 1950), 213.
44. Στόν Τάκη Φραγκούδη, «Κ. Γρ.», έτος ΙΖ', άρ. 201 (Μάρτης 1952), 78.
45. Στά άρρωστα παιδιά τοΰ Παιδιατρείου Ormond Street, «Κ. Γρ.», έτος 

ΙΖ', άρ. 202 (’Απρίλιος 1952), 113.

46. ’Επιτραπέζιο V, «Κ. Γρ.», έτος ΙΖ', άρ. 205 (’Ιούλιος 1952), 234.
47. ’Αγγλικοί πίνακες (Δίδαξε τις ψυχές νά πετοΰν, Τά παιδιά τοΰ ζωγράφου, 

Οί δυο ταξιδιώτες, ‘Ισπανικό τοπίο, Κεφαλή πού ονειρεύεται, Δυό πού 
κοιμούνται), «Πν. Ζ.,», περ. Β', Χρ. Α', άρ. φύλ. 9 (15/11/1952), 194.

48. Πίνακες τοΰ Van Gogh (Τ’ άνθισμένο δέντρο, ‘Η γυναίκα μέ τό ψάθινο 
καπέλλο, ‘Η κίτρινη καρέκλα, Ό θεριστής, ‘0 δρόμος μέ τό κυπαρίσσι, 
‘Ηλιοτρόπια), «Κ. Γρ.», έτος ΙΖ', άρ. 210 (Δεκέμβριος 1952), 381-382.

49. ‘Ο άνθρωπος μέ τ’ άνθισμένο στάχυ τοΰ Βάν Γκόγκ, «Κ. Γρ.», έτος ΙΗ', 
άρ. 211 (’Ιανουάριος 1953), 7.

50. Κυπριακές Πατρίδες (Λήδρα, Σαλαμίνα, Ταμασός, Γόλγοι, Κίτιον, 
Σόλοι, Λάπηθος, Ίδάλιον), «Πν. Ζ.», περ. Β', Χρ. Β', άρ. φύλ. 13 
(15/3/1953), 271.

51. Μικρές Πατρίδες (Οί έθνικές ήμέρες, Μιχάλης Κυπραίος, Χριστόδουλος 
Σώζος, Ροδίων Γεωργιάδης, Επίλογος), «Κ. Γρ.», έτος ΙΗ', άρ. 214 
(’Απρίλιος 1953), 105-106.

52. Εύχή των Κυπρίων Φυσιολατρών, «Μην. Δελτ. Έκδρ.», έτος Στ', τεΰχ. 
68-69 (Άπρίλιος-Μάϊος 1953), εξώφυλλο.

53. ‘Ύμνος στήν Παναγία της Κύπρου, «Κ. Γρ.», έτος ΙΗ', άρ. 218 (Αύ
γουστος 1953), 285-286 — «Καιρ. της Κ.», τ. Α', άρ. 5 (15/8/1957), 13.

54. Προσευχή σέ κορφή κυπριώτικου βουνού, «Πν. Ζ.», περ. Β', Χρ. Β', 
άρ. φύλ. 21 (15/3/1954), 427.

55. ‘Ο ήμιτελής κανόνας τοΰ Διονυσίου Σολωμοΰ, «Κ. Γρ.», έτος ΙΘ , αρ. 
226 (’Απρίλιος 1954), 143-144.

56. Τά Βορειοηπειρωτικά Βουνά, «Ήπ. Έστ.», έτος Γ , τεΰχ. 26 ( Ιούνιος 
1954), 621.

57. Παγκυπριονίκες (I, II, III, IV), «Κ. Γρ.», έτος ΙΘ , αρ. 228 ( Ιούνιος 
1954), 244-246.

58. Κανόνας τοΰ Εθνομάρτυρα Κυπριανού, «Κ. Γρ.», έτος ΙΘ , αρ. 229 
(’Ιούλιος 1954), 273-275.

59. ‘O περιπαθής οδοιπόρος (’Ακρόπολη, ‘O τύμβος τοΰ Μαραθώνα, Ναός 
τοΰ Σουνίου, ’Ιθάκη, Δαφνί, Κεραμεικός, Η Νίκη της Σαμοθράκης 
στό Λούβρο, Λέων της Χαιρωνείας), «Κ. Γρ.», έτος ΙΘ , αρ. 233 (Νοέμ
βριος 1954), 417-418.

60. Στή μεγάλη Εύγενία Θεοδότου, έφ. «’Εκκλησιαστικόν Βήμα» (Κυπρου) 
1/4/1955.

61. ‘Ο ημιτελής κανόνας τών Κανταριωτών Μοναχών, «Κ. I ρ.», έτος ΙΘ , 
άρ. 223 (’Ιανουάριος 1954), 11-12.— έφ. «’Εκκλησιαστικόν Βήμα» 
(Κύπρου) 15/5/1955.

62. Μπαλλάντα στόν άέρα τής Πολωνέζας τοΰ Σοπέν, « Η π. Εστ.», έτος 
Δ' (1955), 1042.
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63. Μιά γυναίκα, «Φιλ. Πρωτ.» 1955, 175.
64. Τό δέος τών παιδιών στην έκκλησιά, «Φιλ. Πρωτ.» 1955, 296.
65. Ή προσωπικότητα, Πλαζέ, ’Έμπορας, Αύτοδιάθεση Κυπρίων, «Κ. Γρ.», 

έτος ΚΑ', άρ. 247-252 (Ίανουάριος-’Ιούνιος 1956), 164.
66. Τά πλάσματά σου, Κύριε (Γυναίκα φτωχού άρρωστου, Κοινή γυναίκα, 

'Ο σεληνιασμένος, 'Ο 'Άγιος, Τρελλός γέρος), «Ήπ. Έστ.», έτος Ε', 
τεΰχ. 50 (’Ιούνιος 1956), 590-591.

67. Οί φυτεΰτρες, «Ν. Έστ.», τ. 60, τεΰχ. 703 (15/10/1956), 1406.
68. Άπό τον άγώνα της Κύπρου (Νεκρός πολεμιστής, 'Η μάνα τοΰ νεκρού 

στρατιώτη, 'Ο προδότης, Πληγωμένος στρατιώτης), «Ήπ. Έστ.», 
έτος Ε' (1956), 1.

69. Άπό τόν άγώνα της Κύπρου (Κάλυψε την ύποχώρηση, Συνοικιακό τοπίο, 
Ό δειλός, Νά τιμωρούμε βρήκαμε τό δρόμο) «Ήπ. Έστ.», έτος E' 
(1956), 630.

70. Τό Κρυφό σχολειό, Μάνα Φυλακισμένη, Ή μπαλλάντα τών χτυπημένων 
άπό μπόρα άγοριών, «Ήπ. Έστ.», έτος Ε' (1956), 1024.

71. Στό χωριάτικο καφενείο, «Φιλ. Πρωτ.» 1956, 121.
72. Ερωτικά της Κύπρου (I, II, III), «Καιρ. της Κ.», τ. Α', άρ. 4 (31/7/ 

1957), 44.
73. Τριαντάφυλλα (II, XI), «Κρυστάλλης», περίοδος Γ', τεΰχ. 78 (Ίούλιος- 

Σεπτέμβριος 1957), 9.
74. Στην εκατόχρονη γιαγιά, «Καιρ. της Κ.», τ. Α', άρ. 8 (30/9/1957), 25.
75. Παγκύπριοι άγώνες (Ι-VI) «Καιρ. της Κ.», τ. Α', άρ. 10 (28/10/1957), 

71.
76. Παλιές πατρίδες, «Κρυστάλλης», περίοδος Γ', τεΰχ. 79 (Όκτώβριος- 

Δεκέμβριος 1957), 1.
77. Σοφία, Σονέττο, «Έκδρ. Ήχώ», τεΰχ. 13 (1957), 4.
78. Πρωτοχρονιάτικο τραγούδι, «Έκδρ. Ήχώ», τεΰχ. 12 (1957), 5.
79. Βορειοηπειρωτικά Βουνά, Ό θρήνος τών χαμένων πατρίδων, Τό πολιορ- 

κημένο έλληνικό νησί, Γιορταστικό στη λευτερωμένη Δωδεκάνησο, 
«Ήπ. Έστ.», έτος Στ' (1957), 183.

80. Δυό γυναίκες, «Φιλ. Πρωτ.» 1957, 258.
81. Τό χορικό τοΰ ενστίκτου (οί πίνακες τοΰ Gaugin) (Ό μΰθος, Γυμνό, 

Βαρβαρικό τραγούδι, Κυνήγια, Still life), «Καιρ. της Κ.», τ. Β', άρ. 15 
(15/1/1958), 65.

82. Τό σονέττο τής μάνας, Mater Dolorosa, «Καιρ. τής Κ.», τ. Β', άρ. 16 
(30/1/1958), 52.

83. Πέντε πίνακες — πέντε τραγούδια (Στό χωριάτικο καφενείο, Ή ύδρο- 
φόρος, Λεύκες καί γυναίκες, Κόρες καί παπαρούνες, Τό βόδι), «Καιρ. 
τής Κ.», τ. Β', άρ. 18 (28/2/1958), 62-63.

84. Παρρησία, Μεγαλουπόλεις II, Λιποψυχία, «Ή ’Εφημερίδα τών Ποιη
τών», έτο< Β', άρ. 18 (Άπρίλιος-Μάϊος 1958), 6.

85. Στόν 'Άη ’Ιάκωβο, «Καιρ. της Κ.», τ. Γ', άρ. 26 (30/6/1958), 16.
86. Άπό την άκολουθία τοΰ Εθνομάρτυρα Κυπριανοΰ Συναξάρι, «Καιρ. της 

Κ.», δπ. π. π.
87. Τό τοπίο, «Ν. Πορ.», τεΰχ. 37 (1958), 74.
88. Στόν Παγκυπριονίκη Φιλόκυπρο, «Φιλ. Πρωτ.» 1958, 145.
89. Τά τραγούδια τοΰ Νήσου Κτώρου γιά τά μαΰρα χρόνια (Νεκρός πολεμι

στής, Ή μάνα τοΰ προδότη, 'Ο άντρεϊος πολεμιστής, Είχε ένα άγόρι, 
Πτώμα, Τάφος ηρώων), «Καιρ. της Κ.», τ. Δ', άρ. 42 (28/2/1959), 8.

90. Ελευθερία, «Καιρ. της Κ.», τ. Δ', άρ. 43 (15/3/1959), 14.
91. Τά τραγούδια τοΰ Νήσου Κτώρου άπό τά μαΰρα χρόνια (Γιά νά σώσει 

τό παιδί, Σέ περίφραχτο χώρο, Τό παράλυτο χέρι, Μιά μικρή έβαλε τή 
μπόμπα, ’Άθελα, Εφτάχρονο θύμα, Πολυβόλο στή νύχτα, Συρματο
πλέγματα στήν έκκλησιά, Καιρός ειρήνης), «Καιρ. της Κ.», δπ. π. π., 
σ. 16.

92. Άπό τά τριαντάφυλλα, Μνήμες στά στενά τής Λευκωσίας, Στά προδομένα 
παιδιά τής Λευκωσίας, Λευκωσία, Παλιά Λευκωσία (I, II, III, IV), 
«Καιρ. τής Κ.», τ. Δ', άρ. 46 (1/5/1959), 12-13.

93. Ή μπαλλάντα τής Φυλακισμένης Λευκωσίας, «Καιρ. τής Κ.», δπ. π. π., 
σσ. 80-81.

94. Ή μπαλλάντα τών φυλακών τής Λευκωσίας, «Καιρ. τής Κ.», τ. Δ', άρ. 
47 (15/5/1959), 8-9.

95. Τρεις ποιητικές δοκιμές γιά τή Δημοκρατία τής Κύπρου (Καινούριοι 
Θεοί, Ξεκίνημα, Ελάτε), «Καιρ. τής Κ.», δπ. π. π., σ. 15.

96. Τραγούδια γιά τούς πίνακες τοΰ Τηλ. Κάνθου (Τά σπίτια μέ τήν κλημα
ταριά, Τοπεΐο παλιάς Λεμεσοΰ, Φιγοΰρες κάτω άπ’ τήν κληματαριά, 
Ό πάγκος μέ τήν άνθισμένη ροδακινιά, Παιγνιδίσματα στίς φιντουκιές), 
«Ήπ. Έστ.», έτος Η', τεΰχ. 85 (Μάϊος 1959), 422-423.

97. Στόν Έλευθεριονίκη Άντρέα Κοντό, «Καιρ. τής Κ.», τ. Ε', άρ. 50 
(30/6/1959), 59.

98. Φλογισμένο δειλινό, ’Ερημιά τοΰ 1958, Ή «Κατώβρυση» τής 'Άλωνας, 
Βάρκες στό ναυπηγείο, «Τό Περιοδικό μας», περίοδος νέα, Χρ. Β', άρ. 
13-14 (Ίούλιος-Αΰγουστος 1959), 12.

99. Τάφος ήρώων, «Κρίκος», έτος ΙΟον, άρ. 103-104 (Ίούλιος-Αΰγουστος 
1959), 55.

*100. Καντάδα, Θέρος άρχαϊο, «Ήπ. Έστ.», τεΰχ. 76 (1959)
101. Ό δρόμος μέ τό κυπαρίσσι, «Κρυστάλλης», περίοδος Γ , τεΰχ. 9 ( Απρί

λιος-’Ιούνιος 1960), 8.
102. Ειρήνη, έφ. «Εύβοϊκός Χρόνος», 18/6/1960.
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103. Ξωκλήσι σέ κακή στιγμή, «Καιρ. της Κ.», τ. Η', άρ. 96 (12/8/1960), 
74.

104. Ό πρωτοξυπνημένος έφηβος, «Καιρ. της Κ.», δπ. π. π.
105. Ή Μπαλλάντα των έξορίστων Κυπρίων άγωνιστών, έφ. «’Ελευθερία» 

(Κύπρου) 16/8/1960.
106. Μπαλλάντα—‘Η σφαγή των Κοντεμενιωτών στο Κιόνελι, «Πν. Κ.», 

Χρονιά Α', άρ. 2 (Νιόβρης 1960), 58-60.
107. Στόν Όλυμπιονίκη διάδοχο Κωνσταντίνο, «Πν. Κ.», Χρονιά Α', άρ. 3 

(Δεκέβρης 1960), 103.
108. Χριστουγεννιάτικη είρήνη, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 109.
109. Επικήδειος σέ ’Αθλητή, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 124-125.
110. Μιλώ στούς άνθρώπους γιά τή ραδιενέργεια, «Ήπ. Έστ.», έτος Θ' 

(1960), 503—«Πν. Κ.», Χρονιά Α', άρ. 4 (Γενάρης 1961), 198-199.
111. ’Επιτύμβιο των νεκρών της ΕΟΚΑ, «Φιλ. Κ.» 1960, 81.
112. ’Επίγραμμα τών νεκρών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, «Φιλ. Κ.» 

1960, 81.
113. Στιγμές Θεού (Ό φύλακας άγγελος του λιμανιού, Κυπριακό τοπίο, 

Τό πρώτο βήμα στήν πολιτεία, "Ηρωας, Συλλογίζομαι), «Φιλ. Κ.» 
1960, 113-114.

114. Ή Μπαλλάντα τού Χαράλαμπου Μούσκου, «Πν. Κ.», Χρονιά Α', άρ. 4 
(Γενάρης 1961), σσ. 155-158.

115. Στή Mary O’Connor, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 195.
116. Ή Μπαλλάντα τού καραβιού πού λεγόταν «‘Άγιος Γεώργιος», «Πν. 

Κ.», Χρονιά Α', άρ. 5 (Φλεβάρης 1961), 236-239.
117. Ή Μπαλλάντα τού Γρηγόρη Αύξεντίου τού Γενναίου τών Γενναίων, 

«Πν. Κ.», Χρονιά Α', άρ. 6 (Μάρτης 1961), 266-270.
118. Ή Μπαλλάντα τού πρωτομάρτυρα Μόδεστου Παντελή, «Πν. Κ.», 

Χρονιά Α', άρ. 7 (’Απρίλης 1961), 317-319.
119. Τραγούδια τού άγώνα (Ό άγνωστος νεκρός, 1η τού ’Απρίλη 1955, Τό 

τραγούδι τού Μούσκου, Ή λευτεριά, Παλληκαρίδης-Στυλιανίδης, Στούς 
νεκρούς έφήβους άγωνιστές, Γρηγόρης Αύξεντίου, Οί νεκροί τής 
Ε.Ο.Κ.Α., Μάρκος Δράκος, Τά φυλακισμένα μνήματα, Τάφος Κυπρίου 
μαχητή, Μόδεστος ό πρωτομάρτυρας, Κυριάκος Μάτσης, Στούς νεκρούς 
μαθητές, Στό Φώτη Πίττα, Στούς τέσσερις τού Λιοπετριού), «Πν. Κ.», 
Χρονιά Α', άρ. 9 (’Ιούνιος 1961), 454-458. — «Κ. Καιρ.», τ. Β' (Θ'), 
άρ. 35 (134) (23/3/1962), 16-18.

120. Στόν ’Άγγελο Σικελιανό, «Πν. Κ.», Χρονιά Α', άρ. 9 (’Ιούνιος 1961), 
465.

121. Επίγραμμα, «Πν. Κ.», Χρονιά Β', άρ. 15 (Δεκέβρης 1961), 126.

122. Τρία τραγούδια τής ειρήνης, «Πν. Κ.», Χρονιά Β', άρ. 16 (Γενάρης 
1962), 149-150.

123. "Υμνος τής Μαθητικής Συντροφιάς, «Πν. Κ.», Χρονιά Β', άρ. 17 (Φλε
βάρης 1962), 228-229.

124. [Στούς εορτασμούς τής Κυπριακής Νεολαίας], «Κ. Καιρ.», τ. Γ' (Γ), 
άρ. 42 (141) (22/3/1962), 14.

125. Επίγραμμα τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου, «Πν. Κ.», Χρονιά 
Β', άρ. 18 (Μάρτης 1962), 258.

126. Δυό μεσογειακές ώδές, «Κρυστάλλης», περίοδος Γ', τεΰχ. 99 (Ίούλιος- 
Σεπτέμβριος 1962), 12.

127. Πίνακες: Νεκρά Φύση (Μνήμη, Τό παιδί μέ τό περιστέρι, Δέ λησμονά, 
Πορτραΐτο ψυχής, Στό καφενείο, Σ’ άγαπώ, Πίνακας, Καρέκλα), «Πν. 
Κ.», Χρονιά Γ', άρ. 30 (Μάρτης 1963), 237-238.

128. "Υμνος στήν πορτοκαλιά, «Πν. Κ.», Χρονιά Γ', άρ. 31 (Απρίλης 1963), 
267.

129. Ή μάνα τής Κύπρου, «Περ. Έλλην. Β. Έλλ.», τ. Β', άρ. 69 (Μάϊος- 
Ίούνιος 1963), 319.

130. Τομές άπό ήμερολόγιο: Λυπάμαι. . 1, Αισιοδοξία, Πυρκαγιά τό 1958, 
Τό νόημα τής ζωής, Νίκη ψυχής, Επιστροφή, Κάλεσμα, Κεφάλι άνθρώ- 
πινο, Ποιάν άρετή;, Ή νιότη, «Πν. Κ.», Χρονιά Γ', άρ. 34-35 (Ίούλιος- 
Αΰγουστος 1963), 350-352.

131. Χριστούγεννα, Ήμερολόγιο στό μεταίχμιο, Ή μοίρα τού άνθρώπου, 
Εγκληματώ;, Ή έλπίδα, «Πν. Κ.», Χρονιά Δ', άρ. 39 (Δεκέβρης 1963), 
57-60.

132. Επίγραμμα (στό μνημείο Φώτη Πίττα), «Φιλ. Κ.» 1963, 19.
133. Δεκατρία (Κακοσήμαδα) Αντιποιητικά θέματα (Ό εαυτός μας, Ό φιλάρ

γυρος, Καθημερινότητα στό διηνεκές, Πρόταση γάμου, ‘O άντρείος, 
Τό ϊδιο, ‘Ο δήμιος, Στρήπ-τήζ, Παράκληση νεκρών, Τά ρόδα, Συνήθεια, 
Ρήτορας, Ό κριτικός μου), «Φιλ. Κ.» 1963, 188-194.

134. ‘Ο μύθος, γυμνό, «Έλλην. τού Έξ.», έτος 16ον, άρ. φύλ. 135 (Φεβρου
άριος 1964), 18.

135. Κυπριακά Χριστούγεννα τού 1963, «Πν. Κ.», Χρονιά Δ , αρ. 43 ( Απρί
λης 1964), 183.

136. Μπαλλάντα μέ χρώματα (πάνω σέ πίνακες τού Α. Διαμαντή) (Το δέος 
παιδιών στήν εκκλησία, Μιά γυναίκα μέ άμυγδαλί φόρεμα, Τρεις ηλικίες, 
Στό χωριάτικο καφενείο, Ή ύδροφόρος, Κεφάλι μέ κίτρινο φακιόλι, 
Δυό γυναίκες, Οί φυτεΰτρες, Κόρη καί παπαρούνες, Λεύκες και γυναίκες, 
Τό βόδι), «Πν. Κ.», Χρονιά Δ', άρ. 45 (Ίούνης 1964), 219-222.

137. Ώδή στήν καμένη διμοιρία τού Πολεμιοΰ, «Ν. Εστ.», τ. 76, τεΰχ. 
892 (1/9/1964), 1235-1236.
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138. Επίκληση, έφ. «’Ελευθερία» (Κύπρου) 3/9/1964.
139. ‘Η Μπαλλάντα του Άνδρέα Γερούδη, έφ. «’Ελευθερία» (Κύπρου) 

15/9/1964.—Έπετηρίς Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου (1962-1963, 
1963-1964), 106-107.

140. 'Η έπωδή του διχασμού, έφ. «’Ελευθερία» (Κύπρου) 25/9/1964.
141. Μικρή ωδή, Μικρή ώδή γιά τό σήμερα, ’Ωδή σέ κοιμητήρι κυπριακής 

γής, «Παναθήναια», Χρ. Ε', φύλ. 51 (’Οκτώβριος 1964), 150.
142. ‘Η Κύπρος, έφ. «Ό Άγων» (Κύπρου) 20/11/1964.
143. ‘Ώρα Πατρίδας (συλλογή), προσάρτημα στό τεύχ. 51 τής «Πν. Κ.», 

Χρονιά Ε', Δεκέμβρης 1964.
144. Ώδή μέ εικόνες, «Ήπ. Έστ.», έτος ΙΓ', τεύχ. 152 (Δεκέμβριος 1964), 

994-995.
145. Οί άποθεώσεις τού κάμπου, «Φιλ. Κ.» 1964, 77-80.
146. Μπετόβεν Σονάτα είγο 49, άρ. 2, «Μουσ. Παιδ.», έτος Β , φύλ. 11 

(Ίανουάριος-Φεβρουάριος 1965), 10.
147. Άπόσπασμα άπό τά «Έπιλύχνια», «Κρυστάλλης», περίοδος Γ', τεύχ. 

110 (1965;), 3.
148. Στούς δασκάλους πού πέσανε σ’ ελληνικούς άγώνες, «Πν. Κ.», Χρονιά 

Ε', άρ. 53 (Φεβράρης 1965), 132.
149. Αποχαιρετιστήριο στον Λουκή Ακρίτα, «Πν. Κ.», Χρονιά Ε', άρ. 54 

(Μάρτης 1965), 158.
150. Ώδή στή συνύπαρξη καλού καί κακού, «Δωδ. 'Ώρα», Χρόνος Γ', φύλ. 11 

(Μάρτης-Μάης 1965), 7.
151. Δώδεκα Στιγμές (συλλογή), προσάρτ. στο τεύχ. 58-59 τής «Πν. Κ.», 

Χρονιά Ε', ’Ιούλιος-Αύγουστος 1965.
152. Δεύτερο ταξίδι στήν Ελλάδα Ι-V, «Πν. Κ.», Χρονιά Στ', άρ. 61 (Όκτώ- 

βρης 1965), 27.
153. Δεύτερο ταξίδι στήν Ελλάδα VI-ΧΙ, «Πν. Κ.», Χρονιά Στ', άρ. 62 

(Νοέμβρης 1965), 41.
154. Δεύτερο ταξίδι στήν Ελλάδα XII-XVII, «Πν. Κ.», Χρονιά Στ', αρ. 63 

(Δεκέβρης 1965), 78-79.
155. Δελφικό, «Δελφ. Τετρ.», έτος Β', άρ. 3-4 (1965), 173-174.
156. ‘H σύνθεση: Νάρκισσος, «Πν. Κ.», Χρονιά Στ', άρ. 64 (Γενάρη^, 1966), 

89-91.
157. ‘Η άτέλειωτη έπωδός, ‘Η έπωδός τού έκτροχιασμένου τραίνου, « IIανα- 

θήναια», Χρ. Στ', φύλ. 61 (Φεβρουάριος 1966), 25.
158. Δέκα Άντιποιήματα πάνω σέ ' Γφασματογραφίες (συλλογή), προσάρτ. 

στύ τεύχ. 67 τής «Πν. Κ.», Χρονιά Στ', Απρίλης 1966.
159. ’Έμμετρο δοκίμιο γιά τήν ποίηση, «Πν. Κ.», Χρονιά Στ', άρ. 68 (Μάης 

1966), 199-202.

160. Λυρικόν ‘Ημερολόγιο τής μισής χρονιάς 1965, «Πν. Κ.», Χρονιά Στ', 
άρ. 69 (’Ιούνιος 1966), 241-246.

161. Έμμετρο δοκίμιο πάνω στή μετάφραση ποιητικών έργων, «Πν. Κ.», 
Χρονιά Στ', άρ. 70-71 (Ίούλιος-Αΰγουστος 1966), 288-289.

162. Ίό ’Ορατόριο τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, «Πν. Κ.», Χρονιά Ζ', άρ. 75 
(Δεκέβρης 1966), 67-70.

163. Δώδεκα δελφικοί διάλογοι (Οί χορεύτριες στό φύλλο τής άκανθας, ‘Ηνίο
χος, Μικρό δελφικό, ‘Η Κασταλία πηγή, ’Άλλο μικρό δελφικό, Αγίας, 
Ενδιάμεσο δελφικό, Φιλόσοφος στούς Δελφούς, Δελφικόν αύτοσχεδία- 

σμα, Κορίτσι στούς Δελφούς, Σφίγγα των Δελφών, Τό σπίτι τού Σικε- 
λιανοΰ), «Δελφ. Τετρ.», έτος Γ', άρ. 7-8 (1966), 318-322.

164. Ο Διθύραμβος τού Κυριάκου Μάτση, Ελληνική Κύπρος, Λευκωσία 
1966, σσ. 82-92.—«Πν. Κ.», Χρονιά Θ', άρ. 98 (Νοέμβριος 1968), 
47-52 καί άρ. 99 (Δεκέμβρης 1968), 68-72.

165. ‘Η γκρίζα έπωδός, «Φιλ. Κ.» 1966, 147.
166. Τό Βιβλίο τών Μικρών Λόγων δίχως Αντίλογο, «Πν. Κ.», Χρονιά Ζ', 

άρ. 76 (Γενάρης 1967), 100-109.
167. Εφτά κινέζικες γραφές (πάνω στά βήματα τού Λάο Τσοΰ), «Πν. Κ.», 

Χρονιά Ζ', άρ. 78 (Μάρτης 1967), 163-164.
168. Ρεμβασμός, Σιδερωτής, «Ν. Έστ.», τ. 81, τεύχ. 956 (1/5/1967), 589.
169. Μικρός ύμνος στό μέτρο, «Δελφ. Τετρ.», έτος Γ', άρ. 11-12 (Καλοκαίρι 

1967), 493.
170. Λυρικόν ‘Ημερολόγιον στήν Κυπριακή Χρονιά 1966, προσάρτ. στό τεύχ. 

82-83 τής «Πν. Κ.», Χρονιά Ζ', ’Ιούλης-Αύγουστος 1967.
171. Άπό τήν Ελλάδα (Γιά τό Μεσολόγγι, Γιά τή Μύκονο, Δήλος, Στή 

Θεσσαλονίκη), «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΓ, άρ. 85 (Όκτώβρης 1967), 1-3.
172. ΙΙεριμένοντας τούς βαρβάρους (Προσμονή στρατιώτη, Εγκατάλειψη, 

Διαλογισμός σέ φυλάκιο, Μήνυμα άπ’ τό μέτωπο, Φρουρός στον Πεντα- 
δάχτυλο, Ό χαμένος ποιητής, Λογαριασμοί, ‘Η διάδοση, ‘Η σιγή στό 
μέτωπο, Τό ντουφέκι), «Πν. Κ.», Χρονιά Η', άρ. 88 (Γενάρης 1968), 
93-95.

173. Αποχαιρετιστήριο στό Γιώργο Χριστογιάννη, «Πν. Κ.», Χρονιά Η', άρ. 
89 (Φλεβάρης 1968), 149.

174. Απάντηση τού Ζήνωνα Πιερίδη άπό τό άπειρο σέ μυστικές στιγμές, 
«Πν. Κ.», Χρονιά Η', άρ. 90-91 (Μάρτης-Άπρίλης 1968), 153-154.

175. 'Έξι τεμάχια γιά τόν γαλάζιο Αδελφό, «’Ιλισός», έτος 13ον, τεύχ. 65-66 
(Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), 399.

1'θ. Αποχαιρετισμός στούς Έλλαδικούς στρατιώτες, «Φιλ. Κ.» 1967-68, 
XVII.

177. 'Ύδρα (I, Π, ΙΠ), «Φιλ. Κ.» 1967-68, 4.

16 17

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



178. Διαλογισμοί στήν ’Ολυμπία, «Ν. Έστ.», τ. 83, τεΰχ. 978 (1/4/1968), 
424.

179. Ώδή στό βραχιόλι μιας Κυπριακής ημέρας, «Ν. Έστ.», τ. 84, τεΰχ. 984 
(1/7/1968), 855-856.

180. Δυό ποιήματα γιά τό Άρκάδι, «Πν. Κ.», Χρονιά Η', άρ. 94-95 (Ίούλιος- 
Αύγουστος 1968), 269.

181. ‘Ο Λύκιος στήν ’Έφεσο, «Πν. Κ.)>, Χρονιά Η', άρ. 96 (Σεπτέμβριος 
1968), 329.

182. Σχόλιο στήν ύφασματογραφία, «Πν. Κ.», Χρονιά Θ', άρ. 97 (’Οκτώ
βριος 1968), 13.

183. Τό πουλί τής συνείδησης, «Πν. Κ.», Χρονιά Θ', άρ. 98 (Νοέμβριος 1968), 
46.

184. ‘Η γυναίκα μέ το ψάθινο καπέλο, ‘Ηλιοτρόπια, Οί έθνικές ήμέρες, «Φιλ. 
Πρωτ.» 1968, 143-144.

185. Ή Μπαλλάντα τοΰ φθινοπωρινού Κύπρου Χρυσάνθη, «Πν. Κ.», Χρονιά 
Θ', άρ. 100-101 (Γενάρης 1969), 138-140.

186. ‘Υποτροπή κατά τό καλοκαίρι τοΰ 1968 στήν Κύπρο τής . . . Μεσόγειου, 
«Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 140-142.

187. Επιτάφιο Νέαρχου Κληρίδη, έφ. «’Ελευθερία» (Κύπρου) 12/4/1969.
188. ’Αθεράπευτη έπάνοδος, «Πν. Κ.», Χρονιά Θ', άρ. 102 (Φλεβάρης- 

Μάρτης 1969), 157.
189. Επτά Καλλιγράμματα, «Πν. Κ.», Χρονιά Θ', άρ. 103 (’Απρίλης 1969), 

204-205.
190. ’Εννιά Καλλιγράμματα, Χρονιά Θ', άρ. 104 (Μάης 1969), 241-243.
191. ’Επίγραμμα γιά τό Μέγαρο τοΰ «Λυκείου Έλληνίδων ’Αμμόχωστου», 

«Πν. Κ.», Χρονιά Θ', άρ. 105 (’Ιούνιος 1969), 283.
192. Νέα Καλλιγράμματα, «Πν. Κ.», Χρονιά Θ', άρ. 106-107 (’Ιούλιος-Αύ

γουστος 1969), 346-349.
193. Τό Στάχυ (Καλλίγραμμα), «Πν. Κ.», Χρονιά Θ', άρ. 108 ^Σεπτέμβριος 

1969), 423.
194. Μικρή Ώδή στήν εύθύνη τοΰ πολίτη, «Πν. Κ.», Χρονιά Γ, άρ. 109-110 

(Όκτώβρης-Νοέμβρης 1969), 1-2.
195. Στή Μύκονο, Τό λιμάνι τής Μύκονος, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 2.
196. Είς Έγγονόπουλον πέντε πίνακες εκτός κειμένου (Ι-V), «Πν. Κ.», 

Χρονιά Γ, άρ. 111 (Δεκέβρης 1969), 34-35.
197. Μαρία Π. Ίωάννου (1885-1970), «Πν. Κ.», Χρονιά Γ, άρ. 114 (Μάρτης 

1970), 167.
198. ’Αποχαιρετιστήριο στόν πρέσβυ κ. Μεν. Άλεξανδράκη, «Πν. Κ.», Χρο

νιά ΙΑ', άρ. 122-123 (Νιόβρης-Δεκέβρης 1970), 25.
199. ’Επίγραμμα στόν τάφο τής Θέκλας Γεωργιάδου, «Πν.Κ.», δπ. π. π., σ. 30.

200. ‘Η ’Ακολουθία τοΰ Εθνομάρτυρα Κυπριανού, «Φιλ. Κ.» 1971, 182-190 
(Καί σέ φυλλάδιο).

201. Κι αύτό τό καλοκαίρι, «Ν. Έστ.», τ. 92, τεΰχ. 1085 (15/9/1972), 1267.
202. Ό Διθύραμβος τής πολιτισμένης άτμόσφαιρας τοΰ σήμερα, «Πν. Κ.», 

Χρονιά IB', άρ. 146 (Νιόβρης 1972), 33-38.
203. Χθές, μά χθές σας λέω ..., «Αίολ. Γρ.», έτος Β', τεΰχ. 12 (Νοέμβριος- 

Δεκέμβριος 1972), 468.
204. Ό Διθύραμβος τής Νέας Εποχής (Τήν ποίηση προτιμώ, Ποιητής τοΰ 

μέλλοντος, Συντέλεια, Τό αύτόματο, Ό άρχηγός, Σύστημα δολοφονίας, 
Τεχνολογία, Τά τραίνα, Κατάρρευση), «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΔ', άρ. 157 
(Όκτώβρης 1973), 6-9.

205. Δυό ποιήματα (Ενωρίς τό βράδυ, ‘Ιστορίες παλιές), «Πν. Κ.», Χρονιά 
ΙΔ', άρ. 162 (Μάρτης 1974), 150.

206. Ή Κύπρος είναι νήσος (‘Ο χωρισμός, Παράλια πόλη τής Κύπρου 1974, 
Οί εκτοπισμένοι, Τό φευγιό, ‘0 έφηβος Νικόλας Λούης Λοΐζου) «Αίολ. 
Γρ.», έτος Δ', τεΰχ. 23 (Σεπτέμβριος-Όκτώβριος 1974), 346-347.

207. Εξομολόγηση, Επίγραμμα στόν Νικόλα Λούη Λοίζου, «Πν. Κ.», Χρο
νιά ΙΕ', άρ. 169 (Όκτώβρης 1974), 1.

208. Κύπρος 1974 (’Από τό παρελθόν, ’Έρωτας, Πραγματικότητα, Ή μαυρο- 
φορεμένη, Κατάντια, Συλλογίζομαι, ’Αφήστε), «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΕ', 
άρ. 170 (Νιόβρης 1974), 25-27.

209. 1974. Ήρθαν οί βάρβαροι στήν Κύπρο, «Ν. Σκ.», IB', τεΰχ. 141 (Δε
κέμβριος 1974), 501-502.

210. Ή Μαύρη Μπαλλάντα των Κυπρίων εγκλωβισμένων, «Ή Φιλολογική», 
Δεκέμβριος 1974 — «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΕ', άρ. 173 (Φλεβάρης 1975), 
137-140.

211. 1974: Ήρθαν οί βάρβαροι στήν Κύπρο (Επιστολή στόν ξάδερφο, Στήν 
άποβάθρα, Εμείς, Καταυλισμός προσφύγων, Ό Χωρισμός, Παράλια 
πόλη τής Κύπρου 1974, Οί εκτοπισμένοι, Τό φευγιό, Ό έφηβος Νικόλας 
Λούης Λοΐζου), «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΕ', άρ. 172 (Γενάρης 1975), 108-110.

212. Μετά τό συμβάν (Ή μοναξιά, Τά ένδεχόμενα, Μικρές μνήμες, ’Ανα
κούφιση, Ή πανοπλία, Οί διασπάσεις, Παράταση, Οί νύχτες, Ή πίκρα, 
Ψυχρή σελήνη, Άγρύπνια), «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΕ', άρ. 174 (Μάρ
της 1975), 157-160.

213. ’Έ! εσείς οί μετέπειτα, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΕ', άρ. 177-178 (’Ιούνιος— 
’Ιούλιος 1975), 244.

214. Ή πολυκατοικία, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΕ', άρ. 179-180 (Αύγουστος— 
Σεπτέμβρης 1975), 292.

215. ’Απόσταση—‘Ήρωας, Ό δισταγμός, Μνήμη, «Φιλ. Πρωτ.» 1975, 58.
216. Ποιήματα τής πεζής καθημερινότητας (Τό κορίτσι τής Δευτέρας, Κούρα
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ση, Πρωινό ξύπνημα, Τό πρωινό κορίτσι, 'Η πολυκατοικία, 'Ο νυχτο
φύλακας, Καθημερινή επανάληψη) «Κριτ. Φύλ.», Δ', τεΰχ. 28-30 (Δεκέμ
βριος 1975), 509-511.

217. Τής γλυκείας Χώρας Κύπρου, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΣτ', άρ. 184 (Γενάρης 
1976), 110-111.

218. Τέσσερα τραγούδια (,ζΑχ! χρόνια, Μεσημεριάτικο άκρογιάλι, ’Άν 
αύριο, ’Αποφάσεις), «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΣτ', άρ. 189 (Ίούνης 1976), 
273-274.

219. ‘Η Κύπρος, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΖ', άρ. 195 (Δεκέβρης 1976), 64.
220. ’Αγρυπνία, έφ. «'Ημερήσιος Κήρυξ» Λαρίσης 23/3/1977.
221. Πέρα άπ’ την Ελλάδα ό "Ηλιος (συλλογή), προσάρτ. στό τεΰχ. 201-202 

της «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΖ', Ίούνιος-Ίούλιος 1977.
222. ‘Η Κύπρος, έφ. «Ή Βραδυνή», 9/8/1977.
223. ‘Ο χώρος, «Έλληνοβ. καί Πανευρ. Έπιθ.», έτος 5 (1977), 124.
224. ’Ακολουθία τοΰ ’Εθνάρχη ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' (Καντάτα), 

«Πν. Κ.», Χρονιά ΙΗ', άρ. 207-208 (Δεκέβρης 1977—Γενάρης 1978), 
59-64.

225. ’Εξομολόγηση, «Στ. Ελλάς», έτος ΙΟον, τεΰχ. 103 (’Ιανουάριος 1978), 
21.

226. Κολλάζ γιά την ποίηση, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΗ', άρ. 210 (Μάρτης 1978), 
126.

227. Τραγούδια άπό την Ισπανία, ’Αντίο, άγάπη, άγάπη μου, 'Ισπανικό μεση
μέρι, «Ν. Έστ.», τ. 105, τεΰχ. 1239 (15/2/1979), 252.

228. Τά γράμματά σου, «Έλληνοβ. καί Πανευρ. Έπιθ.», έτος 7, τεΰχ. 26-29 
(Ίανουάριος-Δεκέμβριος 1979), 65.

229. Άροδαφνοΰσα, «Πν. Κ.», Χρονιά Κ', άρ. 229 (Δεκέβρης 1979), 1-14.
230. ’Αμμόχωστος, «Πν. Κ.», Χρονιά Κ', άρ. 232 (Γενάρης 1980), 81.
231. Τό φως δέν χάνεται άπ’ τήν Κύπρο (συλλογή), προσάρτ. στό τεΰχ. 233- 

234 της «Πν. Κ.», Χρονιά Κ', Φλεβάρης-Μάρτης 1980.
232. Δυό ποιήματα (Εμείς οί ελάχιστοι, ’Ήρεμο), «Ν. Έστ.», τ. 107, 

τεΰχ. 1268 (1/5/1980), 636.
233. Παλιά Λευκωσία τό 1977, «Πν. Κ.», Χρονιά Κ', άρ.235-236 (Άπρίλης- 

Μάης 1980), 154.

Β. ΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ

1. Σονέττα, Λευκωσία 1942.
[Άπό τό περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα», έτος Ζ', άρ. 83-84 (Μάης- 
Ίούνης 1942), 2-7]. — Εκτός έμπορίου.

2. Μικρές Πατρίδες, Λευκωσία 1943.
[Άπό τά «Κυπριακά Γράμματα», έτος Ζ', άρ. 93-94 (Μάρτης-Άπρίλης 
1943), 184-190] — Εκτός έμπορίου. 'Ως «Σειρά Πρώτη» περιλαμβά
νονται στή συλλογή «Μικρές Πατρίδες», έκδ. «Κυπριακών Γραμμάτων», 
Λευκωσία 1955.

3. Έπι λυχνία, Λευκωσία 1951.

Κρίση:
α. Νικηφ. Βρεττάκος, έφ. «Ελληνικά Χρονικά» 24/8/1951.

* β. Άρης Δικταϊος, «Ό Αίώνας μας», τεΰχ. 46(1951).
γ. Ίακ. Κ(υθρεώτης), «Μην. Δελτ. Έκδρ.», έτος Ε', άρ. 50-51 (Όκτώβριος-Νοέμβριος 

1951), 18.
δ. Π. Μπίστης, «Κ. Γρ.», έτος ΙΖ', άρ. 209 (Νοέμβρης 1952), 375-377.
ε. Γ. Ζωγραφάκης, έφ. «Νέα ’Αλήθεια» 22/4/1954.
στ. Άρης Χατζιδάκης, έφ. «Ή Δρασις» 26/2/1955.

♦ ζ. Γ. Μέλφος, «Ν. Hop.», 2(1956), 933.
η. Ίάκ. Κυθρεώτης, «Καιρ. της Κ.», τ. Α', άρ. 12 (30/11/1957), 63.

4. Οί 'Ωδές των Ταπεινών Πλασμάτων, Κύπρος 1951.
[Βραβείο «Ένώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών» 1951].

Κρίση:
* α. Μπάμπης Νίντας, «Μορφές», 60/1951, 240.

β. [άν.], έφ. «Έθνος» (Κύπρου) 17/6/1951.
γ. Μαν. Καλομοίρης, «Κ. Γρ.», έτος ΙΣτ', άρ. 193 (’Ιούλιος 1951), 223-224.
δ. Νικηφ. Βρεττάκος, έφ. «Ελληνικά Χρονικά» 24/8/1951.
ε. Ίάκ. Κ(υθρεώτης), «Μην. Δελτ. Έκδρ.», έτος Ε', άρ. 50-51 (’Οκτώβριος-Νοέμβριος 

1951), 18.
στ. Μ. Κιτρομηλίδης, «Κ. Γρ.», έτος ΙΣτ', άρ. 197 (Νοέμβριος 1951), 330-331.
ζ. Κηφισός, έφ. «Έλευθερία» (Κύπρου) 28/9/1952.
η. Π. Μπίστης, «Κ. Γρ.», έτος ΙΖ', άρ. 209 (Νοέμβριος 1952), 377-378.
θ. Γ. Ζωγραφάκης, έφ. «Νέα Αλήθεια» 22/4/1954.
ι. Άρης Χατζιδάκης, έφ. «Ή Δρασις» 26/2/1955.

* ια. Γ. Μέλφος, «Ν. Πορ.», 2(1956), 933.
ιβ. Φοίβος Δέλφης, έφ. «Ελληνική "Ωρα» 28/2/1957.
ιγ. Άρης Δικταϊος, «Καιν. Έπ.», Καλοκαίρι 1957, 404.
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ιδ. Ίάκ. Κυθρεώτης, «Καιρ. της Κ.», τ. Α', άρ. 12 (30/11/57), 63.
* ιε. Λ. Σίταρος, «Ήπ. Έστ.», τεϋχ. 83(1959), (άναδημοσιεύτηκε ατούς «Καιρ. της Κ.» 

τεΰχ. 47(15/5/1959), 54).
ιστ. Λουλού Συμεωνίδου, «Πν. Κ.», Χρονιά Α', άρ. 8 (Μάης 1961), 405-406.

5. ’Αποθεώσεις καί Χορικά, Λευκωσία 1953.

Κρίση:
α. ’Αλκαίος, έφ. «Έθνος» (Κύπρου) 2/8/1953.
β. Κηφισός, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 9/8/1953.
γ. Στέλιος Σπεράντσας, «Έλλ. Δημ.», τεϋχ. 138(1953), 571.
δ. Δημ. Χαμπουλίδης, έφ. «Έθνος» (Κύπρου) 26/8/1953.
ε. [άν.], έφ. «Εθνικός Κήρυξ» 5/9/1953.
στ. Στέφ. Χρυσός, έφ. «Ελληνικός Βορράς» 20/9/1953.
ζ. Τάκης Γκοσιόπουλος, «Μορφές», Περίοδος Γ', έτος Η', τεϋχ. 84-85 (Σεπτέμβριος- 

Όκτώβριος 1953), 283-284.
η. Θ. Σοφοκλέους, «Κ. Γρ.», έτος ΙΗ', άρ. 219-220 (Σεπτέμβριος-’Οκτώβριος 1953), 

364-366.
θ. Γιάννης Καραλής, έφ. «Πελοπόννησος» 1/10/1953.
ι. Γλ. Άλιθέρσης, έφ. «’Ημέρα» (’Αλεξάνδρειας) 8/10/1953.
ια. Άστ. Κοββατζής, έφ. «’Απογευματινή» 17/10/1953.
ιβ. [άν.], «Ραδιοπρόγραμμα», τεΰχ. 177 (18-24/10/1953), 16.
ιγ. I. Π. Κουτσοχέρας, «Πν. Ζ.», περ. Β', Χρ. Β', άρ. φύλ. 19(15/11/1953), 395.
ιδ. ’Ιωάν. Ν. Νικολαΐδης, «Ήπ. Έστ.», έτος Β', άρ. 13 (Νοέμβριος 1953), 1224.
ιε. Τάκης Δόξας, έφ. «Αύγή» (Πύργου), 31/5/1954.
ιστ. Γ. Φουσάρας, «Ν. Έστ.», τ. 55, τεΰχ. 646 (1/6/1954), 911.
ιζ. "Αρης Χατζιδάκις, έφ. «Ή Δρασις» 26/2/1955.

* ιη. Γ. Μέλφος, «Ν. Πορ.», 23/1957, 933-934.
ιθ. Άρης Δικταϊος, «Καιν. Έπ. », Καλοκαίρι 1957, 404.
κ. Ίάκ. Κυθρεώτης, «Καιρ. της Κ. », τ. Α', άρ. 12 (30/11/1957), 63.
κα. Φώτος Γιοφύλλης, έφ. «Ή Βραδυνή» 29/1/1958.
κβ. Λουλού Συμεωνίδου, «Πν. Κ.», Χρονιά Α', άρ. 8 (Μάης 1961), 405.
κγ. Λ. Σίταρος, «Πν. Κ.», Χρονιά Γ', άρ. 25 (Όκτώβρης 1962), 8-11.
κδ. Πάνος Παναγιωτούνης, έφ. «Ταχυδρόμος» (Αίγύπτου) 19/7/1964.

6. Στέφανος  Αρετής, έκδ. «Κυπριακών Γραμμάτων», Λευκωσία 1954.*

Κρίση:
α. Άστ. Κοββατζής, έφ. «’Απογευματινή» 20/6/1954.
β. Κηφισός, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 12/12/1954.
γ. Γλαύκος Άλιθέρσης, έφ. «'Ημερήσια Νέα» 9/1/1955.
δ. Λεφτ. Ραφτ(όπουλος), έφ. «Ταχυδρόμος» (Βόλου) 12/1/1955.
ε. Γ. Καραλής, έφ. «Πατραϊκή» 17/1/1955.
στ. A. Κ., «Κ. Έπιθ. », τ. 11, άρ. 1 (’Ιανουάριος 1955), 25.
ζ. Νέστ. Μάτσας, έφ. «Εθνικός Κήρυξ» 19/2/1955.
η. Στέφ. Χρυσός, έφ. «Ελληνικός Βορράς» 24/2/1955.
θ. Άρης Χατζιδάκης, έφ. «Ή Δρασις» 26/2/1955.
ι. Δημ. Χαμπουλίδης, έφ. «Έθνος» (Κύπρου) 12/3/1955.
ια. Ad. Papadimas, "Messager d’Athènes”, 30/3/1955.
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ιβ. Δ.Μ.Σ., «Τό Χαρ. Σπ.», έτος Δ', άρ. 3 (39) (Μάρτιος 1955), 20.
ιγ. Κ. Κύρρης, «Κ. Γρ.», έτος Κ', άρ. 238 (Απρίλης 1955), 189-190.
ιδ. Γεράσιμος Άμπάτης, έφ. «Άκρόπολις» 5/8/1955.
ιε. Ν. Π., έφ. «Πελοπόννησος» 9/9/1955.
ιστ. Τ. Σ(ιωμόπουλος), «Ήπ. Έστ.», έτος Δ', τεΰχ. 40-41 (Αΰγουστος-Σεπτέμβριος 

1955), 859-860.
ιζ. Τ. Γκοσιόπουλος, «Ν. Πορ.», έτος Α', τεΰχ. 5-6 (’Ιούλιος-Αύγουστος 1955), 249.
ιη. Κ. Δαμ., «Ακτίνες», έτος ΙΘ', τεΰχ. 170 (Απρίλιος 1956), 191.
ιθ. Άλκης Θρύλος, «Φιλ. Πρωτ. » 1956, 290.
κ. Άρης Δικταϊος, «Καιν. Έπ. » Καλοκαίρι 1957, 404.
κα. Ίάκ. Κυθρεώτης, «Καιρ. της Κ.», τ. Α', άρ. 12 (30/11/1957), 64.
κβ. Ν. Κληρίδης, «Κ. Καιρ.», τ. Α' (Η'), άρ. 24 (123) (25/8/1961), 21.

7. Μικρές Πατρίδες, εκδ. «Κυπριακών Γραμμάτων», Λευκωσία 1955.
Κρίση:

α. Τάκης Δόξας, έφ. «Αύγή» (Πύργου) 6/6/1955.
β. Κηφισός, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 12/6/1955.
γ. Στέφ. Χρυσός, έφ. «Ελληνικός Βορράς» 7/7/1955.
δ. Άρης Χατζιδάκης, έφ. «Ή Δρασις» 19/7/1955.
ε. Ν. Χιονίδης, «Κ. Γρ.», έτος Κ', άρ. 241 (’Ιούλιος 1955), 323-324.
στ. Μπ. Νίντας, «Ν. Πορ.», έτος Α', τεύχ. 5-6 (Ίούλιος-Αΰγουστος 1955), 245-246.
ζ. Γερ. Άμπάτης, έφ. «Άκρόπολις» 5/8/1955.
η. Μπάμπης Κλάρας, έφ. «Ή Βραδυνή» 10/8/1955.
θ. Τ. Σ(ιωμόπουλος), «Ήπ. Έστ.», έτος Δ', τεΰχ. 40-41 (Αΰγουστος-Σεπτέμβριος 

1955), 860.
ι. Λ. Γιανν(ίδης), «Κ. Έπιθ.», τ. 11, άρ. 6 (Ιούνιος 1955), 25.
ια. Γιάννης Άναπλιώτης, έφ. «Σημαία» 2/10/1955.
ιβ. Γ. Πράτσικας, «Κ. Γρ.» έτος ΚΑ', άρ. 247-252 (Ίανουάριος-Ίούνιος 1956), 255.
ιγ. Φοίβος Δέλφης, έφ. «Ελληνική "Ωρα» 28/2/1957.
ιδ. Άρης Δικταϊος, «Καιν. Έπ. », Καλοκαίρι 1957, 404-405.
ιε. Ίάκ. Κυθρεώτης, «Καιρ. τής Κ.», τ. Α', άρ. 12 (30/11/1957), 64.

* ιστ. Μαρούλα Βιολάρη, «Περ. Έλλην. Β. Έλλ.», 24/1957, 542.
ιζ. Τάκης Δόξας, «Έλλ. Θέμ.», έτος Γ, άρ. 110 (Απρίλιος 1965), 180.

8. Συμφωνία στον ’Αέρα τής ’Ενατης τοΰ Μπετόβεν, Λευκωσία 1957. B' 
έκδοση (μέ σχέδια Χριστόφορου Σάββα), έκδ. «Πνευματικής Κύπρου», 
Λευκωσία 1977.
[Βραβεύτηκε στόν ποιητικό διαγωνισμό «Εύσταθίου» τοΰ περιοδικού 
«Κυπριακά Γράμματα». Πρωτοδημοσιεύτηκε στό περιοδικό «’Ηπειρω
τική Εστία» τ. Στ' (1957)].

Κρίση:
α. Λ. Μαλένης, «Καιρ. τής Κ.», τ. Γ', άρ. 28 (30/7/1958), 47.
β. "Αλκής Θρύλος, «Καιν. Έπ.», Καλοκαίρι 1958, 363.
γ. Τάκης Δόξας, έφ. «Αύγή» (Πύργου) 22/9/1958.
δ. Μπ. Νίντας, «Ν. Πορ.», έτος Δ', τεΰχ. 43 (Σεπτέμβριος 1958), 296.
ε. Άρης Δικταϊος, «Καιν. Έπ.», Χειμώνας 1958, 376.
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* στ. Στ. Γεράνης, «Τό Περιοδικό μας» 6(1959).
ζ. Ρογηρος Λοϊζίδης, «Πν. Κ. », Χρονιά Β', άρ. 13 (Όκτώβρης 1961), 46-49.
η. Άνδρέας Χριστοφίδης, «Πν. Κ. », Χρονιά Δ', άρ. 45 (Ίούνης 1964), 228-230 καί τοΰ 

ίδίου, Θέματα καί ’Απόψεις, έκδόσεις Φαιδρός, Λευκωσία, Κύπρος 1966, σσ. 171-176.
θ. Ά. Περνάρης, έφ. «Ό Άγων» (Κύπρου) 15/5/1977.
ι. Γ. Λυσιώτης, έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 10/7/1977.
ια. Δ. Σιατ(όπουλος), έφ. «Ή Βραδυνή» 26/7/1977.
ιβ. Γιώργος Λυσιώτης, «Κ. Λόγος», έτος 9ον, άρ. 51-52 (Μάϊος-Αύγουστος 1977), 188.

9. Πρισματικός Όκτώβρης, εκδ. «Λυρικής Κύπρου», Λευκωσία 1958.
Κρίση:

α. Γ. Καραλής, έφ. «Πελοπόννησος» 1/11/1958.
β. Γ. Λυσιώτης, έφ. «Έθνος» (Κύπρου) 2/11/1958.
γ. Στ. Χρυσός, έφ. «Ελληνικός Βορράς» 30/10/1958.
δ. Μ. Φλώρος, έφ. «Χαραυγή» (Κύπρου) 7/12/1958.
ε. Λέων. Μαλένης, «Καιρ. της Κ.», τ. Δ', άρ. 38(31/12/1958), 65.

* στ. Άλ. Παραφεντίδου, έφ. «Νέα Αλήθεια» 1958 (άναδημοσιεύτηκε στούς «Καιρ. της 
Κ.» άρ. 40 (31/1/1959), 42).

ζ. Άρης Δικταϊος, «Καιν. Έπ.» Χειμώνας 1958, 376.
* η. Ρούλα Παπαδημητρίου, «Περ. Έλλην. Β. Έλλ.», 42/1958, 94.

θ. Μπ. Νίντας, «Ν. Πορ.», έτος Ε', τεύχ. 48-49 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1959), 90-91.
ι. Σοφ. Λαζάρου, έφ. «Έθνος» (Κύπρου) 25/4/1959.

* ια. Στ. Γεράνης, «Τό Περιοδικό μας» 6(1959) (άναδημοσιεύτηκε στούς «Καιρ. της Κ.», 
άρ. 42(28/2/1959), 40)

* ιβ. Κ. Δ. Πλάκας, έφ. «Μεσόγειος» 1959 (άναδημοσιεύτηκε στούς «Καιρ. της Κ.» άρ. 
51(15/7/1959), 59).

* ιγ. [άν.], «’Εκλογή» 1958 (άναδημοσιεύτηκε στούς «Καιρ. της Κ.» άρ. 39(15/1/1959), 
54).

ιδ. Σπ. Παπαγεωργίου, «Πν. Κ.», Χρονιά Γ', άρ. 33 (Ίούνης 1963), 311.

10. Παγκυπριονίκες, εκδ. «Τοπική ’Επιτροπή ΣΕΓΑΣ Κύπρου», Λευκωσία 
1959. Β' έκδοση «Λυρικής Κύπρου», Λευκωσία 1963.

Κρίση:
α. Ν. Άλάσιος, έφ. «Εθνική» (Κύπρου) 29/3/1959.
β. (Δημ. Ξηρουχάκης), «Δελτίον ΣΕΓΑΣ», έτος 24ον, περίοδος Δ', άρ. 42 (Απρίλιος 

1959), 12-14.
γ. Χρ. Παπ., έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 25/4/1959.
δ. Παντ. Μπίστης, έφ. «’Εθνική» (Κύπρου) 23/5/1959.
ε. Στέφ. Χρυσός, έφ. «Ελληνικός Βορράς» 6/8/1959.
στ. Άντώνης Τσακιρόπουλος, «Σερ. Γρ.», Χρόνος Δ', άρ. 29-30 (1959), 144-145.
ζ. [άν.], «Είκόνες», τ. 4, τεΰχ. 189 (1959), 6.

* η. Ρούλα Παπαδημητρίου, «Περ. Έλλην. Β. Έλλ.», 47/1959, 198.
θ. Μελής Νικολαΐδης, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 11/6/1960.
ι. Σπ. Κοκκίνης, έφ. «Εύβοϊκός Χρόνος» 18/6/1960.
ια. Φρ. Βράχας, «Πν. Κ. », Χρονιά Α', άρ. 3 (Δεκέμβρης 1960), 112-114.
ιβ. Σπ. Παπαγεωργίου, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 30/7/1963.
ιγ. [άν.], έφ. «Ή Μάχη» (Κύπρου) 7/8/1963.
ιδ. Τάκης Δόξας, «Έλλ. Θέμ.», έτος Θ', άρ. 102 (Αύγουστος 1964), 390.

11. Πάθος γιά ένα Λεύτερο Ουρανό, εκδ. «Λυρικής Κύπρου», Λευκωσία 
1959.

Κρίση:
α. Λέων. Μαλένης, έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 25/9/1959.
β. [άν.], έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 20/12/1959.
γ. Γ. Λυσιώτης, έφ. «Έθνος» (Κύπρου) 27/12/1959.
δ. [άν.], «Άπ. Βαρν. », 20(1959), 216.
ε. Άγγ. Φουριώτης, έφ. «Απογευματινή» 27/1/1960.

* στ. [άν.], έφ. «Νέα Αλήθεια» 8/3/1960.
ζ. Σπύρος Κοκκίνης, έφ. «Εύβοϊκός Χρόνος» 22/4/1960
η. Α. Τσακιρόπουλος, «Σερ. Γρ.», Χρόνος Ε', τεΰχ. 36-37, (Άπρίλιος-Μάϊος 1960), 

129-130.
* θ. Ρούλα Παπαδημητρίου, «Περ. Έλλην. Β. Έλλ.», 50/1960, 220.

ι. Τάκης Δόξας, «Ξενία», έτος Κ', άρ. 32 (Μάϊος 1960), 48.
ια. Θ. Κωστοϋρος, έφ. «Σύνταγμα» 14/8/1960.
ιβ. Άλ. Κωνσταντινίδης, «Κ. Χρον.», Χρ. Α', τεΰχ. 6 (Απρίλιος 1961), 243.
ιγ. Σπ. Παπαγεωργίου, «Πν. Κ.», Χρονιά Γ', άρ. 33 (Ίούνης 1963), 312.
ιδ. Σπ. Παπαγεωργίου, «Κ. Καιρ.», τ. Γ' (Γ), άρ. 43 (142) (Ιούνιος 1963), 10.
ιε. Μ. Νικολαΐδης, «Περιηγητική», άρ. 74 (Φεβρουάριος 1965), 31.

12. Οί Μπαλλάντες μιας 'Ηρωικής  Εποχής, εκδ. «Λυρικής Κύπρου», Λευ
κωσία 1962.

*

Κρίση:
α. Ά. Περνάρης, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 26/11/1961.
β. Ν. Κληρίδης, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 29/11/1961.
γ. Ά. Χριστοφίδης, «Πν. Κ.», Χρονιά Β', άρ. 16 (Γενάρης 1962), 184-186.
δ. Μ. Μ. Π., «Ν. Έπ. », Χρόνος Δ', άρ. 39 (Μάης 1962), 22.
ε. Παντ. Μπίστης, έφ. «Κύπρος» 16/7/1962.
στ. Σπ. Παπαγεωργίου, «Κ. Καιρ.», τ. Γ' (Γ), άρ. 43 (142), (Ιούνιος 1963), 10.
ζ. Τάκης Δόξας, «Πν. Κ.», Χρονιά Δ', άρ. 42 (Μάρτης 1964), 153.
η. Πάνος Παναγιωτούνης, έφ. «Ταχυδρόμος» (Αίγύπτου) 19/7/1964.

13. Δεκατρία Κακοσήμαόα ’Αντιποιητικά Θέματα, εκδ. «Φιλολογικής 
Κύπρου», Λευκωσία 1963.
[Δημοσιεύτηκε στή «Φιλολογική Κύπρο» 1963 τοΰ Ελληνικού Πνευμα
τικού 'Ομίλου Κύπρου, σσ. 188-194].

Κρίση: 
α. Σπ. Παπαγεωργίου, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 25/6/1963.
β. Στέφ. Χρυσός, έφ. «Ελληνικός Βορράς» 10/8/1963.
γ. Πάνος Ταλιαδώρος, έφ. «Χαραυγή» (Κύπρου) 22/8/1963.
δ. Δ. Χαμπουλίδης, έφ. «Κύπρος» 16/9/1963.
ε. Κ. Μαυρουδής, «Ν. Πορ.». έτος Γ, τεύχ. 107-108 (Ίανουάριος-Φεβρουάριος 1964), 

81.
στ. Ν. Άγγ., έφ. «Ελευθερία» (Αθηνών) 5/6/1964.
ζ. Τάκης Δόξας, «Έλλ. Θέμ.», έτος Θ', άρ. 102 (Αύγουστος 1964), 392.
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η. Π. Παναγιωτούνης, «Δωδ. "Ωρα», Χρόνος Β', άρ. φύλ. 9 (Αύγουστος-Όκτώβριος 
1964), 13.

14. ' Ωρα Πατρίδας, έκδ. «Πνευματικής Κύπρου», Λευκωσία 1964. 
[Δημοσιεύτηκε σέ προσάρτημα στο τεύχος 51 της «Πνευματικής Κύ
πρου», Χρονιά Ε', Δεκέμβρης 1964].

Κρίση:
α. Ά. Περνάρης, έφ. «Ό ’Αγών» (Κύπρου) 29/12/1964.
β. [άν.], έφ. «Πατρίς» (Κύπρου) 5/1/1965.
γ. [άν.], έφ. «Ελεύθερος» 7/2/1965.
δ. Άλ. Κωνσταντινίδης, «Κ. Χρον.», Χρ. Δ', άρ. 46 (Φλεβάρης 1965), 59.
ε. Τάκης Δόξας, «Έλλ. Θέμ.», έτος Γ, άρ. 110 (’Απρίλιος 1965), 180.
στ. Ν. Κληρίδης, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 7/5/1965.
ζ. Ν. ’Αρβανίτης, «’Ακτίνες», έτος 28ον, άρ. 261 (Μάϊος 1965), 197-198.
η. Π. Παναγιωτούνης, «Έλλ. Άνεξ. », άρ. φύλ. 33-34 (’Ιούλιος-Αύγουστος 1965), 33.
θ. Δημ. Ζαδές, «Κρητ. Έστ.», Χρόνος ΙΖ', τεΰχ. 156 (’Ιούλιος-Αύγουστος 1965), 

35-36.
ι. Ήλ. Σιμόπουλος, «Έρευνα», έτος Η', άρ. 116 (Αύγουστος 1966), 22 καί «Θέμ. 

Κριτ.», τ. 1, άρ. 3(1967), 119.

15. Δώδεκα Στιγμές, έκδ. «Πνευματικής Κύπρου», Λευκωσία 1965. 
[Δημοσιεύτηκε σέ προσάρτημα στό τεύχος 58-59 τής «Πνευματικής 
Κύπρου», Χρονιά Ε', ’Ιούλιος-Αύγουστος 1965].

Κρίση:
α. Ά. Λυκαύγης, έφ. «Ή Μάχη» (Κύπρου) 7/7/1965.
β. Ν. Κληρίδης, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 13/7/1965.
γ. Εύθύφρων, «Περιηγητική», άρ. 81 (Σεπτέμβριος 1965), 58.
δ. Ί. Χατζηφώτης, έφ. «Δωδεκανησιακή » 25/10/1965.
ε. Μαν. Πράτσικας, έφ. «Εθνικός Κήρυξ» 20/12/1965.
στ. Δημ. Κόκκινος, «Ήπ. Έστ.», έτος ΙΔ', τεϋχ. 161-163 (Σπτέμβριος-Νοέμβριος 

1965), 749.
ζ. Π. Α. Σινόπουλος, «Δωδ. "Ωρα», Χρ. Γ', φύλ. 12 (1965), 18-19.
η. Ν. ’Αρβανίτης, «’Ακτίνες», έτος 29ον, άρ. 267 (’Ιανουάριος 1966), 47 καί «Θέμ. 

Κριτ.» τ. 1, άρ. 3 (1967), 118.
θ. Λάμπρος Μάλαμας, «Έλ. Πν.», Χρ. Β', τεϋχ. 8 (Μάρτης-’Απρίλης 1966), 155-156.
ι. Άστέρης Κοββατζής, έφ. «Ημέρα» (Πατρών) 13/8/1966.
ια. Ήλ. Σιμόπουλος, «Έρευνα», έτος Η', άρ. 116 (Αύγουστος 1966), 22 καί «Θέμ.

Κριτ.», άρ. 3 (1967), 119.
ιβ. Νάγια Ρούσου, έφ. «Κύπρος» 26/9/1966.
ιγ. [άν.], «"Αλφα», τεΰχ. 22 (1966), 51.
ιδ. Νότης Ρυσσιάνος, «Φιλ. Πρωτ.» 1966, 250.
ιε. Δημ. Ζαδές, «Κρητ. Έστ.», Χρ. ΙΗ', τεΰχ. 169 (’Απρίλιος 1967), 170-171.

16. 'Ο Διθύραμβος του Κυριάκου Μάτση, Μικρές ’Εκδόσεις τής «Πνευμα
τικής Κύπρου», Λευκωσία 1966.
[Δημοσιεύτηκε στο βιβλίο Ελληνική Κύπρος, Λευκωσία 1966, σσ.

82-92 καί στο περιοδικό «Πνευματική Κύπρος», Χρονιά Θ', άρ. 98 
(Νοέμβρης 1968), 47-52 καί άρ. 99 (Δεκέμβρης 1968), 68-72].

Κρίση:

α. Νϊκος Βουζούκας, «Σερ. Γρ.», Χρ. Γ, τεΰχ. 61-62 (1965), 56-57.
β. Ά. Λυκαύγης, έφ. «Ή Μάχη» (Κύπρου) 16/4/1966.
γ. Νάγια ’Αντωνίου, έφ. «Κύπρος» 27/6/1966.
δ. Τάκης Δόξας, «Έλλ. Θέμ.» περ., Β', έτος ΙΑ', άρ. 7 (’Ιούλιος 1966), 432.
ε. Ήλ. Σιμόπουλος, «Έρευνα», έτος Η', άρ. 116 (Αύγουστος 1966), 22 και «Θέμ. 

Κριτ.» τ. 1, άρ. 3 (1967), 119.
στ. Σαράντος Παυλέας, «Χρονικά», Χρ. Κ', τεΰχ. 77 (1966) 53-54 και «Θέμ. Κριτ.», 

τ. 1, άρ. 2 (1967), 82-83.
ζ. Ήλ. Σιμόπουλος, «Νεοελ. Λόγος», έτος 2, τεΰχ. 7 (Ίανουάριος-Φεβρουάριος 1967), 

237.
η. Ν. Κληρίδης, «Πν. Κ.», Χρονιά Στ', άρ. 67 (’Απρίλης 1966), 191-192.

17. Δέκα Άντιποιήματα πάνω σε ' Υφασματογραφίες, Μικρές ’Εκδόσεις 
«Πνευματικής Κύπρου», Λευκωσία 1966.

[Δημοσιεύτηκε σέ προσάρτημα στο τεύχος 67 τής «Πνευματικής Κύ
πρου», Χρονιά Στ', ’Απρίλης 1966].

Κρίση:

α. [άν.], έφ. «Τά Νέα» (Κύπρου) 27/4/1966.
β. Α. Περνάρης, «Πν. Κ.», Χρονιά Στ', άρ. 68 (Μάης 1966), 223.
γ. Νάγια ’Αντωνίου, έφ. «Κύπρος» 27/6/1966.
δ. "Ανθος Λυκαύγης, έφ. «Ή Μάχη» (Κύπρου) 3/7/1966.
ε. Τάκης Δόξας, «Έλλ. Θέμ.», Β' περίοδος, έτος ΙΑ', άρ. 7 (’Ιούλιος 1966), 432.
στ. Α. Χρυσοχός, «Θέμ. Κριτ.», τ. 1, άρ. 1 (1966), 16-18.
ζ. Στ. Μαράντος, έφ. «’Αθηναϊκή» 1/2/1967 καί «Θέμ. Κριτ.», τ. 1, άρ. 4 (1967), 151. 
η. Ήλ. Σιμόπουλος, «Νεοελ. Λόγος», έτος 2, τεΰχ. 7 (Ίανουάριος-Φεβρουάριος 1967), 

238.

18. Δώδεκα Σελίδες ' Εμμετρα Δοκίμια, Μικρές ’Εκδόσεις «Πνευματικής 
Κύπρου», Λευκωσία 1966.

[Δημοσιεύτηκε στήν «Πνευματική Κύπρο», Χρονιά Στ', άρ. 68 (Μάης 
1966), 199-202, άρ. 69 (’Ιούνιος 1966), 241-246 καί άρ. 70-71 (Ίούλιος- 
Αΰγουστος 1966), 288-289.

Κρίση:

α. [άν.], έφ. «Συναγερμός» (Κύπρου) 11/7/1966.
β. Άστέρης Κοββατζής, έφ. «Ημέρα» (Πατρών) 13/8/1966.
γ. Νάγια ’Αντωνίου, έφ. «Κύπρος» 26/9/1966.
δ. Κ. Βαλέτας, έφ. «Δημοκρατικός Συναγερμός», ’Οκτώβριος 1966 καί «Θέμ. Κριτ.», 

τ. 1, άρ. 2 (1967), 83.
ε. Ήλίας Σιμόπουλος, «Νεοελ. Λόγος», έτος 2, τεϋχ. 7 (Ίανουάριος-Φεβρουάριος 

1967), 238.
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19. Λυρικόν ' Ημερολόγιον ατήν Κυπριακή Χρονιά 1966, έκδ. «Πνευματικής 
Κύπρου», Λευκωσία 1967.
[Δημοσιεύτηκε σέ προσάρτημα στο τεύχος 82-83 της «Πνευματικής 
Κύπρου, Χρονιά Ζ', ’Ιούλης-Αύγουστος 1967].

Κρίση:

α. Ήλίας Πολύδωρος, έφ. «"Ερευνα» 13/7/1967.
β. "Αντης Περνάρης, «Πν. Κ.» Χρονιά Ζ', άρ. 84 (Σεπτέμβρης 1967), 337-338.

* γ. [άν.], έφ. «Εσπερινή "Ωρα» 26/9/1967.
δ. Γ. Κυριαζόπουλος, «Τό Σχ. καί τό Σπ. ». Χρόνος 6ος, τεΰχ. 9-10 (Σεπτέμβρης- 

Όκτώβρης 1967), 415-416.
ε. Μπάμπης Κλάρας, έφ. «'Η Βραδυνή» 16/10/1967.
στ. Ν. Σπανός, «Πν. Κ.», Χρονιά Θ', άρ. 99 (Δεκέμβρης 1968), 74.

20. Λυρικός Λόγος, έκδοση περιοδικού «Πνευματική Κύπρος», Λευκωσία 
1968.
[Βραβείο Ποιήσεως 'Υπουργείου Παιδείας Κύπρου, Κρατικό Βραβείο
Ποιήσεως Ελλάδος].

Κρίση:
α. Κώστας Σερέζης, έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 25/9/1968.
β. Ό Φιλότεχνος, έφ. «'Ο Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 29/9/1968.
γ. [άν.], έφ. «Ελεύθερον Βήμα» (Κύπρου) 7/10/1968.
δ. Νάγια Ρούσου, έφ. «Κύπρος» 7/10/1968.
ε. Άργ. Μανιώτης, έφ. «’Ελεύθερος Κόσμος» 13/10/1968.
στ. ‘Ο Φιλότεχνος, έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 17/10/1968.
ζ. Πανος Ίωαννίδης, «Ό Κόσ. Σήμ.», τεϋχ. 4 (17/10/1968), 47.
η. "Ανθος Λυκαύγης, έφ. «Ή Μάχη» (Κύπρου) 18/10/1968.
θ. Βάσος Βαρίκας, έφ. «Τό Βήμα» 20/10/1968.
ι. Ί. Τσικνόπουλος, έφ. «’Ελευθερία» (Κύπρου) 31/10/1968.
ια. Ά. Περνάρης, έφ. «Ή Μάχη» (Κύπρου) 31/10/1968.
ιβ. Δ. Α. Χριστοφίδης, έφ. «Πατρίς» (Κύπρου) 3/11/1968.
ιγ. Ί. Χατζηφώτης, έφ. «Έθνος» 6/11/1968.
ιδ. Κώστας Σερέζης, έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 13/11/1968.
ιε. [άν.], «Πάνθεον», τεΰχ. 364 (13/11/1968), 18.
ιστ. Δημ. Χαμπουλίδης, έφ. «Ή Τελευταία "Ωρα» (Κύπρου) 15/11/1968.
ιζ. Ά. Χατζηλοΐζου, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 16/11/1968.
ιη. Ν. Κληρίδης, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 17/11/1968.
ιθ. Μπάμπης Κλάρας, έφ. «Ή Βραδυνή» 18/11/1968.
κ. Τ. ’Α(λαβέρας), έφ. «Εσπερινή "Ωρα» 19/11/1968 καί «Ή Μάχη*  (Κύπρου) 16/1/ 

1969.
κα. Δημ. Σιατόπουλος, έφ. «Ή Μάχη» (Κύπρου) 21/11/1968.
κβ. Εύγ. Πετρώνδα, έφ. «Χαραυγή» (Κύπρου) 21/11/1968.
κγ. Μιχ. Πίσσας, έφ. «Τό Θάρρος» (Κύπρου) 25/11/1968.
κδ. Γ. Λυσιώτης, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 7/12/1968.
κε. "Ανθ. Πανάρετος, έφ. «Ή Μάχη» (Κύπρου) 12/12/1968.

κστ. Κώστας Μόντης, «Πν. Κ.» Χρονιά Θ', άρ. 100-101 (Γενάρης 1969), 154.
κζ. Π. Παναγιωτούνης,«Σμύρνα», Χρόνος Γ', άρ. 9 (Ίανουάριος-Φεβρουάριος 1969), 31. 
κη. Χρ. Ριζόπουλος, «’Ιλισός», έτος 14, τεϋχ. 67-68 (Ίανουάριος-Φεβρουάριος 1969), 

59-60.
κθ. Μπ(άμπης) Κλ(άρα)ς, «Έλλ. Θέμ.», περ. Β', έτος ΙΔ', άρ. 156 (Φεβρουάριος 1969), 

118.
λ. Χρύσ. Κυπριανού, έφ. «Κύπρος» 24/3/1969 κέξ.
λα. Τάκης Δόξας, «Πειρ.-Πατρ. », έτος 15, άρ. 147 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1969), 11. 
λβ. ’Ιωάννα Κωτσάκη, «Μακ. Ζωή», τεϋχ. 34 (Μάρτιος 1969), 39.
λγ. Θεολ. Τριανταφύλλου, έφ. «Ή Έρευνα» 26/4/1969.
λδ. Δημ. Κόκκινος, «Ήπ. Έστ.», έτος ΙΗ', τεΰχ. 203-204 (Μάρτιος-’Απρίλιος 1969), 

189, καί έφ. «Κύπρος» 30/6/1969.
λε. Γ. Χατζηκωστής. «Πν. Κ.» Χρονιά Θ', άρ. 103 (’Απρίλης 1969), 207-208.
λστ. Βάγιος Μπαγλάνης, «Ν. Πορ.», έτος ΙΕ', τεύχ. 170-171 (Άπρίλιος-Μάϊος 1969), 

67-68.
λζ. Ίσ. Ρόζενταλ Καμαρινέα, "Hellenika” Ι/Π (1969), 94 καί έφ. «Ό Φιλελεύθερος» 

(Κύπρου) 23/7/1969.
λη. Ν. ’Αρβανίτης, «’Ακτίνες», έτος 32, άρ. 303 (Ίούλιος-Σεπτέμβριος 1969), 286 

καί έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 3/9/1969.
λθ. Γ. Χατζηκωστής, έφ. «Ελεύθερον Βήμα» (Κύπρου) 17/11/1969-26/1/1970.
μ. Μ. Castillo Didier, "Bizantion-Nea Hellas”, 3-4, Univers, de Chile, Santiago 

1972-1973, 429-432.
μα. Andonis Decavalles, "Books Abroad”, University of Oklahoma (November 

1969), 638.
μβ. Χρήστος Κουλούρης, «Ν. Σκ.» 7, άρ. 80 (Νοέμβριος 1969), 231.
μγ. Χ.Λ., έφ. «Φωνή Πειραιώς» 17/1/1970.
μδ. [άν.], έφ. «*Ο  ’Αγών» (Κύπρου) 20/1/1970.
με. Συμβουλευτική Επιτροπή Γραμμάτων 'Υπουργείου Παιδείας Κύπρου, «Πν. Κ.», 

Χρονιά I', άρ. 113 (Φλεβάρης 1970), 147.
μστ. Δώρος "Αλαστος, «Κρίκος», No. 231 (March 1970), 16.
μζ. Α. Καραντώνης, «Ν. Έστ.», τ. 87, τεΰχ. 1023 (15/2/1970), 268-269.
μη. Δημ. Ζαδές, «Κρητ. Έστ.», περ. Β', τεΰχ. 197 (Μάϊος 1972), 93-95.
μθ. Michele lannelli, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΔ', άρ. 163 (’Απρίλης 1974), 195-197.
ν. Ί. Χατζηφώτης, «Έλλ. Κόσ.» (’Ιούλιος 1974), 48.

21. ΚαλΑιγ ράμματα, εκ8. «Πνευματικής Κύπρου», Λευκωσία 1969. 
[Δημοσιεύτηκαν στην «Πνευματική Κύπρο», Χρονιά Θ', άρ. 103 (’Απρί
λης 1969), 204-205, άρ. 104 (Μάης 1969), 241-243, άρ. 105 (Ίούνης 
1969), 311, άρ. 106-107 (Ίούλιος-Αΰγουστος 1969), 346-349 καί άρ. 
108 (Σεπτέμβρης 1969), 423].

Κρίση:
α. Κ. Σερέζης, έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 16/4/1969.
β. Μαρία Παττίχη, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 9/9/1969.
γ. Νάγια Ρούσου, έφ. «Κύπρος» 15/9/1969.
δ. Γ. Χατζηκωστής, έφ. «Ελεύθερον Βήμα» (Κύπρου) 15/9/1969.
ε. Κ. Σερέζης, έφ. «*Ο  Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 17/9/1969.
στ. [άν.], έφ. «Χαραυγή» (Κύπρου) 18/9/1969.
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ζ. [άν.], έφ. «Ημέρα» (Πατρών) 5/10/1969.
η. Δ. Π. Κωστελένος, «Νέα Πολιτεία» 7/10/1969.
θ. Πίτσα Γαλάζη, έφ. «Ό Παρατηρητής» (Κύπρου) 8/10/1969.
ι. [άν.], έφ. «Ή Βραδυνή» 13/10/1969.
ια. Κώστας ’Ολύμπιος, έφ. «'Η Τελευταία "Ωρα» (Κύπρου) 3/11/1969.
ιβ. Α. Χρυσοχός, «Πν. Κ.», Χρονιά Γ, άρ. 109-110 (Όκτώβρης-Νοέμβρης 1969), 22 - 

23.
ιγ. [άν.], «Φαντάζιο» 18/11/1969.
ιδ. [άν.], «Εργόχειρο», τεϋχ. 259 (’Απρίλιος 1970), 6.
ιε. Κώστας Χατζηστεφάνου, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΒ', άρ. 142-143 (’Ιούλιος-Αύγουστος 

1972), 291-292.
ιστ. Δημ. Ζαδές, «Σμύρνα», τεύχ. 59-60 (Ίούλιος-Αυγουστος 1973), 173.

22. Οί Δίσεκτες Χρονιές, £κδ. «Πνευματικής Κύπρου», Λευκωσία 1975.
Κρίση:

α. [άν.], «Έλλ.-Κ.-Τουρ. », έτος Στ', τεϋχ. 55 (Ίανουάριος-Μάρτιος 1975), 78.
β. Γ. Λυσιώτης, έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 7/5/1975.
γ. Α. Περνάρης, έφ. «Ό ’Αγών» (Κύπρου) 24/5/1975.
δ. Μαν. Πράτσικας, έφ. «'Π Φωνή της Άχαΐας» 25/5/1975 καί έφ. «Ό Φιλελεύθερος» 

(Κύπρου) 4/7/1975.
ε. Α. Καραντώνης, «Ν. Έστ.», τ. 97, τεϋχ. 1150 (1/6/1975), 762-763.
στ. Ί. Μαλόβρουβα, «Σμύρνα», Χρόνος 9ος, τεϋχ. 82-84 (’Ιούνιος-Αύγουστος 1975), 

148.
ζ. [άν.], έφ. «Ή Βραδυνή» 16/9/1975.
η. Δημ. Ζαδές, «Τριφ. Έστ.», Χρόνος Α', τόμ. 1, τεϋχ. 6 (Νιόβρης-Δεκέμβρης 1975), 

325.
θ. Δημ. Παπακωνσταντίνου, «Ν. Σκ.», τεϋχ. 152 (1975), 503-504.
ι. Ν. ’Αρβανίτης, «Ό Κόσ. της Έλλην.», έτος ΚΓ', άρ. 225 (’Ιανουάριος 1976), 30.
ια. Γ. Χατζηκωστης, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΣτ', άρ. 185-187 (Φλεβάρης-’Απρίλης 1976), 

238-241.
ιβ. And. Decavalles, "The Charioteer”, No. 18 (1976), 103.
ιγ. Στέλλα Μαρινάκη, έφ. «Κρητική Έπιθεώρησις» 29/1/1977.
ιδ. Δημ. Κ. Παπακωνσταντίνου, Κριτική τοΰ Βιβλίου, σειρά β', ’Αθήνα 1980, σσ. 60-63.

23. Πέρα άπ την 'Ελλάδα ό 'Ήλιος, έκδ. «Πνευματικής Κύπρου», Λευκω
σία 1977.
[Δημοσιεύτηκε σέ προσάρτημα στο τεύχος 201-202 τής «Πνευματικής 
Κύπρου», Χρονιά ΙΖ', Ίούνιος-Ίούλιος 1977].

Κρίση:
α. Α. Καραντώνης, «Ν. Έστ.», τ. 102, τεϋχ. 1206 (1/10/1977), 1317.
β. Γ. Λυσιώτης, έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 6/10/1977.
γ. Michele lannelli, «Πν. Κ.», Χρονιά III', άρ. 210 (Μάρτης 1978), 139.
δ. Π(αΰλος Κ(υριαζής), «Φύσις καί Ζωή», τ. Π', τεϋχ. 30 (Άπρίλιος-Ίούνιος 1978), 

29.
ε. Χρυσάνθη Ζιτσαία, «Ήπ. Έστ.», έτος ΚΗ', τεϋχ. 323-324 (Μάρτιος-’Απρίλιος 

1979), 361-362.
στ. Χρυσάνθη Ζιτσαία, έφ. «Ή Θεσσαλία» 6/5/1979.

24. 7ο Φως δεν Χάνεται άπ την Κύπρο, έκδ. «Πνευματικής Κύπρου», 
Λευκωσία 1979.
[Δημοσιεύτηκε σέ προσάρτημα στό τεύχος 233-234 τής «Πνευματικής 
Κύπρου», Χρονιά Κ', Φλεβάρης-Μάρτης 1980].

Κρίση:

α. Δημ. Σιατόπουλος, έφ. «Ή Βραδυνή» 2/10/1979.
β. Γ. Λυσιώτης, έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 3/1/1980.
γ. Άνδρέας Καραντώνης, έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 26/2/1980.
δ. [άν.], «Ό Κύκλος», άρ. 1 (Γενάρης-Φεβράρης 1980), 40.
ε. Γιώργος Λυσιώτης, «Κ. Λόγος», Χρονιά 12, άρ. 67-68, (Γενάρης-’Απρίλης 1980), 

251-252.
στ. [άν.], έφ. «Ή Καθημερινή» 2/6/1980.
ζ. Νίκος Παναγιώτου, «Πν. Κ.», Χρονιά Κ', άρ. 239-240, (Αΰγουστος-Σεπτέμβρης 

1980), 241.

25. ’ Αροδαφνοΰσα, έκδ. «Πνευματικής Κύπρου», Λευκωσία 1980. 
[Δημοσιεύτηκε στήν «Πνευματική Κύπρο», Χρονιά Κ', άρ. 229 (Δεκέ
βρης 1979), 1-14].

Κρίση:

α. Μάνος Κράλης, έφ. «Ή Σημερινή» (Κύπρου) 7/2/1980.
β. Γ. Λυσιώτης, έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 29/3/1980 καί 1/10/1980.
γ. Δημ. Σιατόπουλος, έφ. «Ή Βραδυνή» 19/8/1980.
δ. Κ. Βαλέτας, έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 20/8/1980.
ε. Νίκος Παναγιώτου, «Πν. Κ.», Χρονιά Κ', άρ. 239-240, (Αΰγουστος-Σεπτέμβρης 

1980), 241.
στ. Κ. Βαλέτας, «Πν.Κ.», Χρονιά ΚΑ', άρ. 242-243, (Νιόβρης-Δεκέβρης 1980), 46.
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Γ. ΠΕΖΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ

*1. Το διαζύγιο, «Κρητ. Σελ.», 2 (1937), 13.
2. Πορφύρας Μάνθης, ό ζωγράφος, «Κ. Γρ.», τ. Δ', άρ. 5 (Σεπτέβρης 

1939), 275-278.
3. ‘Ένα έπεισόδιο, «Κ. Έπιθ.», τ. 4, άρ. 11 (Σεπτ. 1948), 21 καί 26.
4. ‘Ο άνθρωπος μέ τό ξένο πόδι, «Κ. Έπιθ.», τ. 4, άρ. 12-13 (Όκτ.- 

Νιόβρης 1948), 20 καί 26.
5. Χριστούγεννα στό νοσοκομείο, έφ. «Κυπριακή» 25/12/1953 — «Καιρ. 

της Κ.», τ. Α', άρ. 13 (15/12/1957), 73.
6. Στά χρόνια της πανούκλας, έφ. «Κυπριακή» (6/5/1957-5/8/1957).
7. Τό δάγκωμα της όχεντρας, έφ. «Κυπριακή» 19/8/1957.
8. Πρωτάρχισε τό σκυλί, έφ. «Κυπριακή» 26/8/1957 — «‘Ο Συνεργατι- 

στής», έτος Γ', τεΰχ. 12 (36) (Σεπτέμβριος 1964), 37/697-38/698.
9. ‘Όταν τούρκεψε, έφ. «Κυπριακή» 2/9/1957.

10. ‘Ο παπά-Ζόρικος, έφ. «Κυπριακή» 9/9/1957 — «‘Ο Συνεργατιστής», 
έτος Δ', τεΰχ. 2 (38) (Νοέμβριος 1964), 41.

11. ‘Η παπαδιά, έφ. «Κυπριακή» 16/9/1957 — «Ό Συνεργατιστης», έτος 
Δ', τεΰχ. 1 (37) (’Οκτώβριος 1964), 51.

12. Ό κλεφτοπαναγιώτης, έφ. «Κυπριακή» 23/9/1957.
13. Τό αίμάτινο ρόδο, έφ. «Κυπριακή» 30/9/1957.
14. ‘0 άνθρωπος μέ τά καναρίνια, έφ. «Κυπριακή» 7/10/1957.
15. Έπεισόδιο στό νοσοκομείο, έφ. «Κυπριακή» 14/10/1957.
16. Τά τρία παιδιά, έφ. «Κυπριακή» 21/10/1957.
17. Τό δέντρο τοΰ φτωχοΰ, έφ. «Κυπριακή» 28/10/1957.
18. Μιά στάλα δόξα, έφ. «Κυπριακή», 4/11/1957. —έφ. «Ελεύθερον Βήμα» 

(Κύπρου) 19/1/1974. — «Σύγχρ. Σκ.», 25 (1978), 2.
19. Ό θείος της μάνας μου, έφ. «Κυπριακή» 11/11/1957.
20. ‘Η έξομολόγηση ένός νόθου κοριτσιού, έφ. «Κυπριακή» (18/11/1957- 

23/12/1957).
21. Κλοπή, παραμονή Χριστούγεννα, «Καιρ. της Κ.», τ. Α', άρ. 13 (15/12/ 

1957), 45-46. — έφ. «‘Η Τελευταία "Ωρα» (Κύπρου) 26/12/1966.
22. Γαμήλια συμπλοκή πρωτοχρονιά, «Καιρ. της Κ.», τ. Β', άρ. 14 (31/12/ 

1957), 65-66.
23. ‘Η ιστορία ένός σκύλλου, «Καιρ. της Κ.», τ. Β', άρ. 15 (15/1/1958), 

64 καί 78.

24. Στά χρόνια της άβροχιάς, «Καιρ. της Κ.», τ. Β', άρ. 21 (15/4/1958), 
31-32.

25. Μιά φέττα κρέας, «Καιρ. της Κ.», τ. Β', άρ. 22 (30/4/1958), 62-63.
26. Φονικό στήν Άνώγυρα, «Καιρ. της Κ.», τ. Β', άρ. 24 (30/5/1958), 65.
27. Αίμα στή Μέλισσα, «Καιρ. της Κ.», τ. Γ', άρ. 25 (15/6/1958), 25-26.
28. "Ολοι έχουν καρδιά, «Καιρ. της Κ.», τ. Γ', άρ. 27 (15/7/1958), 18-19.
29. Ό μεγάλος γυιός, «Καιρ. της Κ.», τ. Γ', άρ. 28 (30/7/1958), 17.
30. Έμπάτσισε τό μάγουλό του, «Κρίκος», έτος ΙΟον, άρ. 103-104 (Ίούλιος- 

Αΰγουστος 1959), 84-85.
31. Στόν ίσκιο τοΰ άφέντη της, «Καιρ. της Κ.», τ. Γ', άρ. 29 (15/8/1958), 

21 καί 62.
32. Ό Κανελής, «Καιρ. τής Κ.», τ. Γ', άρ. 31 (15/9/1958), 18 καί 62.
33. Ή μπαμπακόπετρα, «Καιρ. τής Κ.», τ. Γ', άρ. 32 (1/10/1958), 21 καί

63 — «Πν. Κ.», Χρονιά Η', άρ. 87 (Δεκέβρης 1967), 74-77.
34. Πέτρωσε . · . , «Καιρ. τής Κ.», τ. Γ', άρ. 33 (15/10/1958), 19.
35. Τό χώμα τραβάει, «Καιρ. τής Κ.», τ. Γ', άρ. 34 (31/10/1958), 22 καί 62.
36. Τό πιάνο ή ψυχή της, «Καιρ. τής Κ.», τ. Γ', άρ. 36 (30/11/1958), 25.
37. Καλώς ήρθες, πρωτογιέ μου . . . , «Καιρ. τής Κ.», τ. Δ', άρ. 37 (15/12/ 

1958), 15-16.
38. Τό δίκοπο μαχαίρι, «Καιρ. τής Κ.», τ. Δ', άρ. 38 (31/12/1958), 35.
39. 'Ο κουφετάρης, «Καιρ. τής Κ.», όπ. π. π., σ. 46.
40. Τρεις μέρες, «Καιρ. τής Κ.», τ. Δ', άρ. 39 (15/1/1959), 25.
41. Ααμπρής ό παλιωτάρης, «Καιρ. τής Κ.», 0π. π. π., σ. 37.
42. ‘Η κατάρα τών σκυλλιών, «Καιρ. τής Κ.», τ. Δ', άρ. 40 (31/1/1959), 23.
43. Ό φόρος τοΰ κρασιοΰ, «Καιρ. τής Κ.», τ. Δ', άρ. 41 (15/2/1959), 16.
44. Ή ζεματισμένη πίσσα, «Καιρ. τής Κ.», τ. Δ', άρ. 42 (28/2/1959), 14-15.
45. Τά βοηθήματα, «Καιρ. τής Κ.», οπ. π. π., σ. 30.
46. Ή γρηά μέ τό ξύλο, «Καιρ. τής Κ.», τ. Δ', άρ. 43 (15/3/1959), 24.
47. Τούς δώσανε τά όπλα, «Καιρ. τής Κ.», 6π. π. π., σ. 51.
48. Ταξίδευε . . . , «Καιρ. τής Κ.», τ. Δ', άρ. 44 (1/4/1959), 21-22.
49. Ό Ποτίρης καί ή ψήφος, «Καιρ. τής Κ.», 0π. π. π., σ. 30.
50. Ό ισοβίτης πατριώτης, «Καιρ. τής Κ.», τ. Δ', άρ. 45 (15/4/1959), 21.
51. ‘Η κυρά Ροδή, «Καιρ. τής Κ.», τ. Δ', άρ. 46 (1/5/1959), 68-69.
52. Τό μοίρασμα, «Καιρ. τής Κ.», όπ. π. π., σ. 71.
53. Ό τυφλός βιολιτζής, «Καιρ. τής Κ.», τ. Δ', άρ. 47 (15/5/1959), 62.
54. Ξεπλύνανε τό κρίμα, «Καιρ. τής Κ.», τ. Ε', άρ. 49 (15/6/1959), 16.
55. Τό φονικό, «Καιρ. τής Κ.», 0π. π. π., σ. 42.
56. Δέν βρήκαν τά μνήματα, «Καιρ. τής Κ.», τ. Ε', άρ. 50 (30/6/1959), 24.
57. ‘Η σάλπιγγα τοΰ Μεγαλέξαντρου, «Καιρ. τής Κ.», όπ. π. π., σ. 46.
58. Σφαγή στό αλώνι, «Καιρ. τής Κ.», τ. Ε', άρ. 51 (15/7/1959), 17-18.
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59. Πρωινό στην ταβέρνα, «Καιρ. της Κ.», δπ. π. π., σ. 50.
60. Ή χειραψία, «Καιρ. της Κ.», τ. Ε', άρ. 52 (31/7/1959), 21 καί 41.
61. ‘Η τσόχα τοΰ μπιλιάρδου, «Καιρ. της Κ.», δπ. π. π., σ. 58.
62. ΤΗταν άτύχημα; «Καιρ. της Κ.», τ. Ε', άρ. 53 (15/8/1959), 26.
63. 'Η γέννηση μιας φράσης, «Καιρ. της Κ.», δπ. π. π., σ. 63.
64. Τό έγκλημα της λιμουζίνας, «Καιρ. της Κ.», τ. Ε', άρ. 54 (1/9/1959), 

20 καί 63.
65. 'Η τιμή, «Καιρ. της Κ.», δπ. π. π., σσ. 24 καί 62.
66. Κάποιος την έπνιξε, «Καιρ. της Κ.», τ. Ε', άρ. 55 (15/9/1959), 20.
67. 'Ένα τέλος στην άρχή της ζωής, «Καιρ. της Κ.», τ. Ε', άρ. 56 (30/9/ 

1959), 26-27 καί 63. — «Πν. Κ.», Χρονιά Α', άρ. 12 (Σεπτέβρης 1961), 
592-600.

68. Πέντε χιλιάδες λίρες, «Καιρ. της Κ.», δπ. π. π., σσ. 28 και 64.
69. Άτύχημα, «Καιρ. της Κ.», τ. Στ', άρ. 63 (25/12/1959), 27.
70. Τό έλεος τοΰ Θεοΰ, «Καιρ. της Κ.», τ. Η', άρ. 96 (12/8/1960), 80-81. — 

«Πν. Κ.», Χρονιά Ζ', άρ. 74 (Νιόβρης 1966), 40-42 — «Φιλ. Πρωτ.» 
1973, 219-222.

71. 'Η έπανάσταση είναι άγιο πράμα, «Πν. Κ.», Χρονιά Γ', άρ. 31 (Απρίλης 
1963), 249-250.

72. 'Η μαύρη νοσοκόμα, «Πν. Κ.», Χρονιά Στ', άρ. 72 (Σεπτέμβρης 1966), 
329-331.

73. Στη φούντα της ελιάς, «Πν. Κ.», Χρονιά Ζ', άρ. 79 (’Απρίλης 1967), 
197-198.

74. Πρωινό, «Πν. Κ.», Χρονιά Ζ', άρ. 84 (Σεπτέμβρης 1967), 328-329.
75. Τά δυό φυλάκια, «Πν. Κ.», Χρονιά Η', άρ. 85 (Όκτώβρης 1967), 

22-25. — έφ. «Χαραυγή» (Κύπρου) 23 καί 24/4/1973.
76. Τό πολυβόλο δούλευε στό Μακρύδρομο . . . , «Πν. Κ.», Χρονιά Η', άρ. 

86 (Νιόβρης 1967), 49-57.
77. Χωριανοί, τά μωρά μου . . . , «Πν. Κ.», Χρονιά Η', άρ. 88 (Γενάρης 

1968), 113-117.
78. Τό μεταμόσχευμα, «Πν. Κ.», Χρονιά Θ', άρ. 100-101 (Γενάρης 1969), 

142-144.
79. Ό πατέρας τοΰ ήλίθιου παιδιοΰ, «Ό Κόσ. Σήμ.», τεΰχ. 11 (23/1/1969), 

44-45, τεΰχ. 12 (6/2/1969), 44-45, τεΰχ. 13 (20/2/1969), 44-45.
80. Δέν ύπήρχε πρώτος, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΑ', άρ. 122-123 (Νιόβρης— 

Δεκέβρης 1970), 70-71.
81. Τά γενέθλια, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΑ', άρ. 124 (Γενάρης 1971), 94-95 — 

έφ. «'Η Βραδυνή» 14/9/1976.
82. Ό μακαρίτης Κωσταρής, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΑ', άρ. 130-131 (Ίούλης- 

Αΰγουστος 1971), 247-250.

83. Welcome home, Helen, «Πν. Κ.», Χρονιά IB', άρ. 135 (Δεκέβρης 
1971), 67-72.

84. Τόν έθαψε δυό φορές, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΓ', άρ. 145 (Όκτώβρης 1972) 
2-6.

85. Οί δυό πινακίδες, έφ. «Ή Βραδυνή», 16/10/1973.
86. Ό πορτοκαλοπόλεμος, «Σταθμοί», Χρόνος Β', φύλ. 18 (Σεπτέμβριος 

1973), 121-122.
87. Παιδάκι μου, Τριαντάφυλλε, «Φιλ. Κ.» 1973-1974, 141-171 —έφ. 

«Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 15/9/1979 κέξ.
88. Ή διαιώνιση, «Φιλ. Πρωτ.» 1974, 305-308.
89. Ό γυρισμός τοΰ αιχμάλωτου, «Έλληνοβ. καί Πανευρ. Έπιθ.», έτος 2, 

τεΰχ. 7-8 (1974), 176-179. — «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΣτ', άρ. 184 (Γενάρης 
1976), 112-114. — Ελληνική Κύπρος, Λευκωσία 1976, σσ. 3-6.—έφ. 
«Τό Βήμα» 15/2/1976 — έφ. «Ή Βραδυνή» 17/7/1979.

90. Ή κατάρα, «Ήπ. Έστ.», έτος ΚΓ', τεΰχ. 263-265 (Μάρτιος-Μάϊος 
1974), 268-274.

91. Τό κόκκινο δωμάτιο, «Αίολ. Γρ.», Χρ. Δ', τεΰχ. 21 (Μάϊος-Ίούνιος 
1974), 168-171.

92. Λίγο νερό τήν ώρα τοΰ θανάτου, «Έλ.-Κ.-Τουρ.», έτος Στ', τεΰχ. 56-57 
(Άπρίλιος-Σεπτέμβριος 1975), 22-24.—«Πν. Κ.», Χρονιά ΙΖ', άρ. 
199 (’Απρίλης 1977), 210-213 καί προσάρτ. στό τεΰχος 228 (Σεπτέμβρης 
1979), σσ. 38-43.

93. Τό δώρο τοΰ διοικητή, «Σταθμοί», τ. Γ', τεΰχ. 25 (’Ιούνιος 1975), 5-6.
94. Τό πρώτο παιδί, «Ν. Έστ.», τ. 98, τεΰχ. 1154 (1/8/1975), 1012-1013 

— «Πν. Κ.», τ. ΙΖ', άρ. 194 (Νιόβρης 1976), 36-37 καί προσάρτ. στό 
τεΰχος 226-227 (Ίούλιος-Αΰγουστος 1979), σσ. 29-31.

95. Ή κοπέλλα μέ τήν κούκλα, «Φιλ. Φ.», Όκτ. 1975 — «Πν. Κ.», Χρονιά 
ΙΖ', άρ. 201-202 (’Ιούνιος—’Ιούλιος 1977), 259-260 — έφ. «'Η Βραδυ
νή» 19/9/1978.

96. Τά δυό γαρύφαλλα, «Παιδ. Χαρά», τεΰχ. 119 (1976), 258. — «Καστα
λία», τεΰχ. 42 (Ίανουάριος-Μάρτιος 1976), 12-13.

97. Βρήκανε τό σκελετό του, «Ν. Έστ.», τ. 99, τεΰχ. 1173 (15/5/1976), 
660-662.

98. Τό χριστουγεννιάτικο σακάκι, «Ν. Έστ.», τ. 99, τεΰχ. 1164 (1/7/1976), 
39-42 — έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 29/12/1977 — «Πν. Κ.», 
προσάρτ. στά τεύχη 226-227 (Ίούλιος-Αΰγουστος 1979), 23-28.

99. Ό σκοτωμένος γιός, «Ν. Έστ.», τ. 100, τεΰχ. 1181 (15/9/1976), 1229- 
1231—«Πν. Κ.», προσάρτ. στά τεύχη 226-227 (Ίούλιος-Αΰγουστος 
1979), 18-22.
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100. Οί τρεις άδερφές, «Ν. Σκ.», Χρονιά ΙΔ', τεΰχ. 165 (Δεκέμβριος 1976), 
543-545.

101. 'Η φωτογραφία, «Μακ. Ήμερ.» 1976, 147-153. — «Πν. Κ.», Χρονιά 
ΙΖ', άρ. 198 (Μάρτης 1977), 177-180 καί προσάρτ. στά τεύχη 226-227 
(Ίούλιος-Αΰγουστος 1979) σ. 32 καί 228 (Σεπτέμβρης 1979) σσ. 33-37.

102. Ή ιστορία ένός τάφου, «Φιλ. Πρωτ.» 1976, 209-212.
103. 'Η συγχώρεση, «Φιλ. Κ.» 1975-1977, 18-21. — «Φιλ. Πρωτ.» 1977, 

187-188 — «Πν. Κ.», προσάρτ. στό τεύχος 228 (Σεπτέμβρης 1979), 
51-54.

104. 'Ο λειψός, «Μακ. ‘Ημερ.» 1977, 219-224. — «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΖ', 
άρ. 200 (Μάης 1977), 234-236 καί προσάρτ. στο τεύχος 228 (Σεπτέμ
βρης 1979), 44-47.

105. Τό «Φυλάκιο X» γραμμή θανάτου, «Ν. Έστ.», τ. 103, τεΰχ. 1212 
(1/1/1978), 12-19 — «Πν. Κ.», προσάρτ. στά τεύχη 226-227 (Ίούλιος- 
Αΰγουστος 1979), 5-17.

106. ‘Η μάνα τοΰ πρόσφυγα, έφ. «Ή Βραδυνή» 28/3/1979 — έφ. «Τά Νέα» 
(Κύπρου) 1/4/1979.

107. ‘Ένα παιδάκι μέ κυκλάμινα, «Ν. Έστ.», τ. 105, τεΰχ. 1243 (15/4/1979), 
522-524.

108. ‘Η αύτοκτονία, «Φιλ. Πρωτ.» 1979, 191-194.
109. Τό άμαξάκι, έφ. «‘Η Βραδυνή» 22/4/1980.
110. ‘Η σκληρότητα, «Φιλ. Πρωτ.» 1980, 236-240.
111. Ό γιός τοΰ Άρίφ, «Ν. Έστ.», τ. 108, τεΰχ. 1279 (15/10/1980), 1584- 

1588.

Δ. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ

1. Στά Δύσκολα Χρόνια, εκ8. «Κυπριακής», Λευκωσία 1957.
[Πρωτοδημοσιεύτηκε μέ τόν τίτλο «Στά χρόνια της πανούκλας» στήν έ- 
φημερίδα «Κυπριακή» (6/5/1957-5/8/1957), μέ ψευδώνυμο Κ. Ληδραΐος. 
’Αναδημοσιεύτηκε στούς «Κυπριακούς Καιρούς», τ. Β', τεΰχ. 40 (1962), 
28, χωρίς νά τελειώσει, γιατί διακόπηκε ή έκδοση τοΰ περιοδικού καί 
στήν έφημερίδα της Κύπρου «Ό ’Αγών». ’Έχει περιληφθει στον «Πεζό 
Λόγο της γλυκείας χώρας Κύπρου», Λευκωσία 1971].

Κρίση:

α. "Αλκής Θρύλος, «Καιν. Έπ.», Καλοκαίρι 1957, 247.
β. [άν.], «’Εκλογές», τ. ΙΓ', τεΰχ. 144 (’Οκτώβριος 1957), 119-120.
γ. Λέων. Μαλένης, «Καιρ. της Κ.», τ. Α', άρ. 11 (15/11/1957), 60.
δ. Πάνος Ταλιαδώρος, έφ. «Κύπρος» 26/11/1957.
ε. Γ. Ζωγραφάκης, έφ. «Νέα ’Αλήθεια» 17/3/1958.
στ. Λέων. Μαλένης, έφ. «Κυπριακή» 7/4/1958.
ζ. Δ.Μ.Σ., «Τό Χαρ. Σπ.», έτος Ζ', άρ. 5 (77) (Μάϊος 1958), 172.
η. Τάκης Δόξας, έφ. «Αύγή» (Πύργου) 22/9/1958.
θ. Μπ. Νίντας, «Ν. Πορ.», έτος Δ', τεΰχ. 43 (Σεπτέμβριος 1958), 296-297.

2. Μικρές Ζωές, έκδ. «Κυπριακής», Λευκωσία 1958.

Κρίση:

α. Π—ης, έφ. «Χαραυγή» (Κύπρου) 9/5/1958.
β. [άν.], «’Εκλογή», τ. ΙΔ', τεΰχ. 152 (’Ιούνιος 1958), 122.
γ. Β. Βαρίκας, έφ. «Τό Βήμα» 3/7/1958.
δ. Μελής Νικολαΐδης, έφ. «’Ελευθερία» (Κύπρου) 9/8/1958.
ε. "Αλκής Θρύλος, «Καιν. Έπ.», Καλοκαίρι 1958, 335.
στ. Τάκης Δόξας, «Αύγή» (Πύργου) 22/9/1958.
ζ. Μπ. Νίντας, «Ν. Πορ.», έτος Δ', τεΰχ. 43 (Σεπτέμβριος 1958), 297.
η. Χρ. Λεβάντας, «Τό Περιοδικό μας», περίοδος νέα, άρ. 5 (Νοέμβριος 1958), 133.
θ. Gaston-Henry Aufrère, «Καιρ. τής Κ.», τ. Δ', άρ. 38 (31/12/1958), 67.
ι. Λέων. Μαλένης, έφ. «Κυπριακή» 7/4/1958.
ια. Δ. Κόκκινος, «Ήπ. Έστ.», έτος Στ' (1958), 813.

* ιβ. [άν.], «Είκόνες», άρ. 131 (1958).
ιγ. Μαν. Γιαλουράκης, έφ. «Αίγυπτος» 9/1/1959.
ιδ. "Αγγ. Φουριώτης, έφ. «’Ηχώ τής Μεσσηνίας» 25/7/1959.

* ιε. Κ. Δ. Πλάκας, έφ. «Μεσόγειος» (1959) (άναδημοσιεύτηκε στούς «Καιρ. τής Κ.», 
άρ. 51 (15/7/1959), 59).

ιστ. Γιάννης Γκίκας, «Εύβ. Λόγ.», Χρόν. Γ', τεΰχ. 27-28 (Μάίος-’Ιούνιος 1960), 32.
ιζ. ‘0 Φιλότεχνος, έφ. «’Απογευματινός Τύπος» (Κύπρου) 6/7/1960.
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3. Κανάκης, ό Κυπριώτης Κουρσάρος, έκδ. «Λυρικής Κύπρου», Λευκωσία 
1959.
[Πρωτοδημοσιεύτηκε στούς «Καιρούς τής Κύπρου» τεύχ. 8 (1957) κέξ. 
’Αναδημοσιεύτηκε στις εφημερίδες «Ό ’Αγών» (Κύπρου) το 1964 καί 
«'Η Μάχη» (Κύπρου) το 1968].

Κρίση:
α. Σπ. Παπαγεωργίου, «Πν. Κ.», Χρονιά Γ', άρ. 33 (Ίούνης 1963), 311.
β. Λέων. Μαλένης, «Καιρ. της Κ.», τ. Ε', άρ. 50 (30/6/1959), 58.
γ. Τ. Γκοσιόπουλος, έφ. «Ελληνικός Βορράς» 3/9/1959.
δ. Άγγ. Φουριώτης, έφ. «’Απογευματινή» 9/9/1959.
ε. Ν. Άλάσιος, έφ. «"Εθνος» (Κύπρου) 14/9/1959.
στ. [άν.], «’Εκλογή», τ. ΙΕ', τεΰχ. 167 (Σπτέμβριος 1959), 137.
ζ. Δημ. Πλάκας, έφ. «Μεσόγειος» 10/10/1959.
η. Παντ. Μπίστης, έφ. «Εθνική» (Κύπρου) 14/10/1959.
θ. Κ. Πορφύρης, έφ. «Αύγή» (’Αθηνών) 17/10/1959.
ι. Γ. Ζωγραφάκης, έφ. «Νέα ’Αλήθεια» 16/11/1959.
ια. Κώστας Όρφανίδης, έφ. «Πρωϊνή» 13/12/1959.

* ιβ. [άν.], «Εικόνες», άρ. 211 (1959).
* ιγ. Ρούλα Παπαδημητρίου, «Περ. Έλλην. Β. Έλλ.», 49/1959, 205.

ιδ. Γιάννης Γκίκας, «Εύβ. Λόγ.», Χρόν. Γ', τεΰχ. 27-28 (Μάϊος-’Ιούνιος 1960), 32.
ιε. Θ. Κωστοϋρος, έφ. «Σύνταγμα» 14/8/1960.

4. Εννιά Πικρά καί Ρωμαλέα Διηγήματα, Λευκωσία 1960, έκδ. «Λυρικής 
Κύπρου», Λευκωσία 1961.

Κρίση:
α. [άν.], έφ. «Δημοκρατία» (Κύπρου) 1/8/1960.
β. Λέων. Μαλένης, έφ. «'Ο Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 3/8/1960.
γ. Θ. Κωστοϋρος, έφ. «Σύνταγμα» 14/8/1960.
δ. Α. Περνάρης, έφ. «’Ελευθερία» (Κύπρου) 21/8/1960.
ε. Δημ. Πλάκας, έφ. «Επαρχιακή» 29/8/1960.
στ. Ά. Χριστοφίδης, «Πν. Κ.», Χρονιά Α', άρ. 1 (Όκτώβρης 1960), 50-51.
ζ. Β. Φ. Νικολ., έφ. «Ελεύθερη Θράκη» 2/5/1961.
η. Ν. Σπανός, «Πν. Κ. », Χρονιά Γ', άρ. 33 (Ίούνης 1963), 319.
θ. Τάκης Δόξας, «Πν. Κ.», Χρονιά Δ', άρ. 42 (Μάρτης 1964), 153.

5. Το  Ημερολόγιο τοϋ Γαλάζιου Κοριτσιού, έκδ. «Λυρικής Κύπρου», 
Λευκωσία 1961.

*

[Πρωτοδημοσιεύτηκε στη «Φιλολογική Κύπρο» 1960, 159-225. ’Έχει 
περιληφθεϊ στύν «Πεζό Λόγο» IV, Λευκωσία 1974. ’Αναδημοσιεύτηκε 
στήν έφημερίδα «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 17/8/1979 κέξ.].

Κρίση:
α. [άν.], έφ. «’Απογευματινός Τύπος» (Κύπρου) 6/5/1960.
β. Λ. Μαλένης, έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 1/6/1960.
γ. Δημ. Πλάκας, έφ. «Επαρχιακή» 29/8/1960.

δ. Α. Χριστοφίδης, «Πν. Κ.», Χρονιά Α', άρ. 7 (’Απρίλης 1961), 368-369.
ε. Ε. Ν. Πλάτης, «Πν. Κ.», Χρονιά Β', άρ. 21 (’Ιούνιος 1962), 348-349.
στ. Δημ. Γιάκος, ’Ασκήσεις Λόγου, έκδ. «Λυρικής Κύπρου», 1962, σ. 33.
ζ. Σπ. Παπαγεωργίου, «Πν. Κ. », Χρονιά Γ', άρ. 33 (Ίούνης 1963), 312.
η. Τάκης Δόξας, «Πν. Κ.», Χρονιά Δ', άρ. 42 (Μάρτης 1964), 152
θ. Ν. Χατζηϊωάννου Κουρρα, Εισαγωγή στή Νεοελληνική Γλώσσα καί Λογοτεχνία, 

Λευκωσία 19702, σ. 170.

6. 'Έτσι 'Άρχισε η Κυριακή . . . , έκδ. «Λυρικής Κύπρου», Λευκωσία 
1961.

[Άποσπάσματά της δημοσιεύτηκαν στήν «Πνευματική Κύπρο», Χρονιά 
Α', τεύχη 1-4 (Όκτώβρης 1960 — Φλεβάρης 1961). ’Έχει περιληφθεϊ 
στόν «Πεζό Λόγο» IV, Λευκωσία 1974. ’Αναδημοσιεύτηκε στήν κυ
πριακή έφημερίδα «Ό Φιλελεύθερος» 2/10/1979 κέξ.].

Κρίση:

α. Α. Περνάρης, έφ. «’Ελευθερία» (Κύπρου) 11/5/1961.
β. Δημ. Χαμπουλίδης, έφ. «Κύπρος» 14/8/1961.
γ. Π. Περσιάνης, έφ. «’Ελευθερία» (Κύπρου) 16/8/1961.
δ. Μεν. Χριστοδούλου, «Κ. Καιρ.», τ. Α' (Η'), άρ. 24 (123) (25/8/1961), 53.
ε. Φρ. Μαραθεύτης, έφ. «Ή Μάχη» (Κύπρου) 26/8/1961.
στ. Άλ. Κωνσταντινίδης, «Κ. Χρον.», Χρόνος Α', άρ. 9-10 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), 

417-418 καί τοΰ ίδίου, Μΰθοι καί Κριτική, Λευκωσία 1974, σ. 19.
ζ. Α. Χριστοφίδης, «Πν. Κ.», Χρονιά Α', άρ. 12 (Σεπτέβρης 1961), 635-636.
η. Κ. Πορφύρης, «Έπιθ. Τ.», τ. ΙΔ', τεΰχ. 80-81 (Αΰγουστος-Σεπτέμβριος 1961), 233.
θ. Χρ. Λεβάντας, έφ. «Πειραϊκή» 7/10/1961.
ι. "Αγγ. Φουριώτης, έφ. «’Απογευματινή» 18/10/1961.
ια. Μαν. Γιαλουράκης, έφ. «Ταχυδρόμος» (Αίγύπτου) 22/10/1961.
ιβ. Δ. Κόκκινος, «Ήπ. Έστ.», έτος Γ, τεΰχ. 114 (Όκτώβρης 1961), 963.
ιγ. Στέφ. Κωνσταντινίδης, έφ. «Κύπρος» 6/11/1961.
ιδ. Λεφτ. Ραφτόπουλος, έφ. «Φως» 20/11/1961.
ιε. Ντ. Χριστιανόπουλος, «Κ. Καιρ.», τ. Α' (Η'), άρ. 31(130) (1/12/1961), 23.
ιστ. Σοφία Κλήμη-Παναγιωτόπουλου, έφ. «’Ελεύθερη Θράκη» 8/12/1961.
ιζ. Δημ. Γιάκος, έφ. «Ή Βραδυνή» 27/12/1961.
ιη. [άν.], «Ν. ’Επ.», Χρόνος Γ', άρ. 35 (Χριστούγεννα 1961-Πρωτοχρονιά 1962), 28.
ιθ. Άντ. Τσακιρόπουλος, «Σερ. Γρ.», Χρόνος Στ', τευχ. 47-48 (1961), 244.
κ. Ήλ. Λεφούσης, έφ. «Ταχυδρόμος» (Βόλου) 27/6/1962.
κα. Θεόδ. Δασκαλόπουλος, «Εύβ. Λόγ.», Χρόνος Ε', τεΰχ. 52-55 (Ίούνιος-Σεπτέμβριος 

1962), 31-32.
κβ. Σπ. Παπαγεωργίου, έφ. «’Ελευθερία» (Κυπρου) 4 καί 18/12/1962.
κγ. Δημ. Γιάκος, ’Ασκήσεις Λόγου, έκδ. «Λυρικής Κυπρου», 1962, σ. 32.
κδ. Σ. Βασιλειάδης, «Ν. Πορ.», έτος Θ', τεύχ. 95-96 (Ίανουάριος-Φεβρουάριος 1963), 

36-37.
κε. Τάκης Δόξας, «Πν. Κ.», Χρονιά Δ', άρ. 42 (Μάρτης 1964), 153.
κστ. Ήλ. Σιμόπουλος, «Παναθήναια», Χρόνος Ε , φυλ. 52 (Νοέμβριος 1964), 173.
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Ί. Τό Ξεσηκωμό, τών Σκλάβων, έκδ. «Πνευματικής Κύπρου», Λευκωσία 
1962.
[Πρωτοδημοσιεύτηκε στούς «Καιρούς τής Κύπρου», τεύχη 19-29 
(1958), 35 κέξ. ’Αναδημοσιεύτηκε στην «Πνευματική Κύπρο» ώς προ
σάρτημα στά τεύχη 14-23 (Νιόβρης 1961 — Αύγουστος 1962) καί στην 
κυπριακή εφημερίδα «'Η Μάχη» 24/10/1968 κέξ. ’Έχει περιληφθεϊ 
στον «Πεζό Λόγο» (τής γλυκείας χώρας Κύπρου), Λευκωσία 1971].

Κρίση:
α. Ν. Κληρίδης, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 29/11/1961.
β. Α. Περνάρης, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 19/7/1962.
γ. Μ. Περδίος, «Ν. Έπ. », Χρόνος Δ', άρ. 45 (Νιόβρης 1962), 24.
δ. Άλ. Κωνσταντινίδης, «Κ. Χρον.», τεϋχ. 30 (’Απρίλης 1963), 196-200 καί τοϋ ίδίου, 

Μύθοι καί Κριτική, Λευκωσία 1974, σ. 11.
ε. Ν. Κληρίδης, έφ. «’Ελευθερία» (Κύπρου) 16/5/1963.
στ. Τάκης Δόξας, «Πν. Κ.», Χρονιά Δ', 42 (Μάρτης 1964), 152-153.

8. Πεζός Λόγος τής Γλυκείας Χώρας Κύπρου, Λευκωσία 1971.
[Περιλαμβάνει τίς νουβέλες: α. Στά Δύσκολα Χρόνια, β. Κανάκης, ό 
Κυπριώτης Κουρσάρος, γ. Τό Ξεσηκωμα τών Σκλάβων καί δ. Τό 
Κύπελλο του Θανάτου. Γιά τίς τρεις πρώτες νουβέλες (βιβλία) βλ. άρ. 
1, 3 καί 7. 'Η νουβέλα «Τό Κύπελλο τού Θανάτου» πρωτοδημοσιεύτηκε 
στούς «Καιρούς τής Κύπρου», τεύχη 30-55 (1958), 22 κέξ.].

Κρίση:
α. [άν.], έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 13/5/1971.
β. [άν.], έφ. «Τά Σημερινά» 15/5/1971.
γ. Γ. Χατζίνης, «Ν. Έστ.», τ. 90, τεϋχ. 1056 (1/7/1971), 899-900 καί έφ. «*Ο  Φι

λελεύθερος» (Κύπρου) 24/7/1971.
δ. Δ. Χαμπουλίδης, έφ. «Τά Νέα» (Κύπρου) 14/7/1971.
ε. Π. Φλώρος, έφ. «Προσφυγικδς Κόσμος» 25/7/1971 καί έφ. «Ό Φιλελεύθερος» 

(Κύπρου) 4/8/1971.
στ. Κ. Βαλ(έτας), «Αίολ. Γρ.», Χρόνος Α', τεϋχ. 4 (’Ιούλιος-Αύγουστος 1971), 380-382 

καί έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 5/10/1971.
ζ. Κίκα ’Ολυμπίου, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΑ', άρ. 132 (Σεπτέμβρης 1971), 285-286.

* η. Ίσ. Μαλόβρουρα, «Σμύρνα», τεϋχ. 37 (Σεπτέμβρης 1971).
θ. Ό Σχολιαστής, «Λογ. Χρον.», έτος Β', τεϋχ. 3-4 (1971), 453.
ι. Κλ. Μαρμαρινός, «Έλλ. Λ. Τ.», τεϋχ. 4 (1971), 255.
ια. Α. Λυκαύγης, «Ραδιοπρόγραμμα», τεϋχ. 170 (13-26/6/1971), 9.

* ιβ. Τάκης Δόξας, «Έλλ. Θέμ.», τεϋχ. 188 (1971) καί έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 
17/10/1971.

ιγ. Χρυσ. Σοφιανός, «Δ.Ε.ΦΣΑ», έτος 1971, 245-246.
ιδ. Δημ. Κράνης, έφ. «Πρωινός Λόγος» 23/3/1972.
ιε. Ί. Χατζηφώτης, έφ. «Νέα Πολιτεία» 2/4/1972 καί έφ. «’Ελευθερία» (Κύπρου) 

8/4/1972.
ιστ. Δ. Κωστελένος, «Ν. Σύν. », Χρόνος 4, τεϋχ. 16 (Μάρτιος-’Απρίλιος 1972), 124 καί

έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 23/6/1972.
ιζ. Άντρος Παυλίδης, έφ. «Τά Νέα» (Κύπρου) 9/8/1972.
ιη. Ά. Καραντώνης, «Ραδιοτηλεόρασις», άρ. 140/1168 (15-21/10/1972), 97.
ιθ. Χρ. Ριζόπουλος, «’Ιλισός», έτος 17ον, τεϋχ. 96 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1972), 494.
κ. Νίκος ’Αρβανίτης, «’Ακτίνες», έτος 36ον, άρ. 341 (Μάϊος 1973), 188.
κα. Κ. Βαλέτας, «Αίολ. Γρ.», Χρόνος Γ', τεϋχ. 15 (Μάης-’Ιούνης 1973), 254.
κβ. Δημ. Ζαδές, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΓ', άρ. 155-156 (Αΰγουστος-Σεπτέμβρης 1973), 

269-272.
κγ. Άπ. Ζορπας, «Στ. Έλ. », 5 (1973), 42.
κδ. Ί. Μ. Χατζηφώτης, «Έλλ. Κόσ.», έτος Δ', τεϋχ. 37 (’Ιούλιος 1974), 60-61.
κε. Ί. Μ. Χατζηφώτης, ’Ανιχνεύσεις, ’Αθήνα 1974, σσ. 198-200.
κστ. Α. Λυκαύγης, «Πν. Κ.», Χρονιά ΚΑ', άρ. 242-243 (Νιόβρης-Δεκέβρης 1980), 47.

9. Πεζός Λόγος Π, Άπό τό 'Ημερολόγιο ενός Γιατρού, έκδοση «Πνευμα
τικής Κύπρου», Λευκωσία 1972.

Κρίση:
α. Θεοκλής Κουγιάλης, έφ. «Κύπρος» 31/7/1972.
β. Μιχ. I. Μαραθεύτης, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 2/8/1972.
γ. Γ. Νικολάου, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 13/8/1972.
δ. Δημ. Κράνης, έφ. «Πρωινός Λόγος» 24/8/1972.
ε. Άπ. Ζορπας, «Στ. Έλλ.», τεϋχ. 43 (Αύγουστος 1972), 10/242.
στ. Α. Περνάρης, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΒ', άρ. 144 (Σεπτέβρης 1972), 347-348.
ζ. Α. Καραντώνης, «Ραδιοτηλεόρασις» άρ. 140/1168 (15-21/10/1972), 97.
η. Ίάσων Εύαγγέλου, «Ν. Σκ.», Χρόνος Γ, τεϋχ. 115 (’Οκτώβριος 1972), 411-412 

καί έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 3/12/1972.
θ. Κίκα ’Ολυμπίου, έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 3/11/1972.
ι. [άν.], «Έλλ.-Κ.-Τ.» άρ. 36-37 (’Οκτώβριος-Νοέμβριος 1972), 4.
ια. Στ. Ζυμπουλάκης, «Δ.ΕΦΣΑ» 1972, 213-214.
ιβ. Π. Παιονίδης, «Ν. Έπ.», περίοδος Β', τεύχη 101-102 (Ίούνης-Σεπτέμβρης 1973), 

755-756.
ιγ. Άθηνούλα Στασουλή, «Δ. ΕΦΣΑ» 1973, 167-168.
ιδ. Michele lannelli, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΔ', άρ. 161 (Φλεβάρης 1974), 124.
ιε. Δημ. Ζαδές, «Τριφ. Έστ.», Χρόνος Δ', τεϋχ. 19 (Γενάρης Φλεβάρης 1978), 83-84.

10. Πεζός Λόγος ΙΠ, Ιστορίες άπό τήν Κύπρο τήν Άγέρινη, έκδοση «Πνευ
ματικής Κύπρου», Λευκωσία 1973.

Κρίση:
α. [άν.], έφ. «Χαραυγή» (Κύπρου) 2/8/1973.
β. [άν.], έφ. «Τά Σημερινά» 6/8/1973.
γ. Δημ. Κράνης, έφ. «Ελληνική "Ωρα» 10 καί 11/8/1973.
δ. Ά. Π(ερνάρης), έφ. «Ό Άγων» (Κύπρου) 13/10/1973.
ε. Άπ. Ζορμπας, «Στ. Έλλ.», έτος 5ον, τεϋχ. 55 (’Οκτώβριος 1973), 42/394 καί έφ. 

«Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 8/12/1973.
* στ. Άπ. Ζορμπας, «Ό Κόσμος της Ρούμελης», τεύχ. 20-21 (1973).

ζ. Μαν. Πράτσικας, έφ. «Ή Φωνή της Άχαίας,» 10/1/1974.
η. [άν.], έφ. «Αθηναϊκή» 11/10/1974.
θ. Γ. Νικολάου, έφ. «Ελευθερία» (Κύπρου) 24/1/1974.
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ι. Γ. Χατζίνης, «Ν. Έστ.», τ. 95, τεϋχ. 1121 (15/3/1974), 418 καί έφ. «*0  Φιλελεύθε
ρος» (Κύπρου) 28/3/1974.

ια Μαν. Πράτσικας, «Έφ. Φλ.», τεϋχ. 4 (Άπρίλιος-Ίούνιος 1974), 20.
ιβ. Κ. Βαλ(έτας), «Αίολ. Γρ.», Χρόνος Δ', τεϋχ. 21 (Μάης-Ίούνης 1974), 231.
ιγ. Γ. Νικολόπουλος, έφ. «Ή Φιλολογική» 30/6/1974.
ιδ. [άν.], έφ. «’Αθηναϊκή» 11/10/1974.
ιε. “Αγγ. Φουριώτης, έφ. «Άκρόπολις» 22/6/1975.
ιστ. Δημ. Ζαδές, «Ήπ. Έστ.», έτος ΚΗ', τεϋχ. 327-328 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 

1979), 954-955.

11. Πεζός Λόγος IV, 'Ένα Γαλάζιο Κορίτσι άπό την Κύπρο, έκδ. «Πνευμα
τικής Κύπρου», Λευκωσία 1974.

[Περιλαμβάνει: α. Το 'Ημερολόγιο του Γαλάζιου Κοριτσιού, β. Παι
δάκι μου, Τριαντάφυλλε . . . , γ. ’Έτσι ’Άρχισε ή Κυριακή καί δ. Κλη- 
ρίδης ό Δάσκαλος. ’Εκδοτικές πληροφορίες γιά τά α. καί γ. βλέπε άρ. 5 
καί 6 άντίστοιχα. Τό «Παιδάκι μου, Τριαντάφυλλε ...» πρωτοδημο- 
σιεύτηκε στη «Φιλολογική Κύπρο» 1973-1974, 141-171. Το «Κληρίδης 
ό Δάσκαλος» πρωτοδημοσιεύτηκε στούς «Κυπριακούς Καιρούς», τ. 2 
(1962), 13 κέξ. μέ τίτλο «Πώς έγινε Δάσκαλος». ’Αναδημοσιεύτηκε 
στήν «Πνευματική Κύπρο» ώς προσάρτημα στο τεύχος (101)-102, Χρο
νιά Θ', (Φλεβάρης-Μάρτης 1969)].

Κ ρ ί σ η:
α. Δημ. Κράνης, έφ. «Ό Δημότης» 20/1/1974.
β. Άπ. Ζορμπας, «Στ. Έλλ. », έτος 7ον, τεϋχ. 70-71 (Μάρτιος-’Απρίλιος 1975), 

41 καί 89.
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127-137.

92. Μίνι-ποίηση, «Πν. Κ.», Χρονιά Γ, άρ. 115-116 (Άπρίλης-Μάης 1970), 
236-237.

93. Ό Μαλακάσης γιά τούς όμότεχνούς του, «Πν. Κ.», Χρονιά Γ, άρ. 120 
(Σεπτέμβριος 1970), 328-333.

94. "Ενα γράμμα τοΰ Ναπ. Λαπαθιώτη, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΑ', άρ. 121 
(’Οκτώβριος 1970), 21-22.

95. Σχηματοποίηση καί ή άπολογία των Καλλιγραμμάτων μου, «Πν. Κ.», 
Χρονιά ΙΑ', άρ. 122-123 (Νιόβρης-Δεκέβρης 1970), 36-38.

96. Μιά προσωπογραφία τοΰ Διγενή ’Ακρίτα, ««Κ. Σπ.», τ. ΛΔ' (1970), 
197.

97. Τό ποίημα «Ή έμφάνισις τής πατρίδος μου» τοΰ Νικολάου I. Σαριπό-

λου, «Κ. Σπ.», δπ. π. π., σσ. 199-201.
98. Νύξεις πάνω στή λογοτεχνία τής Κύπρου, Διαλέξεις τοΰ Γυμνασίου 

Λαπήθου (έπιμ. Χρ. Στ. Κυπριανού), τ. Β', Λάπηθος 1970, σσ. 59-67.
99. Ό Merrill Moore καί ή πολυγραφία, «Ίατρ. Στ.», έτος 3ον, άρ. 9 

(’Άνοιξη 1971), 45-46.
100. Ή ποίηση στούς «Άφορισμούς καί Διαλογισμούς» τοΰ Κ. Τσάτσου, 

«Πν. Κ.», Χρονιά ΙΑ', άρ. 128-129 (Μάης-’Ιούνης 1971), 185-192.
101. Κυπριακή ποίηση καί διάστημα, «Ίατρ. Στ.», έτος 3ον, άρ. 10 (Καλο

καίρι 1971), 40-41.
102. Οί παρερμηνείες τοΰ ’Αγώνα μας καί το «Νησί τής ’Αφροδίτης», «Πν. 

Κ.», Χρονιά ΙΑ', άρ. 132 (Σεπτέμβριος 1971), 271-273.
103. ΊΙ Σαπφώ στά ποιήματα τής Βενεζουελανής ποιήτριας Χεάν Άριστεγιέ- 

τα, «Αίολ. Γρ.», Χρόνος Α', τεΰχ. 5 (Σεπτ.-Όκτ. 1971), 423-424.
104. Κυπριακές λέξεις στήν ποίηση τοΰ Γ. Σεφέρη, «Λαογ. Κ.», Χρονιά Α', 

τεΰχ. 3 (Σεπτέβρης-Δεκέβρης 1971), 113.
105. Ή Νυκτερινή Σχολή τής Στοάς «Σόλων». ’Αφιέρωμα εις Κλ. Π. Γεωρ- 

γιάδην, Λευκωσία 1971, σσ. 54-61.
106. Τά ταξιδιωτικά καί ό Πέτρος Χάρης, «Πν. Κ.», Χρονιά IB', άρ. 140 

(Μάης 1972), 204-211.
107. Μεταφράσεις γερμανικών ποιημάτων στά κυπριακά περιοδικά έντυπα, 

«Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 218-220.
108. ’Από τό άρχεϊο Ξενοφώντος Φαρμακίδη, «Λαογρ. Κ.», Χρονιά Β', τεΰχ. 

6 (Σεπτέβρης-Δεκέβρης 1972), 109-115.
109. ΊΙ λυρική γραφή τοΰ Γ. Θ. Βαφόπουλου, Έπετηρίς 1972 ’Εθνικής 

Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, Λευκωσία Κύπρος 1972, 
σσ. 96-108.

110. '0 Ιωάννης Συκουτρής καί ή Κυπριακή Λαογραφία, Συμπόσιον Λαογρα
φίας τοΰ περιοδικού «Λαογραφική Κύπρος» (Έπιμ. Χρ. Στ. Κυπριανού), 
Λευκωσία-Κύπρου 1972, σσ. 19-21.

111. ΊΙ σμυρναϊκή χρονικογραφία τοΰ Χρήστου Σολομωνίδη, «Πν. Κ.», 
Χρονιά ΙΓ', άρ. 148-149 (Γενάρης-Φλεβάρης 1973), 117-124.

112. Δυο θέματα άπύ τήν ποίηση τοΰ Τάκη Παπατσώνη, «Πν. Κ.», Χρονιά 
ΙΓ', άρ. 150 (Μάρτης 1973), 157-163.

113. Ό Καβάφης στά Ισπανικά πέρα στή Χιλή, «Αίολ. Γρ.», Χρόνος Γ', 
τεΰχ. 14 (Μάρτιος-Άπρίλιος 1973), 129-131.

114. "Εξι Βορειοαμερικανίδες ποιήτριες, «Κασταλία», τεΰχ. 31 (Άπρίλιος- 
Ίούνιος 1973), 20-23.

115. Πώς είδε ό Παλαμάς μέ τύ στίχο του τούς νεοέλληνες ποιητές, «Πν. Κ.», 
Χρονιά ΙΓ', άρ. 152-153 (Μάης-Ίούνιος 1973), 214-225.

116. ’Επιστολές Ψυχάρη, Περνώ καί Δροσίνη πρύς τον Στ. Μαρτζώκη, «Πν.
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Κ.», δπ. π. π., σσ. 247-249.
117. Θεμιστοκλής Σιακίδης, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΓ', άρ. 155-156 (Αΰγουστος- 

Σεπτέμβριος 1973), 282-283.
118. Τρεις σύγχρονοι ιατροί ποιητές, «Κασταλία», τεΰχ. 33 (Όκτώβριος- 

Δεκέμβριος 1973), 30-35.
119. 'Η Κύπρος γιά τόν Παλαμά, «Κριτ. Φύλ.», τ. Β', τεΰχ. 12 (Νοέμβριος- 

Δεκέμβριος 1973), 125-126 — έφ. «‘Ο Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 5, 6 καί 
7/4/1974.

120. Ό Γιώργος Θεοτοκάς καί ή Κύπρος, «Ν. Έστ.», τ. 94, τεΰχ. 1114 
(1/12/73), 1638-1642.

121. Ό Σεφέρης καί ή Κύπρος, «Δ. ΕΦΣΑ» 1973, 7-21.
122. 'Ο ’Ιωάννης Συκουτρής καί ή νεοελληνική λογοτεχνία καί πνευματική 

ζωή, «Δ. ΕΦΣΑ» 1973, 113-122.
123. Πέντε επιστολές του Νικολάου Καταλάνου άπό τό άρχεΐο του Γεωργίου 

Μαρκίδη, «Κ. Σπ.», τ. ΛΖ' (1973), 255-263.
124. ‘Ιστορικά δεδομένα σχετικά προς το Κίνημα του έτους 1931, Πρακτικά 

του Πρώτου Διεθνούς Κυπρολογικοΰ Συνεδρίου, τ. Γ', Μέρος Α', Λευ
κωσία 1973, σσ. 451-456.

125. ‘Η θέση της Κυπριακής Λογοτεχνίας μέσα στά πλαίσια τής έθνικής, 
«Έκδοτ. Νέα», ’Ιανουάριος 1974, 3 καί 7. — έφ. «‘Ο Φιλελεύθερος» 
(Κύπρου) 20/2/1974.

126. Λίγη ποίηση του Gaston-Henry Aufrère, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΔ', άρ. 161 
(Φλεβάρης 1974), 121-122.

127. Τέλλος ’Άγρας καί τά άπραγματοποίητα ταξίδια του στήν Κύπρο, 
«Ν. Έστ.», τ. 95, τεΰχ. 1125 (15/5/74), 669-673. — έφ. «Ό Άγων» 
(Κύπρου) 6 καί 7/6/1974.

128. 'Ο Λόρδος Βύρων καί οί Κύπριοι ποιητές, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΔ', άρ. 165 
(’Ιούνιος 1974), 251-257.

129. Πυθαγόρας Ν. Δρουσιώτης, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΔ', άρ. 166 (’Ιούλιος 
1974), 279-283.

130. ‘Ο Αιμίλιος Χουρμούζιος στήν Κυπριακή εποχή του, «Κριτ. Φύλ.» τ. 
Γ', τεΰχ. 16 (Ίούλ.-Αυγ. 1974), 288-293.

131. Μιά πηγή των μύθων μου, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΔ', άρ. 167-168 (Αύγου- 
στος-Σεπτέβρης 1974), 332-336.

132. Μεταφράσεις Κυπρίων άπό τόν άρχαϊο μας ποιητικό λόγο, «Πν. Κ.», 
δπ. π. π., σσ. 342-344.

133. Βασίλη Μιχαηλίδη, ένα άθησαύριστο ποίημα, «Ελλάς τοΰ Νότου», τεΰχ. 
Λ-ΛΓ' (Σεπτ.-Δεκ. 1974), 1868.

134. Τά σονέττα τοΰ Σίμου Μενάρδου, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΕ', άρ. 170 (Νιό- 
βρης 1974), 38-46.

135. Ή ποίηση τής Ζωής Καρέλλη, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΕ', άρ. 173 (Φλεβά
ρης 1975), 152-156.

136. Τρεις έπιστολές (Παλαμά, Ψυχάρη, Σπανούδη) προς τό Μανώλη Καλο
μοίρη, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΕ', άρ. 174 (Μάρτηε 1975), 168-170.

137. "Ενα ποίημα τής Μυρτιώτισσας γιά τήν Κύπρο, «Πν. Κ.», δπ. π. π., 
σ. 185.

138. Δυό έπιστολές τής Λύντεκε πού σχετίζονται μέ τήν Κύπρο, «Λαογ. Κ.», 
Χρονιά Ε', τεΰχ. 13 (Γενάρης-Άπρίλης 1975), 27-30.

139. ‘Η κυπριακή λαϊκή παράδοση μέσα στήν παιδική λογοτεχνία τής Κύ
πρου, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΕ', άρ. 175-176 (Άπρίλης-Μάης 1975), 
198-200.

140. Τζέλλα Λίπμαν: Ή ίδρύτρια τοΰ «Διεθνούς Συνδέσμου Βιβλίου γιά Νεα
ρά Πρόσωπα», «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 228-229.

141. ‘0 Πνευματικός άνθρωπο«, καί ή θέση του, έφ. «Κύπρος», 16 καί 23/6/ 
1975—«Πν. Κ.», Χρονιά ΙΕ', άρ. 177-178 (Ίούνιος-Ίούλιος 1975), 
266-268.

142. "Ενα ποίημα τοΰ Roussel, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 268.
143. Πνευματική Κύπρος, «Κριτ. Φύλ.», τόμ. Δ', τεΰχ. 26-27 (Αΰγουστος- 

Σεπτέμβριος 1975), 438-440.
144. Περσεφόνη Παπαδοπούλου ώς δημοσιογράφος καί ποιήτρια, «Πν. Κ.», 

Χρονιά ΙΣτ', άρ. 181 (Όκτώβρης 1975), 32-33.
145. ‘Η στιχουργική τοΰ Κυπριακού δημοτικού τραγουδιού, «Πν. Κ.», προσ

άρτημα στό τεύχος 49, Χρονιά Ε', Όκτώβρης 1964 (8 σελίδες) — 
«Λαογρ. Κ.», (Μάης-Δεκέβρη; 1975), 65-70.

146. Κωνσταντίνος Τσάτσος, άπό τή φιλολογική καί λογοτεχνική του σκοπιά, 
έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 1-7/1/1976.

147. Γιάννης Χατζίνης, ένας κριτικός μέ ήθος, έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύ
πρου) 12, 13, 14, 15 καί 17/2/1976.

148. Ό ταξιδιωτικός Πέτρος Χάρης, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΣτ', άρ. 185-187 
(Φλεβάρης-Άπρίλης 1976), 232-236.

149. ‘Η Πνευματική Κύπρος (τά βιβλία γιά παιδιά), «Κριτ. Φύλ.», τ. Ε', 
τεΰχ. 1 (31) (’Άνοιξη 1976), 149-151.

150. ‘Η δράση τοΰ Κωνσταντίνου Σπυριδάκι στόν «Ελληνικόν Πνευματικόν 
"Ομιλον Κύπρου», «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΣτ', άρ. 188 (Μάης 1976), 268.

151. Οί πρώτες έκδόσεις βιβλίων στήν Κύπρο, έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύ
πρου) 10 καί 11/6/1976.

152. Πενήντα Χρόνια (Έλένειο 1925-’Ία-ώά), έφ. «Ό Φιλελεύθερος» 
(Κύπρου) 25 καί 26/6/1976.

153. ‘Η ποίηση τοΰ Γιώργου Θέμελη, «Κριτ. Φύλ.», τ. Ε', τεΰχ. 2 (32) 
(Καλοκ. 1976), 166-170. — έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 6 καί
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7/8/1976.
154. ‘Ο Παπατσώνης μέσα άπό τις επιστολές του, «Κριτ. Φύλ.», τ. Ε', 

τεΰχ. 3 (33) (Φθινόπωρο 1976), 334-335.
155. Τό παραμύθι καί ή τεχνοκρατία, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΖ', άρ. 193 (Όκτώ

βρης 1976), 4-6.
156. ‘Ο Κ. Σπυριδάκις σάν πολιτιστικός παράγοντας, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΖ', 

άρ. 195 (Δεκέβρης 1976), 83-84.
157. 'Η ’Ακαδημία ’Αθηνών, έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 3 καί 4/12/ 

1976.
158. Τά προικιά σέ ποιητάρικο, «Λαογ. Κ.», Χρονιά Στ', τεύχη 16-18 (Γε- 

νάρης-Δεκέβρης 1976), 53-57.
159. Οί μεταφράσεις τών άρχαίων δραμάτων άπό τόν Νίκον Άντωνιάδην, 

Ελληνική Κύπρος, Λευκωσία 1976, σσ. 50-53.
160. Μερικοί πληγωμένοι τών ’Οκτωβριανών, οπ. π. π., σ. 56.
161. Μιά πηγή της συλλογής «Σφυρίγματα τοϋ ’Αλήτη» τοϋ Τεύκρου Άνθία, 

«Κ. Σπ.», τ. Μ' (1976), 169-177.
162. Τό θέατρο τοϋ Ξενόπουλου στην Κύπρο, «Κριτ. Φύλ.», τ. Ε', τεΰχ. 4 

(34) (Χειμώνας 1976-1977), 481-482.
163. Κωνσταντίνος Τσάτσος: ’Από τή φιλολογική καί λογοτεχνική σκοπιά, 

«Πν. Κ.», Χρονιά ΙΖ', άρ. 196-197 (Γενάρης-Φλεβάρης 1977), 116-124.
164. Πώς είδε ό Χουρμάζιος τόν κριτικό Κ. Παλαμά, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΖ', 

άρ. 200 (Μάης 1977), 248-250.
165. ‘Ο Μακάριος καί τό περιοδικό «Πνευματική Κύπρος», «Πν. Κ.», Χρονιά 

ΙΖ', άρ. 203-204 (Αΰγουστος-Σεπτέβρης 1977), 351-352.
166. Συνομιλία μέ τήν ’Ιωάννα Τσάτσου, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΗ', άρ. 205 

(Όκτώβρης 1977), 2-4.
167. Τά 50 χρόνια της «Νέας Εστίας» έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 

21/12/1977.
168. Άπό τήν άλληλογραφία τοϋ Δημ. Λιπέρτη, «Κ. Σπ.», τ. ΜΑ' (1977), 

253-261.
169. Χειρόγραφες έπιστολές τοϋ Μακαρίου όταν φοιτούσε στό Πανεπιστήμιο 

Βοστώνης, έφ. «'Ο Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 22/1/1978.
170. ‘Ο Μακάριος Γ' σάν έπιστήμονας, έφ. «Ό Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 

31/1/1978.
171. Άπό συνομιλίες τοϋ Μιλτιάδη Μαλακάση, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΗ', άρ.

211 (Απρίλης 1978), 159-160.
172. Άπό συνομιλίες τής Άθηνάς Ταρσούλη κυρίως γιά τήν Κύπρο, «Πν. Κ.», 

Χρονιά ΙΗ', άρ. 213-214 (Ίούνιος-’Ιούλιος 1978), 230-231.
173. Άπό συνομιλίες τοϋ Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Πν. Κ.», Χρονιά 

ΙΗ', άρ. 215-216 (Αΰγουστος-Σεπτέμβρης 1978), 264-265.

174. Συνεντεύξεις μέ συγγράφεις ταξιδιωτικών, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΘ', άρ. 
217-218 (Όκτώβρης-Νιόβρης 1978), 8-34.

175. Συνομιλίες μέ τόν Πέτρο Χάρη, έφ. «‘Ο Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 26/10/ 
1978.

176. Τά 30χρονα τοϋ Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου», έφ. «’Ελεύ
θερη Κύπρος» 14 καί 15/11/1978.

177. 'Η ποίηση τού Λεωνίδα Παυλίδη, «Λογοτεχνία», τεΰχ. 2 (Δεκέμβριος 
1978), 99-106.

178. Γεώργιος Άθάνας, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΘ', άρ. 219-220 (Δεκέβρης 1978- 
Γενάρης 1979), 77.

179. Συνεντεύξεις μέ 'Έλληνες συγγραφείς βιβλίων γιά παιδιά (πρώτη σει
ρά), «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΘ', άρ. 223 (Απρίλης 1979), 162-180.

180. Οί πρώτοι διδάξαντες τήν ταξιδιογραφία μας, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΘ', άρ. 
224-225 (Μάης-Ίούνης 1979), 192-196.

181. Μελής Νικολαΐδης, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 210-212.
182. Μνήμη τοΰ ’40 άπό τις σελίδες τών κυπριακών έφημερίδων, «Πν. Κ.», 

Χρονιά Κ', άρ. 229 (Όκτώβρης 1979), 39-42.
183. Συνεντεύξεις μέ 'Έλληνες συγγραφείς βιβλίων γιά παιδιά, «Πν. Κ.», 

Χρονιά Κ', άρ. 230-231 (Νιόβρης-Δεκέβρης 1979), 46-65.
184. Συνομιλίες μέ τούς λογοτέχνες μας — Πέτρος Χάρης, «Πν. Κ.», Χρονιά 

Κ', άρ. 232 (Γενάρης 1980), 84-86.
185. Συνομιλία μέ τόν Κρίτωνα Άθανασούλη, «Πν. Κ.», Χρονιά Κ', άρ. 233- 

234 (Φλεβάρης-Μάρτης 1980), 120-121.
186. Αναδρομή στήν άρχή τής ιστορίας μας [τοΰ περιοδικού «Πνευματική 

Κύπρος»], «Πν. Κ.», Χρονιά Κ', άρ. 239-240 (Αΰγουστος-Σεπτέμβρης 
1980), 189-192.

187. Ό Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος γιά τόν Κωστή Παλαμά, Ανθο
λόγιο άπό τήν ποίηση τοΰ Κωστή Παλαμά, έκδοση Ε.Π.Ο.Κ., Λευκω
σία 1980, σσ. 5-6.
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ΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - ΙΙΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Νικηφ. Βρεττάκου: Ό Πόλεμος, Άθήναι ’Οκτώβριος 1935, «Κ. Γρ.», 
τ. Β', άρ. 6 (1/3/1936), 320.

2. Ν. Κρανιδιώτη: Σπουδές, έφ. «’Ελευθερία» (Κύπρου) 28/6/1951.
3. Ξ. Λυσιώτη: Νιφάδες (ποιήματα), Κύπρος 1952, σελ. 25, «Κ. Γρ.», 

τ. IH', άρ. 213 (Μάρτιος 1953), 100-101.
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108. Γιώργου Ν. Κάρτερ: Ποιήματα 5, ’Αθήνα 1965, έκδ. «Φέξης», «Πν. 
Κ.», δπ. π. π., σ. 275.

109. Ά. Καραντώνη: Δείκτες, ’Αθήνα 1966, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 275- 
276.

110. Γιάννη Λεύκη: Ξένα τραγούδια μέ τή δική μου φωνή, Λεμεσός (Κύπρος) 
1967, «Πν. Κ.», Χρονιά Ζ', άρ. 82-83 (’Ιούλιος-Αύγουστος 1967), 311.

111. Χρύσανθου Κυπριανού: Ή πεζογραφία εις τήν Κύπρον κατά τούς χρό
νους τής Φραγκοκρατίας, Λευκωσία 1967, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 
311-312.

112. Κλείτου Ίωαννίδη: Γενεά έκτη-επίκληση, Κύπρος 1967, έκδ. «Παρα- 
τηρητής», «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 312.

113. Ήλία Πολύδωρου: Ποιητικές Στιγμές, I, Άνάπλι 1967, «Πν. Κ.», 
Χρονιά Ζ', άρ. 84 (Σεπτέμβρης 1967), 337.

114. Νίκου ’Αρβανίτη: Έν γή άβάτω, ’Αθήνα 1967, «Πν. Κ.», δπ. π. π.
115. Théodore Papadopoullos: Un monument de littérature populaire 

Chypriote, έκδοση τού «Κέντρου Επιστημονικών ’Ερευνών Κύπρου», 
Λευκωσία 1967, «Πν. Κ.», Χρονιά Η', άρ. 85 (Όκτώβρης 1967), 28.

116. Άνδρέα Χριστοφίδη: Εισαγωγή στήν Προπαγάνδα, Λευκωσία 1966, 
δπ. π. π., σσ. 28-29.

117. Θεόδωρου Π. Στυλιανού: Ανήσυχα νερά, Λευκωσία 1967, «Πν. Κ.», 
δπ. π. π., σσ. 29-30.

118. Κώστα Στεργιόπουλου: Άπό τόν συμβολισμό στή «νέα ποίηση», Άθή-
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να 1967 (έκδ. Βάκων), «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 30.
119. Κ. Νεοκλέους: Δακτυλογραφία (8' έκδ.) Λευκωσία 1967, «Πν. Κ.», 

δπ. π. π.
120. Παύλου Φλώρου: Εσπερινοί, Αθήνα 1967, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 

30-31.
121. ’Εμμανουήλ X. Κάσδαγλη: Συμβολή στή βιβλιογραφία του Παντελή 

Πριβελάκη 1927-1967, ’Αθήνα 1967, «Πν. Κ.», Χρονιά Η', άρ. 87 
(Δεκέβρης 1967), 90.

122. Νίκης Λαδάκη - Φιλίππου: Ή δέσποινα των βηματισμών, Λευκωσία 
1967, «Πν. Κ.», δπ. π. π.

123. I. Π. Κουτσοχέρα: Ό ‘Ηνίοχος, ’Αθήνα 1966, «Πν. Κ.», δπ π. π., 
σσ. 90-91.

124. Γιώργου Δέλιου: Κασσανδρινή άκτή, Θεσσαλονίκη 1967, «Πν. Κ.», 
δπ. π. π., σ. 91.

125. Γιώργου Φ. Πιερίδη: ’Ασάλευτοι Καιροί, ’Αθήνα 1966, «Πν. Κ.», 
δπ. π. π.

126. Κυρ. Χαραλαμπίδη: 'Η άγνοια του νερού, ’Αθήνα 1967, «Πν. Κ.», δπ. 
π. π., σο. 91-92.

127. Α. Δ. Χριστοδουλίδη: Γιά τούς γονείς (ομιλίες), Λευκωσία 1967, «Πν. 
Κ.», δπ. π. π., σ. 92.

128. Το Περιοδικό «’Αρχιτεκτονική», τεύχος 55 ειδικό γιά τήν Κύπρο, «Θέμ. 
Κριτ.», τ. 1, άρ. 2 (1967), 60-61.

129. Εύγενίας Παλαιολόγου-Πετρώνδα: ’Ορατόριο της Κύπρου, Λευκωσία 
1966, «Θέμ. Κριτ.», δπ. π. π., σ. 77.

130. Γιώργου Φάνου: Βορά στή μπόρα, Κύπρος 1965, «Θέμ. Κριτ.», δπ. 
π. π., σσ. 77-78.

131. "Ανθιμου Πανάρετου: Κυπριακή Γεωργική Λαογραφία, 'Η χλωρίδα 
του τόπου μας, Λευκωσία 1966, «Θέμ. Κριτ.», δπ. π. π., σ. 78.

132. Μήτσου Λυγίζου: 'Η έννοια της ποίησης, ’Αθήνα 1966, έκδ. «Δίφρος», 
«Θέμ. Κριτ.», δπ. π. π., σ. 79.

133. Κίμωνα Τζάλλα: Τό κλείσιμο τού κύκλου, Γιάννινα 1965, έκδ. «Ένδο- 
χώρας», «Θέμ. Κριτ.», δπ. π. π., σσ. 79-80.

134. Μικέ Παϊδούση: 'Η ιατρική εις τήν Χίον, Χίος 1964, «Θέμ. Κριτ.», 
δπ. π. π.

135. Γιώργου Δέλιου: Ό ήλιος καί τ’ άστέρια, Θεσσαλονίκη 1965, «Θέμ. 
Κριτ.», δπ. π. π., σο. 80-81.

136. Γιάννη Γουδέλη: 'Ο γέροντας, β' έκδ. 1966, «Δίφρος», «Θεμ. Κριτ.», 
τόμ. 1, άρ. 3 (1967), 119.

137. Γιούλιας Μαρκάκη: ‘Ισπανία, Άθηναι 1965, «Θέμ. Κριτ.», δπ. π. π., 
σσ. 119-120.
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138. Λάμπρου Μάλαμα: ’Απόκληροι τού ήλιου, ’Αθήνα 1965, «Θέμ. Κριτ.», 
δπ. π. π., σ. 120.

139. Νικ. Θ. Συνοδινού: Δανία, ή χώρα τού "Αντερσεν, ’Αθήνα 1964, έκδ. 
«Φέξη», «Θέμ. Κριτ.», δπ. π. π.

140. Μ. Δ. Άλεξανδράκη: Γιά έλευθερία καί δικαιοσύνη, Λευκωσία 1967, 
έκδ. Ε.Π.Ο.Κ., «Θέμ. Κριτ.», τ. 1, άρ. 4 (1967), 146-147.

141. Χρυσάνθης Ζιτσαίας: Παράλληλα, Θεσσαλονίκη 1967, «Θέμ. Κριτ.», 
δπ. π. π., σ. 147.

142. Μιχαήλ Μαραθεύτη: Τά Χρόνια της Εφηβείας, έκδοση ΡΙΚ, Λευκωσία 
1965, «Θέμ. Κριτ.», δπ. π. π., σσ. 147-148.

143. [Γιά Έλευθερία καί Δικαιοσύνη του κ. Μεν. ’Αλεξανδράκη], «Πν. Κ.», 
Χρονιά Η', άρ. 89 (Φλεβάρης 1968), 127-128.

144. Μελή Νικολαίδη: Συνέσιος ό Κυρηναίος, ’Αθήναι 1967, «Πν. Κ.», 
δπ. π. π., σσ. 150-151.

145. Ή Κυπριακή Γεωργική Λαογραφία τού Άνθιμου Πανάρετου, «Πν. Κ.», 
Χρονιά Η', άρ. 92-93 (Μάϊος-’Ιούνιος 1968), 236-238.

146. Παύλου Φλώρου: Ή βουβή ορχήστρα, ’Αθήνα 1966, «Πν. Κ.», δπ. 
π. π., σσ. 267-268.

147. A. Α. Γεωργιάδη-Κυπρολέοντα: Οί καμπάνες της άγάπης, ’Αθήνα 1967 
(Redman), «Πν. Κ.», δπ. π. π., ο. 268.

148. Μηνά Δημάκη: 'Η περιπέτεια, ’Αθήνα 1966. έκδ. «Βάκων», «Πν. Κ.», 
Χρονιά Η', άρ. 94-95 (Ίούλιος-Λΰγουστος 1968), 326.

149. Γιάννη Σφακιανάκη: Άντίλεκτα (δοκιμιακά σχεδιάοματα), ’Αθήνα 
1967, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 326-327.

150. ’Ελευθερίου Πρεβελάκη: 'Η Μεγάλη Κρητική Επανάσταση 1866-1869, 
’Αθήνα 1966, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 327.

151. Νίκου ’Αρβανίτη: Το μεγάλο μαντάτο, ’Αθήνα 1967, «Πν. Κ.», δπ. 
π. π., σσ. 327-328.

152. Νάγιας Κ. Ρούσου: Μπροστά στήν ’Ερυθρά, Λευκωσία 1968, «Πν. Κ.», 
δπ. π. π., σ. 328.

153. [Πέτρου Στυλιανού: ’Από τήν τραγική εποποιία των Κεντρικών Φυλα
κών, 2 τόμοι],» Πν. Κ.», Χρονιά Η', άρ. 96 (Σεπτέμβρης 1968), 352.

154. Πάτροκλου Σταύρου: ‘O Παλαμάς καί η Κύπρος, Αθηναι 1968, «Πν. 
Κ.», δπ. π. π., σσ. 354-355.

155. Οί άναστυλώσεις τού Γ. Βαλέτα [Κονεμένος, Άπαντα, ’Αθήνα 1965], 
«Πν. Κ.», Χρονιά Θ', άρ. 97 (Όκτώβρης 1968), 23.

156. "Αγγέλου Παρθένη: Τά σήμαντρα τού Αιγαίου (β' έκδ.), ’Αθήνα 1966, 
«Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 27.

157. Νάσου Φλόγα: ’Αντίλαλοι φωτεροί καί πένθιμοι, Πάφος 1968, «Πν. Κ.», 
δπ. π. π.
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158. 'Όμηρου Μπεκέ: Τραγούδια της Γκέισας, ’Αθήνα 1968, «Πν. Κ.», 
δπ. π. π., σσ. 27-28.

159. Πάνου Ν. Παναγιωτούνη: Το μανιάτικο μοιρολόγι καί τραγούδι, ’Αθήνα 
1968, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 28.

160. Παύλου Λεοντίου: Έπιμαρτυρία, Λευκωσία 1968, «Πν. Κ.», Χρονιά Θ', 
άρ. 98 (Νοέμβριος 1968), 57.

161. Θεοκλή Κου-μά^η: Άλλ’ ίσως δχι, Λευκωσία 1968, «Πν. Κ.», δπ. π. π.
162. Ξάνθου Αυσιώτη: ’Αναδρομή, Κύπρος 1968, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 

57-58.
163. I. Μ. Χατζηφώτη: 'Ιστορία της ’Αλεξανδρινής Λογοτεχνίας, ’Αθήνα 

1967, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 58.
164. Μπάμπη Κλάρα: Δοκίμια, ’Αθήνα 1967, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σο. 58-59.
165. Δημήτρη Σταμέλου: Νεοέλληνες, ’Αθήνα 1968, «Πν. Κ.», δπ. π. π., 

σσ. 59-60.
166. Γ. Βερίτη: Ό ποιητής χθες καί σήμερα, ’Αθήνα 1968, «Πν. Κ.», δπ. 

π. π., σ. 60.
167. Δημήτρη Λ. Σταθόπουλου: Επταήμερο, ’Αθήνα 1966, «Πν. Κ.», Χρο

νιά Θ', άρ. 99 (Δεκέμβρης 1968), 87.
168. Άντ. Γαλανάκη-Βουρλέκη: Κάτοπτρα, ’Αθήνα 1968, «Πν. Κ.», δπ. 

π. π.
169. Το Δελτίον των ΚαθηγητΤιν τού Παγκυπρίου Γυμνασίου, «Πν. Κ.», 

Χρονιά Θ', άρ. 100-101 (Γενάρης 1969), 153.
170. ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Μακαρίου τού Γ': Κύπρος, ή 'Αγία Νήσος, 

’Αθήναι 1968, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 155-156.
171. Παναγιώτη Κ. Περσιάνη: Ό δάσκαλος τής έποχήσ μας, Λευκωσία, 

Κύπρος 1968, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 156.
172. Χρύσανθου Σ. Κυπριανού: Το Παγκύπριον Γυμνάσιον καί ή Λαογραφία, 

τ. Α', Λευκωσία 1967 καί τ. Β', Λευκωσία 1968, «Πν. Κ.», δπ. π. π.
173. Άρχ. Μάξιμου Κουρσουμπά: Τό ύπέρτατον καθήκον, Λευκωσία 1968, 

«Πν. Κ.», Χρονιά Θ', άρ. 102 (Φλεβάρης-Μάρτης 1969), 193-194.
174. Μαρίας Ίωάννου: Τό πρώτο φως, Κύπρος 1969, «Πν. Κ.», δπ. π. π., 

σ. 194.
175. [Σπύρου Παπαγεωργίου: Διά χειρός ηρώων], «Πν. Κ.», Χρονιά Θ', άρ. 

103 (’Απρίλης 1969), 223.
176. Κώστα Βασιλείου: Σκαμάνδριος Έκτορίδης Άστυάναξ, ’Αθήνα 1969, 

«Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 232.
177. Άνδρέα ’Ιακώβου: Ή πολιορκία τής άβύσσου, Λευκωσία 1969, «Πν. 

Κ.», δπ. π. π., σσ. 232-233.
178. Σάββα Χαλλούμα: ’Αναλαμπές στη νεκρή γή, Λευκωσία 1968, «Πν.

Κ.», δπ. π. π., σ. 233.

179. Μίμη Ίακωβίδη: Γάλλοι ποιητές τού εικοστού αιώνα, Λεμεσός-Κύπρος 
1969, «Πν. Κ.», δπ. π. π.

180. Άλέξη Άδ. Κύρου: Διπλωματία καί διπλωματική ύπηρεσία, Άθήναι 
1968, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 233-234.

181. Παύλου Φλώρου: Εύρωπαϊκή συμφωνία, Αθήνα 1968, «Πν. Κ.», δπ. 
π. π., σ. 234.

182. Κ. Π. Καβάφη: Ανέκδοτα ποιήματα 1882-1923, φιλολογική επιμέλεια 
Γ. Π. Σαββίδη, ’Αθήνα 1968, «Πν. Κ.», Χρονιά Θ', άρ. 104 (Μάης 
1969), 279.

183. Νέστορα Μάτσα: Στέγη άπό ούρανό: σαρακατσάνικο οδοιπορικό, Αθή
να 1968, «Πν. Κ.)>, δπ. π. π.

184. [Γ. Παπαχαραλάμπους: Ή Κυπριακή οικία], «Πν. Κ.», Χρονιά Θ', 
άρ. 105 (’Ιούνιος 1969), 296.

185. [Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Κύπρος, ή Αγία Νήσος], «Πν. Κ.», δπ. 
π. π.

185. [’Αθανασίου Παπαγεωργίου: 'Η Παλαιοχριστιανική καί Βυζαντινή 
’Αρχαιολογία καί Τέχνη έν Κύπρω κατά τά ετη 1965-1966], «Πν. Κ.», 
δπ. π. π.

187. [Ίωάννου Τσικνόπουλου: 'Η Ιερά Μονή τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τού 
Μαχαιρα], «Πν. Κ.», δπ. π. π.

188. [Ρογήρου Λοϊζίδη: 'Η Μουσική καί ό Χορός στήν άρχαία Σπάρτη], 
«Πν. Κ.», δπ. π. π.

189. [Χρύσανθου Κυπριανού: Τό Παγκύπριον Γυμνάσιον καί ή Λαογραφία, 
τ. Β'], «Πν. Κ.», δπ. π. π.

190. Τό «Εύρετήριο» τού κ. Χρύσανθου Κυπριανού, «Πν. Κ.», δπ. π. π., 
σ. 322.

191. [Γ. Παπαχαραλάμπους: Κυπριακά "Ηθη καί Έθιμα], «Πν. Κ.», Χρονιά 
Θ', άρ. 106-107 (’Ιούλιος-Αύγουστος 1969), 365.

192. [Γ. Παπαχαραλάμπους: Ή Κυπριακή οικία], «Πν. Κ.», δπ. π. π., 
σ. 366.

193. [Θεόδ. Παπαδόπουλλου: Ένα μνημείο κυπριακής λαϊκής λογοτεχνίας], 
«Πν. Κ.», δπ. π. π.

194. [Άνθιμου Πανάρετου: Κυπριακή Γεωργική Λαογραφία], «Πν. Κ.», 
δπ. π. π., σσ. 366-367.

195. [Νέαρχου Κληρίδη: Κυπριακά Δημοτικά Τραγούδια, δύο τόμοι], «Πν. 
Κ.», δπ. π. π., σ. 367.

196. [Χρύσανθου Κυπριανού: Τό Παγκύπριο Γυμνάσιο καί ή Λαογραφία], 
«Πν. Κ.», δπ. π. π.

197. [Χρύσανθου Κυπριανού: Λαογραφικές Σπουδές, τ. Α', 1968], «Πν. Κ.» 
δπ. π. π.
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198. [Σώζου Τομπόλη: Κυπριακοί Ρυθμοί καί Μελωδίες], «Πν. Κ.», δπ. 
π. π.

199. Παντ. Πρεβελάκη: Παντέρμη Κρήτη, (β' έκδ.), ’Αθήνα, «Πν. Κ.», δπ. 
π. π., σ. 402.

200. 'Η ’Ανθολογία Νέων Κυπρίων Ποιητών τού ΡΙΚ, «Πν. Κ.», Χρονιά Θ', 
άρ. 108 (Σεπτέμβριος 1969), 425.

201. Εικονογράφηση ξένη των Α. Χριστοφίδη καί Α. Ίωαννίδη, «Πν. Κ.», 
δπ. π. π., σσ. 426-427.

202. Μαρίας Άρκαδίου: Σάρλ Μπωντλαίρ-Πουλέ Μαλασοί, Αθήνα 1968, 
«Πν. Κ.», Χρονιά Γ, άρ. 109-110 (Όκτοόβρης-Νοέμβρης 1969), 22.

203. Μεσεβρινού: Τό μήνυμα τού Κωνσταντίνου "Αμαντου, ’Αθήνα 1966, 
«Πν. Κ.», Χρονιά Γ, άρ. 111 (Δεκέβρης 1969), 47-48.

204. ’Ελευθερίας I. Παπαδάκη: Τό θέατρο σάν πνευματικός καί κοινωνικός 
παράγοντας, Θεσσαλονίκη 1967, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 48.

205. Kostas Proussis: The novel of Angelos Terzakis, reprint from 
«Daedalus», «Πν. Κ.», δπ. π. π.

206. Ήλία Σιμόπουλου: Δημοσθένης Βαλαβάνης, ’Αθήνα, «Πν. Κ.», δπ. π. π.
207. [Άνθου Ροδίνη: Ο Διογένης χωρίς φανάρι], «Πν. Κ.», Χρονιά Γ, άρ. 

113 (Φλεβάρης 1970), 143.
208. [Χρ. Παπαχρυσοστόμου: Άρχεϊον πεσόντων], «Πν. Κ.», δπ. π. π.
209. Ά. Περνάρη: Περιτελλομέναις "Ωραις, Λευκούσία 1969, σελ. 69, «Πν. 

Κ.», δπ. π. π., σο. 144-145.
210. Ειρήνης Παναγή-Τσουλλή: Ποιήματα τού Πολέμου, Λευκωσία 1969, 

σελ. 45, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 145.
211. Πέτρου Χάρη: Η Μεγάλη Νύχτα, έ'κδ. «Εστίας», Άθήναι 1969, σελ.

183, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 145-146.
212. Κρίτ. Άθανασούλη: Το Μικρό μου Σόμπαν, Δίφρος, ’Αθήνα 1969, σελ.

107, «Πν. Κ.», Χρονιά Γ, άρ. 114 (Μάρτης 1970), 183-184.
213. Γ. Κουρμούλη: ’Ελευθέριος Βενιζέλος, Άθήναι 1969, «Πν. Κ.», δπ. 

π. π., σ. 184.
214. Ίάσ. Εύαγγέλου: Δόκιμες σκέψεις, Αθήνα 1969, έκδ. «Δωδώνη», 

«Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 184-185.
215. Τάσου Άθανασιάδη: Ή Αίθουσα τού Θρόνου, έκδ. «Εστίας», ’Αθήνα 

1969, «Πν. Κ.», Χρονιά I', άρ. 115-116 (Άπρίλης-Μάης 1970), 238- 
239.

216. Κώοτα ’Ολύμπιου: Διηγήματα, Λευκωσία 1969, «Πν. Κ.», δπ. π. π., 
σσ. 239-240.

217. Άνδρέα Χριστοφίδη: Θέματα καί Απόψεις, τ. II, έκδ. ΡΙΚ, Λευκωσία 
1969, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 240-241.

218. Νίκου Παναγιώτου: Εκατόν ’Ερωτικά ’Επιγράμματα, μετ., Λευκω-
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σία 1970, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 241-242.
219. Κωνσταντίνου Τσάτσου: Άφορισμοί καί διαλογισμοί (γ' σειρά), έκδ. 

«Εστίας», ’Αθήνα 1969, «Πν. Κ.», δπ. π. π., οσ. 242-243.
220. Ά. Γεωργιάδη-Κυπρολέοντα: Αναστάσιμο μήνυμα, έκδ. Ίωλκός, ’Αθή

να 1969, «Πν. Κ.», Χρονιά Γ, άρ. 117 (’Ιούνιος 1970), 271-272.
221. Π. Πρεβελάκη: Τά Ποιήματα, «έκδ. των Φίλων», Αθήνα 1969, «Πν. 

Κ.», δπ. π. π., σσ. 272-273.
222. Άντρου Παυλίδη: Πινελιές, Λευκωσία 1969, «Πν. Κ.», δπ. π. π., 

ο. 273.
223. Λίνου Πολίτη: ’Ενέργεια καί κατάφαση στην ποίηση τοΰ Σεφέρη, Θεσ

σαλονίκη 1970, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 273-274.
224. Μηνά Δημάκη: Λογοτεχνικά δοκίμια καί μελέτες, έκδ. Βάκων, ’Αθήνα 

1969, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 274.
225. Χρυσάνθης Ζιτσαίας: Λήκυθος, Θεσσαλονίκη 1969, «Πν. Κ.», Χρονιά 

Γ, άρ. 118-119 (ΊούλιοςΆΰγουστος 1970), 316.
226. Ντίνας Παγιάση-Κατσούρη: ‘Ο ‘Ηγεμόνας, έκδ. Ίωλκός, ’Αθήνα 1969, 

«Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 316-317.
227. Ή>ία Σιμόπουλου: Τά Ρόδα τής ‘Ιεριχώς, Αθήνα 1970, «Πν. Κ.», 

δπ. π. π., σ. 317.
228. "Ολγας Βότση: Κρύπτη καί Σύνορο, Αθήνα 1970, «Πν. Κ.», δπ. π. π., 

σσ. 317-318.
229. Μαρίας Παττίχη: Σεμέλη, Λευκωσία 1970, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 318.
230. Μιχ. Πασιαρδή: Ό Δρόμος τής Ποίησης, Κύπρος 1970, «Πν. Κ.», δπ. 

π. π., σσ. 318-319.
231. Άνδρέα Παστελλά: Χώρος Διασποράς, Δίφρος, Άθήναι 1970, «Πν. 

Κ.», Χρονιά ΙΑ', άρ. 122-123 (Νιόβρης-Δεκέβρης 1970), 78-79.
232. Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, έκδ. «Εθνικός ’Οργανισμός Ελληνικής Χειρο

τεχνίας», διευθ. συντ. Κλ. Μαρμαρινός, Άθήναι, «Λαογ. Κ.», Χρονιά 
Α', τεΰχ. 1 (Γενάρης-Άπρίλης 1971), 53-54.

233. Παντ. Πρεβελάκη: ‘Ο άγγελος στό πηγάδι, μυθιστόρημα, έκδ. Φίλων 
τοΰ Βιβλίου, ’Αθήνα 1970, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΑ', άρ. 127 (’Απρίλης 
1971), 173-174.

234. Πάνου Ίωαννίδη: Κρόνακα (τ. Α') διηγήματα, έκδ. I. Μ., Λευκωσία 
1970, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 174-175.

235. "Ελλης Ρόζου: Μιά λουρίδα φώς, έκδ. Μένανδρος, Άθήνα 1971, «Πν. 
Κ.», δπ. π. π., οσ. 175-176.

236. Κώστα Γ. Βαλέτα: Στοΰ Ταμπάκη τόν καφενέ, έκδ. Πηγή, Αθήνα 
1970, «Πν. Κ.», δπ. π. π.

237. Τό Χρονικό τής πρώτης δεκαετίας 1960-1970 τοΰ Ε.Φ.Σ.Α., «Πν. Κ.», 
Χρονιά ΙΑ', άρ. 128-129 (Μάης-Ίούνης 1971), 207.
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238. Τό βιβλίο του Νίκου Καραπατάκη [; ιά τόν Καποδίστρια καί την Κύπρο], 
«Πν. Κ.», δπ. π. π.

239. Άντώνη Δεκαβάλλε: Ώκεανίδες, έκδ. "Ικαρος, ’Αθήνα 1970, «Πν. Κ.», 
δπ. π. π., σσ. 215-216.

240. Γιώργου Δέλιου: Γράμματα άπό την ’Αμερική, εκδ. Νέας Πορείας, 
Θεσσαλονίκη 1970, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΑ7, άρ. 130-131 (Ίουλης-Αυ- 
γουστος 1971), 258-259.

241. Παύλου Φλώρου: Ελληνικοί δρόμοι, εκδ. «Τό Ελληνικό Βιβλίο», ’Αθή
να 1970, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 259-260.

242. Πεζά κείμενα γιά το 21 του Γυμνασίου Λάρνακος, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΑ', 
άρ. 132 (Σεπτέμβριος 1971), 284.

243. Μιχ. Δ. Στασινόπουλου: Σκέψη καί Ζωή (Δοκίμια καί Χρονικά), εκδ. 
Εστίας, ’Αθήνα, «Πν. Κ.», Χρονιά IB', άρ. 133 (Όκτώβρης 1971), 18.

244. Γ. "Αμποτ: ’Ιόλη, έκδ. «Το Ελληνικό Βιβλίο», ’Αθήνα 1970, «Πν. Κ.», 
δπ. π. π., σσ. 18-19.

245. Τά Είκοσι Διηγήματα του Παγκυπρίου Γυμνασίου (έπιμέλεια Χρ. Κολιού 
καί Κ. Βασιλείου), «Πν. Κ.», Χρονιά IB', άρ. 134 (Νιόβρης 1971), 47.

246. Θ. Παπαθανασόπουλου: Συναντήσεις στό χώρο της νεώτερης ποίησης, 
έκδ. Βάκων, ’Αθήνα 1971, «Πν. Κ.» δπ. π. π., σσ. 54-55.

247. ‘Αγνής Μιχαηλίδου: Τό παλιό Βαρώσι, Λευκωσία 1970, «Πν. Κ.», 
δπ. π. π., σ. 55.

248. Ά. Καραντώνη: Γύρω οτόν Παλαμα, Γκοβόστης, ’Αθήνα 1971, «Πν. 
Κ.», Χρονιά IB', άρ. 135 (Δεκέβρης 1971), 76-77.

249. Κυπριακές Θεατρικές Σελίδες τού Άχ. Λυμπουρίδη, «Πν. Κ.», Χρονιά 
IB', άρ. 136 (Γενάρης 1972), 108.

250. Λέοντος I. Μελά: Μία οικογένεια, μία ιστορία, Άθηναι 1967, «Πν. Κ.», 
δπ. π. π.

251. Γιάννη Κοφίνη: ’Επινίκια, έκδ. Ίωλκός, ’Αθήνα 1971, «Πν. Κ.», δπ. 
π. π., σσ. 109-110.

252. "Ομ. Μπεκέ: Τίός ’Ανθρώπου, ’Αθήνα, έκδ. Ά. Καραβία, 1971, «Πν.
Κ.», δπ. π. π., σ. 110.

253. Δημήτρη Γαλάνη: ‘Ο άλλος άνεμος, έκδ. Ίωλκός, ’Αθήνα 1971, «Πν. 
Κ.», δπ. π. π.

254. Νάσου Φλόγα: ’Απολογία (άνοιξη 1971), «Πν. Κ.», δπ. π. π.
255. Χάρη Σακελλαρίου: ‘Η Χώρα των Κιμμερίων, έκδ. Κέδρος, Άθηναι 

1970, «Πν. Κ.», δπ. π. π.
256. Θανάση Παπαθανασόπουλου: Ό άγγελος της φωτιάς (έκδ. Νέα Σκέψη, 

’Αθήνα 1971), «Πν. Κ.», δπ. π. π., σο. 110-111.
257. Λαογραφία, τ. ΚΓ' (1964), Άθηναι 1970, Μαρίας Ίωαννίδου-Μπαρ- 

μπαρίγου «Γενικόν Εύρετήριον των τόμων Α'-Κ' (1909-1962)», «Λαογ.

Κ.», Χρονιά Β', τεύχη 4-5 (Γενάρης-Αύγουστος 1972), 28-29.
258. Πάτροκλου Σταύρου: Cyprus, The Sweet Land, «Πν. Κ.», Χρονιά 

IB', άρ. 137 (Φλεβάρης 1972), 139.
259. Μνήμη Σουλίου (τ. Α') έκδοση «Οί φίλοι τού Σουλίου» μέ έπιμ. Βασίλη 

Κραψίτη, «Πν. Κ.», δπ. π. π.
260. Δημ. Κ. Παπακωνσταντίνου: Περίπατος στη νύχτα, έκδ. Νέα Σκέψη, 

Αθήνα 1971, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 140-141.
261. Γιολάντας Πέγκλη: Πρός Φαρισαίους, Αθήνα 1971, «Πν. Κ.», δπ. 

π. π., σ. 141.
262. Κλείτου Ίωαννίδη: Άσπιδοΰχοι Κούρητες, 1971, «Πν. Κ.», δπ. π. π., 

ο. 143.
263. Άντρου Παυλίδη: Τό μπρούντζινο χέρι, 1971, «Πν. Κ.», δπ. π. π.
264. Θεοκλή Κουγιάλη: Μυστικά Φορτία, έκδ. Πέργαμος, 1971, «Πν. Κ.», 

δπ. π. π.
265. ’Ά. Λυκαύγη: Ούαί, 1971, «Πν. Κ.», δπ. π. π.
266. Γιώργου Μολέσκη: ‘Η φλεγομένη βάτος καί έφτά δημοτικά τραγούδια 

τού Γρηγόρη Αύξεντίου, 1971, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 143-144.
267. Γιάννη Χατζίνη: Εμείς καί οί άλλοι (ταξιδιωτικά κείμενα), έκδ. Π. 

Οικονόμου, Αθήνα 1970, «Πν. Κ.», Χρονιά IB', άρ. 138-139 (Μάρτης- 
Άπρίλης 1972), 194-195.

268. Άνδρέα Άντωνιάδη: Τά πληγωμένα άλογα, Λευκωσία 1970, «Πν. Κ.», 
δπ. π. π., σσ. 196-197.

269. Έλλης Παιονίδου: Χώμα της Κύπρου, Λευκωσία 1971, «Πν. Κ.», 
δπ. π. π., σ. 197.

270. Λεόντιου Χατζηκώστα: Κρίνα τού Τριωδίου, Λευκωσία 1971, «Πν. Κ.», 
δπ. π. π.

271. Μαρούλας: Σατανική σύμπτωση, 1971, «Πν. Κ.», δπ. π. π.
272. ’Ιωάννη Δ. Άντωνιάδη: Δέκα ποιήματα του E. Α. Πόε (μετάφρ.), 

1970, «Πν. Κ.», δπ. π. π.
273. Κώστα Μόντη: Κυπριακά δημοτικά τραγούδια, «Πν. Κ.», δπ. π. π., 

σσ. 197-198.
274. Χρ. Παπαχρυσοστόμου: Σοφοκλή Αίας (μετάφρ.), «Πν. Κ.», δπ. π. π., 

σ. 198.
275. Έλλης Γ. Σαβεριάδου: Ξένες Χώρες, 1971, «Πν. Κ.», δπ. π. π.
276. Γεοόργιου Προδρόμου: Ό Δωδεκάλογος τού Γύφτου τού Κ. Παλαμά, 

1972, «Πν. Κ.», δπ. π. π.
277. Γλαύκου Ξένου: Καλημέρα σας, 1971, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 198-199.
278. Χρύσανθου Κυπριανού: Σεβέρειον Άρρένων, 1971, «Πν. Κ.», δπ. π. π., 

σ. 199.
279. Νίκης Κατσαούνη: Εις Εαυτόν, 1971, «Πν. Κ.», δπ. π. π.
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280. Κώστα Γραικού: Λυρικά, «Πν. Κ.», δπ. π. π.
281. ‘Ελλάδιου Χανδριώτη: Προφορά καί Στίξη, Λευκωσία 1972, «Πν. Κ.», 

Χρονιά IB', άρ. 140 (Μάης 1972), 230.
282. Poems of Cyprus (έπιλογή από τό έργο Β. Μιχαηλίδη καί Δ. Λιπέρτη), 

«Πν. Κ.», δπ. π. π.,
283. Κώστα Σερέζη: Έπικαιρότητες, «Πν. Κ.», δπ. π. π.
284. [Τάκη Δόξα: Λόρδος Βύρων], «Πν. Κ.», Χρονιά IB', άρ. 141 (Ίούνης 

1972), 257.
285. [Λεύκωμα μέ είκοσι προσωπογραφίες ’Εθνικών ’Αγωνιστών, έκδ. Άνω- 

τάτης Σχολής Καλών Τεχνών], «Πν. Κ.», δπ. π. π.
286. [’Αρχέτυπα καί’Εκδόσεις τού ΙΕ'καί ΙΣΓ' αίώνος, τ. Α'+Β', ’Αθήνα 

1971, έκδ. Βουλής τών Ελλήνων, έπιμ. Β. Κραψίτη], «Πν. Κ.», δπ. 
π. π., σο. 257-258.

287. Θεόδ. Στυλιανού: Έπιχωμάτωση, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 261-262.
288. Ειρήνης Παναγή-Τσουλλή: Παιδικές Πνοές, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 262.
289. ’Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη: Μερικαί Παλαιαί Οίκογένειαι τής Κύπρου, 

«Πν. Κ.», δπ. π. π.
290. Διομήδη Γεωργιάδη: Γνωριμίες με τον Κόσμο, ’Αθήνα 1971, τ. γ', 

«Πν. Κ.», δπ. π. π.
291. Κώστα Γ. Βαλέτα: Το Σινικό Τείχος, ’Αθήνα 1971, «Πν. Κ.», Χρονιά 

IB', άρ. 142-143 ί’Ιούλιος-Αΰγουστος 1972), 308.
292. Παντελή Πρεβελάκη: Το Χέρι τού Σκοτωμένου, ’Αθήνα 1971, «Πν. Κ.», 

δπ. π. π., σσ. 308-309.
293. Κώστα Γ. Βαλέτα: Μέτοικοι, ’Αθήνα 1972, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΓ', άρ. 

145 (Όκτώβρης 1972), 28-29.
294. Ίάσωνος Εύαγγέλου: Παράξενος κόσμος, Νέα Σκέψη, ’Αθήνα 1972, 

«Πν. Κ.», δπ. π. π. σ. 29.
295. Γ. Καράγιωργα: Τα Σκυλιά, Δίφρος, ’Αθήνα 1971, «Πν. Κ.», δπ. π. π., 

σσ. 29-30.
296. Γιάννη Χατζίνη: Τό Δώρο τής Ζωής, Οικονόμου, ’Αθήνα 1972, «Πν. 

Κ.», δπ. π. π., σ. 30.
297. Δημ. Λευκορείτη: Massa Confusa, Έρμείας, ’Αθήνα 1972, «Πν. Κ.», 

δπ. π. π., σσ. 30-31.
298. Ήλ. Σιμόπουλου: Το τετράδιο τής γης, ’Αθήνα 1971, «Πν. Κ.», δπ. 

π. π., σ. 31.
299. Ίάσ. Εύαγγέλου: ‘Η γοητεία τοϋ μυστηρίου, Δωδώνη, ’Αθήνα 1971, 

«Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 31-32.
300. Βασ. Λαζανά: Γκαιτε, Ρωμαϊκά ’Ελεγεία (προλεγόμενα, έμμετρη μετά

φραση, άναλυτικά σχόλια), ’Αθήνα 1972, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΓ', ά. 146 
(Νιόβρης 1972), 55.

301. Μαν. Γιαλουράκη: ‘Η Αίγυπτος τών ‘Ελλήνων, «Πν. Κ.», δπ. π. π., 
σσ. 55-56.

302. Μελέται, Διαλέξεις, Λόγοι, "Αρθρα του δρα Κ. Σπυριδάκι, «Πν. Κ.», 
δπ. π. π., σ. 56.

303. ‘Ελληνικά Σπίτια (έκδ. ’Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 1972), «Πν. 
Κ.», δπ. π. π.

304. Βασ. Κραψίτη: Θεσπρωτικά (τ. Α', ’Αθήνα 1972), «Πν. Κ.», δπ. π. π.
305. Πάνου Ν. Παναγιωτούνη: Τά Σκυριανά, Δωδέκατη "Ωρα, ’Αθήνα 1972, 

«Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 57.
306. Σίμου Μενάρδου: Στέφανος (β' έκδ.), Δίφρος, ’Αθήνα 1971, «Πν. Κ.», 

δπ. π. π., σσ. 57-58.
307. Γ. Ν. Χατζηκωστή: ‘Η χαμένη Έδέμ καί ή Παναγία ή Γοργόνα του 

Στρατή Μυριβήλη, Λευκωσία 1972, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 58.
308. Πάνου Ίωαννίδη: Κρόνακα, τ. Β', 1972, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 58-59.
309. "Απαντα Μίνου Μ. Ζώτου, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΓ', άρ. 147 (Δεκέμβρης 

1972), 90.
310. Παγκυπρίου Οικονομικού Λυκείου-Δευτέρα Δεκαετία 1960-1970, «Πν. 

Κ.», δπ. π. π., σ. 91.
311. Χρ. Κουλούρη: Τά Κούμαρα, β' έκδ., Μαυρίδης, 1971, «Πν. Κ.», δπ. 

π. π., σ. 95.
312. Φοίβου Σταυρίδη: Ποιήματα, Λάρνακα 1972, «Πν. Κ.», δπ. π. π., 

σσ. 95-96.
313. Παύλου Κριναίου: Τό δισκοπότηρο, ’Αθήνα 1972, «Πν. Κ.», δπ. π. π., 

σ. 96.
314. Τάκη Παπατσώνη: "Οπου ήν κήπος, έκδ. τών Φίλων, ’Αθήνα 1972, 

«Πν. Κ.», Χρονιά ΙΓ', άρ. 150 (Μάρτης 1973), 177-178.
315. Κυπριακή Γεωγραφική Βιβλιογραφία του Γ. Καρούζη καί Α. Σοφο- 

κλέους, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΓ', άρ. 151 (’Απρίλης 1973), 200.
316. Ήλία Βενέζη: ‘Εφταλού, έκδ. Εστίας, ’Αθήνα 1972, «Πν. Κ.», δπ. 

π. π., σ. 205.
317. Δημ. Κόκκινου: ‘Η γή καί τό νερό, ’Αθήνα 1972, «Πν. Κ.», δπ. π. π., 

σσ. 205-206.
318. Μπάμπη Κλάρα: Άνθρώπεια, ’Αθήνα 1971, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 206.
319. Σπ. Παναγιωτόπουλου: Θαλασσινά κείμενα, ‘Εστία, ’Αθήνα, «Πν. Κ.», 

Χρονιά ΙΓ', άρ. 152-153 (Μάης-’Ιούνης 1973), 254.
320. Κυρ. Ντελόπουλου: ‘Ιστορικά και άλλα πρόσωπα στήν ποίηση του Κα- 

βάφη, ’Αθήνα 1972, «Πν. Κ.», δπ. π. π.
321. Γ. Φιλίππου Πιερίδη: Τέσσερα θέματα λόγου, Κύπρος 1973, «Πν. Κ.», 

Χρονιά ΙΓ', άρ. 154 (’Ιούλιος 1973), 278-279.
322. Α. Γεωργιάδη-Κυπρολέοντα: ’Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Λευκωσία
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1972, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 279.
323. Όρέστη Λάσκου: Άγριόχηνες, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΓ', άρ. 155-156 

(Αυγουστος-Σεπτέμβριος 1973), 285.
324. Δημ. Σταμέλου: Κατσαντώνης, «Πν. Κ.», δπ. π. π.
325. «Νεοελληνικός Λόγος» (περιοδ.), «Πν. Κ.», δπ. π. π., σο. 285-286.
326. Άνδρέα Χριστοφίδη: ’Αναλυτικές προτάσεις, Λευκωσία 1970, γραφικά 
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Χρονιά ΙΘ', άρ. 223 (’Απρίλης 1979), 185.

422. Ί. Βασιλείου: ‘Αμάρτημα στδν "Αθω κι άλλα διηγήματα, ’Αθήνα 1978, 
«Πν. Κ.», Χρονιά ΙΘ', άρ. 224-225 (Μάης-Ιούνης 1979), 219.

423. Άλέκου Βασιλείου: Σκέψεις πάνω στη λειτουργικότητα τής κριτικής, 
’Αθήνα 1976, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 219-220.

424. Γιώργου Χαλατσα: Πορτραϊτα, ’Αθήνα 1978, «Πν. Κ.», δπ. π. π., 
σ. 220.

425. Νίκου Τουτουντζάκη: ‘Ο Καραγάτσης, ’Αθήνα 1978, «Πν. Κ.», δπ. 
π. π.

426. Δημ. Παπακωνσταντίνου: Κριτική του βιβλίου, ’Αθήνα 1978, «Πν. 
Κ.», Χρονιά ΙΘ', άρ. 226-227 (’Ιούλιος-Αύγουστος 1979), 239.

427. Rolando Certa: (μετ. Φοίβος Δέλφης): Κασταλία, ’Αθήνα 1978, «Πν. 
Κ.», δπ. π. π., σ. 240.

428. Ελένης Καζαντζάκη: Νϊνος Καζαντζάκης δ άσυμβίβαστος, έφ. «‘Ο 
Φιλελεύθερος» (Κύπρου) 26/8/1979.

429. Βασίλη Κραψίτη: Λόγιοι τής ’Ηπείρου (1430-1912) τ. Λ', ’Αθήνα 
1979, «Πν. Κ.», Χρονιά ΙΘ', άρ. 228 (Σεπτέμβρης 1979), 254-255.

430. Κ. Φωτόπουλου: Χρονικό τού Μεγάλου Σηκωμού τού Γένους, Γιάννινα, 
«Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 255.

431. E. Ν. Μόσχου: ’Αποτιμήσεις, ’Αθήνα 1978, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 
255-256.

432. Παντελή Ν. Κακολή: Τδ άλφα τζαί τδ βήτα, Λευκωσία 1979, «Πν. Κ.», 
δπ. π. π., σ. 256.

433. Χρίστου Κάρμιου: Τύποι καί Μορφές, ’Αθήνα 1979, «Πν. Κ.», Χρονιά 
Κ', άρ. 232 (Γενάρης 1980), 99.

434. Γιώργη Μανουσάκη: Ταριχευτήριο πουλιών, Αθήνα 1978, «Πν. Κ.» 
Χρονιά Κ', άρ. 233-234 (Φλεβάρης-Μάρτης 1980), 124.

435. Σαράντου Παυλέα: "Υμνος στδν ηρώα Κωνσταντίνο Δαβάκη κι άλλα 
άνέκδοτα ποιήματα (1956-1979), Θεσσαλονίκη 1979, «Πν. Κ.», Χρονιά 
Κ', άρ. 235-236 (Άπρίλης-Μάης 1980), 147-148.

436. Νίκου Όρφανίδη: Τά τραγούδια τής Περσεφόνης, Λευκωσία 1979,
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«Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 148-140.
437. ’Ιάκωβου Ρωσσίδη: ’Αναφορά στην Παγκόσμια άντιπολεμική λογο

τεχνία, Λευκωσία 1978, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σ. 149.
438. Λ. Περνάρη: ’Αναδρομές (Πρόσωπα καί άπόψεις), Λευκωσία 1980, 

«Πν. Κ.», οπ. π. π., σσ. 149-150.
439. Κώστα Βασιλείου: Ό Πορφύρας, Λευκωσία 1978, «Πν. Κ.», Χρονιά 

Κ', άρ. 237-238 (Ίούνιος-Ίούλιος 1980), 181.
440. Μαρίας Άβρααμίδου: Ό τελευταίος χωρισμός, Κύπρος 1979, «Πν. Κ.», 

δπ. π. π.
441. Τάκη Βαρβιτσιώτη: ‘Η ’Άννα της άπουσίας, Θεσσαλονίκη 1979, Ενω

μένα χέρια, Θεσσαλονίκη 1980, «Πν. Κ.», δπ. π. π., σσ. 181-182.
442. Νίκου Τζερμιαδιανοΰ: ‘Ο άνθρωπος μέ τ’ ανθισμένο στάχυ, ’Αθήνα 

1979, «Πν. Κ.», Χρονιά ΚΑ', άρ. 242-243 (Νιόβρης-Δεκέβρης 1980), 
45-46.

Ζ. ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ

[Περιλαμβάνονται άνθολογίες, έγκυκλοπαιδεΐες καί άλλα βιβλία, δπου γίνεται άνθολό- 
γηση άπό τό ποιητικό καί πεζογραφικό έργο του συγγραφέα. Οί άνθολογήσεις κατατάσ
σονται χρονολογικά, άνεξάρτητα άπό τό είδος τους. 'Όσες δέν έχουν χρονολογία έκδοσης 
τοποθετούνται στό τέλος, έκτός αν έμμεση πληροφορία μάς δίνει κάποια νύξη γιά τό πότε 
έκδόθηκαν, όπότε ταξινομούνται στην άντίστοιχη θέση].

1. Άνδρέα Σ. Ίωάννου, ’Ανθολογία Κυπρίων Ποιητών, Άθηναι 1951.

’Ανθολογούνται:
α. ’Από τή «Μετανάστευση άρχαίων Κυπρίων» (σσ. 122-125).
β. Άπό τό «Θάνατο τού Άδωνη» (σσ. 125-127).
γ. Λευκοσία (σ. 127).
δ. Σονέττο (σ. 128).

2. ’Αφιέρωμα στην Κύπρο, «Νέα Εστία», Χριστούγεννα 1954.

Ανθολογούνται:
α. Λευκοσία (σ. 155).
β. Σονέττο (σ. 156).

3. Ό Θησαυρός ή Μάνα (άνθολόγησε Κύπρος Χρυσάνθης), «Λυρική Κύ
προς», Λευκωσία 1958.

Ανθολογούνται:
α. Κλάμα της Κύπρου (άπόσπασμα) (σ. 3).
β. Θεοτοκία I. Ώδή Θ' (Άπό την «’Ακολουθία τού ’Εθνομάρτυρα Κυπριανού») (σ. 9).

II. ’Ωδή Δ' (Άπό τόν «Ημιτελή Κανόνα των Κανταριωτών Μοναχών») (σ. 9).
γ. "Υμνος στήν Παναγία της Κύπρου (σσ. 10-12).
δ. Θεοτοκία (Άπό τό «Αγίου Πανηγυρίου τού Κυπρίου Έγκώμιον») (σ. 12).
ε. *Η  μάνα της Κύπρου (σ. 14).
στ. Μάνα φυλακισμένη (σ. 15).
ζ. Mater dolorosa (σ. 18).
η. Ό θηλασμός (σ. 26).
θ. Τό σονέττο της μάνας (σ. 26).
ι. Στήν έκατόχρονη γιαγιά (σ. 28).

4. Τά Τραγούδια της Λευκωσίας (Άνθολόγησε Κύπρος Χρυσάνθης) «Λυρι
κή Κύπρος», Λευκωσία 1958.

’Ανθολογούνται:
α. Μνήμη στά στενά της Λευκωσίας (σ. 9).
β. Άπό τά «Τριαντάφυλλα» (σ. 15).
γ. Λευκωσία (σ. 21).
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δ. Λήδρα (σ. 21).
ε. Στόν Άην ’Ιάκωβο (σ. 29).
στ. Έγκαταλειμένες γειτονιές της Λευκωσίας (σσ. 29-30).
ζ. Στά προδομένα παιδάκια της Λευκωσίας (σ. 31).
η. Στό κάψιμο τοϋ "Αη Λουκά (σσ. 31-32).

5. Μάρκου Αύγέρη - Μ. Μ. Παπαϊωάννου — Θρασύβουλου Σταύρου, 'Η 
Ελληνική Ποίηση ’Ανθολογημένη, «Κυψέλη», ’Αθήνα, τ. Α' 1958, 
τ. Β' 1958, τ. Γ' 1959 τ. Δ' 1959, τ. Ε' 1961. Έπανέκδοση «Παρθέ
νων», 1977.

Σύντομο βιογραφικό (τ. Ε', σ. 444).

’Ανθολογούνται: (στον τ. Ε') 
α. ΟΙ έθνικές ήμέρες (σ. 444). 
β. Ερωτικό (σσ. 444-445). 
γ. 'Ο κόσμος τοϋ λαοϋ (σ. 445). 
δ. Λευκωσία (σσ. 445-446).

6. 'Ηρ. Ν. Άποστολίδη, Συμπληρώματα στην ’Ανθολογία, Βιβλιοπωλείου 
της «Εστίας», Άθήναι 1959.

’Ανθολογείται:
Νεκρός πολεμιστής (ποίημα), (σ. 151).

7. Άνδρέα Σ. Παπαδούρη, Σχολική ’Ανθολογία (εισαγωγή στή νεοελληνι- 
νική ποίηση), έκδοτικος οίκος Α. Π. Πολίτης, Λευκωσία-Βαρώσια 
(Κύπρος), χ. χρ. έκδ. (1961 κατά πληροφορία του άνθολόγου).

’Ανθολογούνται:
α. Τεχνίτης καί σκαφτιάς (σ. 215).
β. Προσευχή (σσ. 215-216).
γ. Πρωτοχρονιάτικο (σ. 216).
δ. Δίπλα στό μαγκάλι (σσ. 216-217).
ε. Πρώτο πρωί στό σχολειό (σ. 217).
στ. Χριστουγεννιάτικο (σ. 217).
ζ. Ή μπαλλάντα τοϋ Γρηγόρη Αύξεντίου, τοϋ γενναίου των γενναίων (άπόσπασμα) 

(σσ. 231-232).
η. 'H 1η τοϋ ’Απρίλη 1955 (σ. 232).
θ. Τό τραγούδι τοϋ Μούσκου (σ. 232).
ι. Παλληκαρίδης-Στυλιανίδης (σσ. 232-233).
ια. Στούς νεκρούς έφήβους άγωνιστές (Γιάλλουρο, Παλληκαρίδη, ’Ιωνά ...) (σ. 233).
ιβ. Γρηγόρης Αύξεντίου (σ. 233).
ιγ. ΟΙ νεκροί της Ε.Ο.Κ.Α. (σ. 234).
ιδ. Μάρκος Δράκος (σ. 234).
ιε. Τά φυλακισμένα μνήματα (σ. 234).
ιστ. Τάφος Κυπρίου μαχητή (σ. 235).
ιζ. Μόδεστος ό πρωτομάρτυρας (σ. 235).

ιη. Κυριάκος Μάτσης (σ. 235).
ιθ. Στούς νεκρούς μαθητές (σ. 236).
κ. Στό Φώτη Πίττα (σ. 236).
κα. Στούς τέσσερεις τοϋ Λιοπετριοΰ (σ. 236).

8. Άρη Δικταίου - Φαιδρού Μπαρλά, ’Ανθολογία Συγχρόνου Ελληνικής 
Ποιήσεως 1930-1960, «Φέξης», Άθήναι 1961.

’Ανθολογείται:
’Από τά «Έπιλύχνια» (σ. 421).

9. Στέλιου Σπεράντσα, Οί "Ελληνες Γιατροί Λογοτέχνες άπό τήν "Αλωση 
τής Πόλης ώς στά Σήμερα, έκδ. Πεχλιβανίδη, Άθήναι 1961.

Βιοβιβλιογραφικό σημείωμα καί φωτογραφία (σσ. 188-189).

Ποίημα «'Υδροφόρος» (σ. 189).

10. Α. Χριστοφίδη, 'Η Ποίηση των Κυπρίων γιά τον Αγώνα [Ανθολόγηση], 
«Φιλολογική Κύπρος» 1961 τού Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου, 
Κύπρου, σσ. 192-214.

’Ανθολογούνται:
α. 'Η μπαλλάντα τοϋ Χαράλαμπου Μούσκου (σσ. 209-211).
β. Νεκρός πολεμιστής (σ. 212).
γ. 'Η μάνα τοϋ νεκρού πολεμιστή (σ. 212).
δ. Τό παράλυτο χέρι (σσ. 212-213).
ε. Ό προδότης (σ. 213).
στ. Αποσπάσματα (σσ. 213-214).
ζ. Τοϋ άνδρειωμένου ό θάνατος (σ. 214).
η. 'Ο φωτισμένος (σ. 214).

11. Α. Χριστοφίδη, Ερωτικά Κυπρίων [Ανθολόγηση], «Φιλολογική Κύ
προς» 1962 τού Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου, σσ. 200-236. 
— Ανάτυπο.

’Ανθολογούνται:
α. Τριαντάφυλλα III (σ. 35*).
β. ’Ερωτικό (σ. 35).
γ. ’Αφροδίτη (σ. 36).
δ. Έπιλύχνια III (άπόσπασμα) (σ. 36).
ε. Πυγμαλίων καί Γαλάτεια (σσ. 36-37).
στ. Συμφωνία στόν άέρα τής ένάτης τοϋ Μπετόβεν (Δεύτερη κίνηση, II καί VI) (σσ. 

37-38).
ζ. Γυμνό (σ. 38).
η. Βαρβαρικό τραγούδι (σ. 38).
θ. ’Αφοσίωση (έργ. 25, άρ. 1 τοϋ Σιούμαν) (σσ. 38-39).
ι. Ερωτικά τής Κύπρου II (σ. 39).

* ΟΙ παραπομπές στό άνάτυπο.
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12. A. Περνάρη - Κ. Χρυσάνθη, ’Ωδές καί Μπαλλάντες στον Γρηγόρη 
Αύξεντίου (πρώτη έπιλογή), Δημοσιεύματα «Εθνικής Εταιρείας Ελλή
νων Λογοτεχνών Κύπρου» άρ. 1, Λευκωσία 1963.

’Ανθολογείται:

'Η Μπαλλάντα του Γρηγόρη Αύξεντίου, τοϋ Γενναίου των Γενναίων (σσ. 29-34).

13. «Σύγχρονοι Ποιητές της Κύπρου», «Ό Ελληνισμός τοϋ έξω- 
π ρ ι κ ο ϋ», έτος 16ον, τεϋχ. 135 (Φεβρουάριος 1964), σσ. 15-18.

’Ανθολογούνται:

α. *0  μύθος (σ. 18).
β. Γυμνό (σ. 18).

14. Πάνου Παναγιοίτούνη-Παύλου Ναθαναήλ, ’Ανθολογία Λογοτεχνικών 
Κειμένων "Επους 1940-1941, έκδ. «Δωδέκατη "Ωρα», ’Αθήνα 1964.

Σύντομο βιογραφικό (σ. 272).

’Ανθολογείται:

Τό ποίημα «Στά Βορειοπειρωτικά βουνά» (σ. 113).

15. ’Ανθολογία Νεοελληνικού Διηγήματος (έπιμ. Βασ. Πάσχου), «Φιλολο
γική», τ. Α'-Β', ’Αθήνα, χ. χρ. έ'κδ. (1964);

Σύντομο βιοβιβλιογραφικό σημείωμα καί προσωπογραφία (τ. Β', σ. 762).

’Ανθολογείται:

Ταξίδευε ... (τ. Β', σσ. 762-770).

16. Νίκου Σπανού, ‘Ο Δεύτερος ’Αγώνας της Κύπρου στην Ποίηση τών 
Κυπρίων (Πρώτη ’Ανθολόγηση), «Φιλολογική Κύπρος» 1965 του Ελλη
νικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου, σσ. 123-141. - ’Ανάτυπο, Λευκω
σία 1965.

’Ανθολογούνται:

α. Δεκάξη στροφές γιά την καμένη Τηλλυρία (8.8.64 καί 9.8.64) (σσ. 17*-19).
β. ’Ωδή στήν καμένη διμοιρία τού Πολεμιοΰ (σ. 19).
γ. Μικρή ωδή (σσ. 19-20).
δ. Εκμυστήρευση άγνώστου Έλλαδίτη στά χώματα της Τηλλυρίας (σ. 20).
ε. Στούς δασκάλους πού πέσανε σ’ έλληνικούς αγώνες (σ. 21).
στ. Κυπριακά Χριστούγεννα τού 1963 (σ. 21).
ζ. ’Αποσπάσματα (σ. 21).

* ΟΙ παραπομπές στό άνάτυπο.

17. Γιάννη Κορίδη, Ποιητική ’Ανθολογία 1930-1965, Ίωλκός, ’Αθήνα 
1965.

’Ανθολογείται:
Συλλογίζομαι (σ. 327).

18. Πάνου Ν. Παναγιωτούνη - Παύλου Ναθαναήλ, 'Η ’Ανθολογία της 
Μητέρας, έκδ. «Δωδέκατη "Ωρα», ’Αθήνα 1965.

’Ανθολογούνται:
α. Θεοτοκία Ώδή Δ' (σ. 98).
β. Κλάμα της Κύπρου (σ. 179).
γ. Ή μάνα της Κύπρου (σσ. 179-180).
δ. Ή μάνα τού νεκρού πολεμιστή (σ. 180).

19. Κώστα Μόντη - Άνδρέα Χριστοφίδη, Κυπριακή ’Ανθολογία, Alvin 
Redman Hellas, ’Αθήνα 1965 καί Συμπλήρωμα (μέχρι τό 1973). 
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σ. 388).

’Ανθολογούνται:
α. Ή έπωδή τού νυχτερινού δρόμου στήν άπληστη πολιτεία (σσ. 388-389).
β. Άπιστροφή (σ. 390).
γ. ’Αφοσίωση, έργ. 25, άρ. 1 τού Σούμανν (σσ. 390-391).
δ. Μεταμέλεια (σσ. 391-392).
ε. Ποιητής (σ. 392).
στ. Δυό σαλτιμπάγκοι μ’ ένα σκυλί (σσ. 392-393).
ζ. ’Αφροδίτη (σ. 393).
η. Τριαντάφυλλα (σσ. 393-394).
θ. ’Ερωτικό (σ. 394).
ι. Ό προδότης (σσ. 394-395).
ια. ‘O φωτισμένος (σ. 395).
ιβ. Τ’ "Αγιου Άμπέλη τού Κυπρίου παράκληση (σσ. 396-397).
ιγ. Συμφωνία στόν άέρα της ένάτης τού Μπετόβεν-Δεύτερη κίνηση II, VI (σσ. 397-398).
ιδ. Γυμνό (σσ. 398-399).
ιε. ’Αποσπάσματα (σσ. 399-401).

Στό Συμπλήρωμα άνθολογοϋνται:
ιστ. Κάλεσμα (σ. 556).
ιζ. Μιά γυναίκα μέ άμυγδαλί φόρεμα (σ. 556).
ιη. Οί φυτεΰτρες (σ. 557).
ιθ. Γυναίκα (σ. 557).
κ. ’Αποσπασματικά (σσ. 557-559).

20. Μιχ. Περάνθη, Ελληνική Πεζογραφία άπό τήν "Αλωση ως Σήμερα, 
τ. Α'-Ε', Άθήναι 1967.
Βιοβιβλιογραφικό σημείωμα καί φωτογραφία (τ. Ε', σ. 398).

’Ανθολογείται:
Ή έπανάσταση είναι άγιο πράμμα... (τ. Ε', σσ. 398-399).
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21. Χάρη Πάτση, Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
(άπό τόν 10ο αιώνα μ.Χ. μέχρι σήμερα), τ. Α'-ΙΒ', Άθήναι (Στόν τ. Α' 
σημειώνεται ή ένδειξη copyright 1968).

Εκτεταμένο βιοβιβλιογραφικό σημείωμα (τ. IB', σσ. 710-712).

’Ανθολογούνται: (τ. IB') 

Ποιήματα: α. ’Επιστροφή (σ. 712). 
β. Ποιητής (σ. 712). 
δ. Ό προδότης (σ. 712). 
ε. Τ’ "Αγιου Άμπέλη του Κυπρίου Παράκληση (σσ. 712-713). 
στ. Νεκρός πολεμιστής (σ. 713).

Πεζό: Πρωτάρχισε τό σκυλί (σσ. 714-715).

22. Άνδρέα Καραγιώργη - Κύπρου Χρυσάνθη, ’Αγαπημένο Κυπριακό Διή
γημα, Λευκωσία-Κύπρος 1968.

Βιοβιβλιογραφικό σημείωμα καί προσωπογραφία (σ. 66).

Ανθολογούνται:

α. 'Ο άνθρωπος μέ τά καναρίνια (σσ. 66-69).
β. Τό δένδρο τοΰ φτωχού (σσ. 70-71).
γ. Πρωτάρχισε τό σκυλί (σσ. 72-74).

23. Μιχ. Πίσσα, Κυπριακή Ποίηση, «Φιλολογική Πρωτοχρονιά» 1968, σσ. 
81-153.

Ανθολογούνται:

α. *Η  γυναίκα μέ τό ψάθινο καπέλλο (σσ. 143-144).
β. Ηλιοτρόπια (σ. 144).
γ. ΟΙ έθνικές ήμέρες (σ. 144).

24. Πάνου Παναγιωτούνη, Ερωτική Ποιητική ’Ανθολογία, έκδ. «Δωδέ
κατη "Ωρα», ’Αθήνα 1969.

’Ανθολογείται:

Δεύτερη Κίνηση (άπό τή «Συμφωνία στόν άέρα της ένάτης τοΰ Μπετόβεν») Έρωτας, 
II (σσ. 214-215).

25. Άνδρέα Χριστοφίδη - Πάνου Ίωαννίδη, ’Ανθολογία Κυπριακού Διηγή
ματος, έκδόσεις Ι.Μ., Λευκωσία-Κύπρος 1969.

Σύντομο βιογραφικδ σημείωμα (σ. 250).

’Ανθολογείται:

Ταξίδευε... (σσ. 250-257).

26. Ρένου 'Ηρακλή Άποστολίδη, ’Ανθολογία τής Νεοελληνικής Γραμμα
τείας, τ. Α'-Γ', έκδ. t', Corpus, Άθήναι 1970-1972.

’Ανθολογούνται: (τ. Γ')
α. "Οπου κι αν πας... (σ. 1643).
β. Νεκρός πολεμιστής (σ. 1644).
γ. Τά ρόδα (σ. 1644).
δ. 'Ο κριτικός μου (σ. 1644).
ε. 'Ο φιλάργυρος (σ. 1645).
στ. ’Από τό Λυρικό Ημερολόγιο στήν κυπριακή πρωτοχρονιά ’66 καί τό Λυρικό Λόγο 

(σ. 1645).

27. Χάρη Πάτση, 'Η Κύπρος μας (Το Νησί τής ’Αφροδίτης), ’Αθήνα 1971.

’Ανθολογούνται:
Ποιήματα: α. ’Επωδή τοΰ νυχτερινού δρόμου στήν άπληστη πολιτεία (άπόσπ.) 

(σ. 308).
β. ’Αποσπάσματα (σσ. 308-309).

Πεζά: α. Κανάκης, ό Κυπριώτης κουρσάρος (σσ. 339-373).
β. Στά δύσκολα χρόνια (σσ. 385-422).

28. Σπύρου Κόκκινη, ’Ανθολογία Νεοελληνικής Ποιήσεως 1708-1971, 
Βιβλιοπωλεϊον τής «Εστίας», ’Αθήνα 1971.

’Ανθολογείται:
’Από τά «Έπιλύχνια» (σσ. 602-603).

29. ’Ανθολογία Διηγήματος τής Νέας Ελληνικής Γενιάς, «Άγκυρα», 
Άθήναι 1972.
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σ. 702).

Ανθολογείται:
Μιά στάλα δόξα (σσ. 702-704).

30. Άνδρέα Λαδόμματου, Είκοσι Κύπριοι Ποιητές πάνω σέ Είκοσι Σχέδια, 
Λεύκωμα, Λευκωσία 1972 (Χειρόγραφα ποιήματα πάνω σέ σχέδια τού 
ζωγράφου Άνδρέα Λαδόμματου. Αριθμός άντιτύπων περιορισμένος).

Ποίημα τοΰ Κύπρου Χρυσάνθη στό τελευταίο φύλλο. ’Αρχίζει: Νυκτερινοί περίπατοι 
κάτω άπ’ τά μάτια σου έλίσσονται...

31. Χρ. Κυπριανού — Μ. Μαραθεύτη — Ν. Σπανού, Ανθολογία Κυπριακής 
Πεζογραφίας 1900-1970, Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου, 
Λευκωσία 1972.

Βιοβιβλιογραφικό σημείωμα καί προσωπογραφία (σσ. 196-197). 

’Ανθολογούνται:
α. Στά δύσκολα χρόνια (άπόσπασμα) (σσ. 197-203).
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β. Τό ήμερολόγιο τοϋ γαλάζιου κοριτσιού (άπόσπασμα) (σσ. 203-208).
γ. Τό χώμα τραβάει (σσ. 208-212).
δ. Τό κύπελλο τοϋ θανάτου (άπόσπασμα) (σσ. 213-220).

32. Σήφη Γ. Κόλλια, Θρησκευτική ’Ανθολογία Ποιήσεως 1453-1972, τ.
Α'-Ε', Άθήναι-Νέα ‘Υόρκη 1973.

Σύντομο βιοβιβλιογραφικό σημείωμα (τ. Ε', σ. 2542).

’Ανθολογούνται: (στόν τ. Ε'):
α. ’Ωδή στήν πίστη (σσ. 2542-2543).
β. 'Ύμνος στήν Παναγία της Κύπρου (σσ. 2543-2545).
γ. Συμφωνία στόν άέρα της ένάτης τοϋ Μπετόβεν, Τρίτη Κίνηση, I, II, III, IV. (σσ. 

2545-2546).

33. Πάνου Ίωαννίδη, ’Ανθολογία του ’Αγώνα, έκδόσεις Ι.Μ., Κύπρος 1973.

’Ανθολογούνται:
Ποίημα: Ή μπαλλάντα τοϋ Κυριάκου Μάτση I, II (σσ. 47-48).
Πεζό: Ταξίδευε... (σσ. 119-128).

34. Ελληνική ’Ανθολογία της Νέας Ποιήσεως, «’Άγκυρα», ’Αθήνα 1974.

Βιοβιβλιογραφικό σημείωμα (σ. 533).

’Ανθολογούνται:
α. Φλογισμένο δειλινό (σ. 533).
β. Μικρή ωδή στή λιτότητα (σσ. 533-534).
γ. Τά τραίνα (σ. 534).

35. Είρένας Ίωαννίδου - Άδαμίδου, 56 Μικρά Διηγήματα άπό τήν Παγκό
σμια Λογοτεχνία, Βιβλιοπωλείου της «Εστίας», 1976.

’Ανθολογείται:
'O γυρισμός τού αιχμάλωτου (σσ. 214-219).

36. Παγκόσμια ’Ανθολογία Διηγήματος (έπιμ. Μανώλη Γιαλουράκη), 
«Αύλός», τ. Α'-E' (άναφέρεται ή ένδειξη copyright 1977).

Βιογραφικό σημείωμα (τ. Ε', σ. 3044). |

’Ανθολογείται:
Πρωτάρχισε τό σκυλί (τ. Ε', σσ. 3044-3046).

37. Δημ. Γιάκου-Μαν. Γιαλουράκη, Παγκόσμια Ποιητική ’Ανθολογία, τ.
Α'-Γ', «Αύλός», ’Αθήνα 1977.

Σύντομο σημείωμα μέ κατάλογο βιβλίων του (τ. Γ', σ. 1836).

’Ανθολογούνται: (στόν τ. Γ')
α. Λόγος γιά ένα έρωτα (σ. 1836).
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β. Λόγος γιά τίς έντολές (σ. 1836).
γ. Λόγος γιά τήν ποίηση (σ. 1837).
δ. Λόγος γιά τό είδωλο τού έρωτα (σ. 1837).
ε. Λόγος γιά τούς άνώμαλους καιρούς (σ. 1837).

38. Βιογραφική ’Εγκυκλοπαίδεια Ελλήνων Λογοτεχνών (Σύνταξη-έπιμέ- 
λεια ύλης Δ. Π. Κωστελένος), εκδόσεις Παγουλάτου, τ. Α'-Δ'. ‘Ως τ. 
Ε' κυκλοφόρησε τό 1977 Δ. Π. Κωστελένου, Σύγχρονη ‘Ιστορία Νεο
ελληνικής Λογοτεχνίας.

Βιοβιβλιογραφικό σημείωμα έκτεταμένο (τ. Δ', σσ. 347-348).

’Ανθολογούνται: (τ. Δ')
Ποιήματα: α. Ποιητής (σ. 348).

β. Ερωτικό (σ. 348).
γ. ’Αποσπάσματα (σ. 349).

39. Κυπριακό ’Ανθολόγιο γιά τά Παιδιά του Δημοτικού (Κύκλος Β'), έκδ. 
‘Υπουργείου Παιδείας, Λευκωσία 1979.

Ανθολογείται:
Πεζό: Τά δυό γαρίφαλα (σσ. 122-123).

40. Νέος Εικονογραφημένος ‘Οδηγός Βιογραφιών Νεοελλήνων καί Συγχρό
νων Λογοτεχνών, τ. Α'-Δ', έκδοση Δυρός, ’Αθήνα 1979.

Βιοβιβλιογραφικό σημείωμα (τ. Δ', σσ. 1372-1373).

Ανθολογούνται: (τ. Δ')
Ποιήματα: α. Λευκωσία (σσ. 1373-1374).

β. ΟΙ έθνικές ήμέρες (σ. 1374).
γ. Μετανάστευση άρχαίων Κυπρίων (άπόσπασμα) (σσ. 1375-1377).

41. Μιχαήλ Περάνθη, ’Ανθολογία Νεοελληνικής Ποιήσεως (άπό τόν ένδέ- 
κατον αιώνα ως σήμερα), τ. A-Στ', δέκατη έκδοση, ’Αθήνα 1979.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (τ. Ε', σ. 230).

’Ανθολογούνται: (τ. Ε')
α. Τά ρόδα (σ. 230).
β. Κυπριακά Χριστούγεννα τοϋ 1963 (σ. 231).
γ. Παλιές πατρίδες (σ. 231).
δ. '0 φιλάργυρος (σ. 232).
ε. ‘O ήλιος της Αίγινας (σ. 232).

42. Ρένου - ‘Ηρακλή - Στάντη Άποστολίδη, 'Ημερολόγιο τής Ανθολογίας, 
1980, έκδ. Τσιμέντων Χαλκίδος A. Ε.

Τό ποίημα «Τά ρόδα» στό φύλλο της 25ης Δεκεμβρίου.
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43. τΩρες της Λευκωσίας στην Ποίηση των Κυπρίων (Φιλολογική-Έκδο- 
τική Επιμέλεια Νίκου Σ. Σπανού), έκδοση Δήμου Λευκωσίας, Λευκω
σία 1980.

’Ανθολογούνται: 

α. Ή μπαλλάντα των φυλακών της Λευκωσίας (σσ. 119-127).
β.. Συρματοπλέγματα στήν έκκλησία (σσ. 131-132).
γ Ή μπαλλάντα της φυλακισμένης Λευκωσίας (σσ. 137-142).
δ. *Η  πληγωμένη Λευκωσία (σσ. 145-148).
ε. Παλιά Λευκωσία (σσ. 215-217).
στ. Παλιά Λευκωσία τό 1977 (σ. 217).
ζ. ’Από τά «Τριαντάφυλλα» (σ. 235).
η. Ρογιάτικο (σ. 247).
θ. Λήδρα (σ. 269).
ι. Λευκωσία (χειρόγραφο) (σ. 276).
ια. Λευκωσία (σ. 277).

44. Θεοκλή Κουγιάλη — Μιχ. Μαραθεύτη - Στέλιου Συκαλλίδη, ’Ανθολογία 
Κυπριακής Ποίησης γιά Σχολική Χρήση, Λευκωσία 1980.

Βιοβιβλιογραφικό σημείωμα (σ. 141).

Ανθολογούνται: 

α. Μετανάστευση άρχαίων Κυπρίων (άπόσπασμα) (σ. 141).
β. ΟΙ έθνικές ήμέρες (σ. 142).
γ. "Ορκος (σ. 142).
δ. Εξομολόγηση 1974 (σ. 142).
ε. Τεχνίτης καί σκαφτιάς (σ. 143).

45. ‘H Σχολική μας Θεματοθήκη (έπιμ. Δημ. Γιάκου), έκδοση ΕΘ, τ. Α'-Ζ', 
’Αθήνα 1980.

’Ανθολογούνται:

I. Ποιήματα: α. 
β· 
γ· 
δ.
ε. 
στ. 
ζ· 
η· 
θ. 
ι. 
ια. 
ιβ. 
ιγ· 
ιδ.
ιε.

Προσευχή (τ. Α', σ. 63).
Προσευχή (τ. Α', σ. 64).
Χριστουγεννιάτικο (τ. Α', σ. 99).
Χριστουγεννιάτικο τ. Α', σ. 104).
Πρωτοχρονιάτικο (τ. Α', σ. 112).
Πρωτοχρονιάτικο (τ. Α', σ. 113).
Χριστός Άνέστη (τ. Α', σ. 121).
ΟΙ έθνικές ήμέρες (τ. Α', σ. 181).
Νανούρισμα (τ. Α', σ. 217).
Πρώτο πρωί στό σχολειό (τ. Α', σ. 308).
Εύκλος ό Κύπριος (τ. Β', σ. 19).
Στασϊνος (τ. Β', σ. 20).
Μετανάστευση άρχαίων Κυπρίων (τ. Β', σ. 20).
Εύαγόρας (τ. Β', σ. 21).
Γρηγόρης Αύξεντίου (τ. Β', σ. 33).

ιστ. Στούς δασκάλους πού πέσανε σ’ έλληνικούς άγώνες (τ. Β', σ.
35).

ιζ. Στό Φώτη Πίττα (τ. Β', σ. 35).
ιη. Στούς νεκρούς μαθητές (τ. Β', σ. 37).
ιθ. Στούς τέσσερις τοΰ Λιοπετρίου (τ. Β', σ. 37).
κ. Τά φυλακισμένα μνήματα (τ. Β', σ. 38).
κα. ’Εξομολόγηση (τ. Β', σ. 49).
κβ. ’Αποσπάσματα (τ. Β', σ. 50).
κγ. Τεχνίτης καί σκαφτιάς (τ. Β', σ. 138).
κδ. Ή κουκλίτσα (τ. Β', σ. 152).
κε. Τό πιθηκάκι ό κούκλος (τ. Β', σ. 152).
κστ. ΟΙ ζωγραφιές (τ. Β', σ. 172).
κζ. Τό τσάϊ (τ. Β', σ. 172).
κη. Πρωινό (τ. Β', σ. 173).
κθ. Ξύπνημα (τ. Β', σ. 173).
λ. Στό τραπέζι (τ. Β', σ. 173).
λα. Τό χωριό μου (τ. Β', σ. 210).
λβ. Ανοιξιάτικο πρωινό (τ. Β', σ. 228).
λγ. Δίπλα στό μαγκάλι (τ. Β', σ. 236).
λδ. Ή πηγή (τ. Β', σ. 247).
λε. Ή πεταλούδα (τ. Β', σ. 276).
λστ. Τό παπαγαλάκι (τ. Β', σ. 278).
λζ. Δυό φίλοι (τ. Β', σ. 279).
λη. Ή γάτα κι ή όχιά (τ. Β', σ. 283).
λθ. *Η  γκαμήλα κι ό δρόμος (τ. Β', σ. 283).
μ. Ή γκαμήλα καί τό γομάρι (τ. Β', σ. 284).
μα. Ή γκαμήλα καί τό γαϊδούρι (τ. Β', σ. 284).
μβ. Τά άμυαλα μερμήγκια (τ. Β', σ. 285).
μγ. '0 κόκορας καί τό γεράκι (τ. Β', σ. 296).
μδ. Ή έλιά (τ. Β', σ. 313).
με. Τά λουλούδια (τ. Β', σ. 319).

II Διηγήματα α. 
β· 
Ύ·

Τό βοσκόπουλο ό Σώζοντας (τ. Γ', σ. 14).
*0 Γεώργιος καί ό Τίμιος Σταυρός (τ. Γ', σ. 22).
Τά δύο γαρίφαλα (τ. Γ', σ. 108).

III. "Αλλα πεζά [καταταγμένα στήν κατηγορία «’Υποδειγματικά Κείμενα Ελλήνων 
Λογοτεχνών»].

α. ΟΙ Ιστορίες τών μηνών (τ. Ζ' σσ. 305-313).
β. Τό γεράκι (τ. Ζ', σ. 326).
γ. *0  κύκνος (τ. Ζ', σ. 328).
δ. Τό περιστέρι καί ό κόρακας (τ. Ζ’, σ. 329).

46. Μοντέρνα "Εγχρωμη Έγκυκλοπαιδεία «Γιά Σας, Παιδιά», έκδόσεις 
«Αύλός», τ. Α'-Γ, ’Αθήνα χ. χρ. έκδ.
"Αρθρο γιά τή ζωή καί τό έργο του (τ. Γ, σσ. 3692-3693).

’Ανθολογούνται: (στόν τόμο Γ)
Ποιήματα: α. Μετανάστευση άρχαίων Κυπρίων (άπόσπασμα) (σ. 3693).
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β. ’Αποσπάσματα I, II, (σ. 3693).

Πεζό: Tò δέντρο τοϋ φτωχού (σσ. 3693-3694).

47. "Αλκή Κ. Τροπαιάτη-Δημήτρη Γιάκου, τά ’Αγαπημένα μου Διηγήματα, 
«Πεχλιβανίδης», ’Αθήνα, χ. χρ. έκδ.

Βιοβιβλιογραφικό σημείωμα (τ. Ε', σ. 214).

’Ανθολογείται:
Τό δάγκωμα της όχεντρας (τ. Ε', σσ. 214-220). ’Ανάλυση του κειμένου (τ. Ε', σ.
221). ϊ

Η. ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ I

Κατάλογος έντύπων, οπού ό Κύπρος Χρυσάνθης δημοσίευσε ποίημα, 
πεζό, μελέτη (μη ιατρικού περιεχομένου), βιβλιοκρισία ή οπού κρίθηκαν δικά 
του βιβλία ποίησης καί πεζογραφίας. Τά κυπριακά έντυπα δηλώνονται μέ την 
ένδειξη (Κύπρου).

[Ό * άπέναντι στό κάθε έντυπο ύποδηλώνει τό είδος (ποίημα, πεζό, βιβλιοκρισία, 
μελέτη τοϋ Χρυσάνθη ή κριτική γιά βιβλίο ποίησης καί πεζογραφίας του Χρυσάνθη) πού 
έμφανίζεται στό έντυπο αύτό].
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’Αγών (Ό) (Κύπρου)
’Αθηναϊκή
Αίγυπτος
Αίολικά Γράμματα
Αίώνας μας (*Ο)
Άκρόπολις
’Ακτίνες
Άλφα
’Απογευματινή
’Απογευματινός Τύπος (Κύπρου)
’Απόστολος Βαρνάβας (Κύπρου) 
Αύγή (’Αθηνών)
Αύγή (Πύργου)

*

* *

*

*

*

* 
*

* 
* 
♦ 
* 
*

*

*

* 
* 
* 
*

* 
*

* 
*

♦ 
*

Βήμα (Τό)
Βραδυνή (Ή)
Bizantion-Nea Hellas
Books Abroad

*
*
*

* 
♦
* 
*

* 
*

Γράμματα
Charioteer (The)

*
*

Δελτίον Ελληνικού Πνευματικού ‘Ομίλου 
Κύπρου

Δελτίον ’Επιστημονικού καί Φιλολογικού 
Συλλόγου ’Αμμόχωστου (Κύπρου)

Δελτίον ΣΕΓΑΣ
Δελτίον Χειρουργικής Εταιρείας Κύπρου

*

*

*
♦

*

88 89

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΤΠΟΤ
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—

Δελφικά Τετράδια
Δημοκρατία (Κύπρου)
Δημοκρατικός Συναγερμός

*

*
*

Δημότης (Ό) 
Διαγώνιος 
Δρασις (Ή)

♦
*

♦

Δωδεκανησιακή *
Δωδέκατη "Ωρα * *

’Εθνική (Κύπρου) 
Εθνικός Κήρυξ *

*

"Εθνος (Κύπρου) * * * *
Έθνος (’Αθηνών) *
Είκόνες
Εκδοτικά Νέα
Εκδρομική ’Ηχώ (Κύπρου) *

*
* *

Εκκλησιαστικόν Βήμα (Κύπρου) 
Εκλογή

*
* ♦ *

Ελεύθερη Θράκη
Ελεύθερη Κύπρος *

*

Ελευθερία (Κύπρου) * * * *
’Ελευθερία (’Αθηνών) ♦
’Ελεύθερον Βήμα (Κύπρου) * *
’Ελεύθερον Πνεύμα *
’Ελεύθερος *
’Ελεύθερος Κόσμος *
Έλλάς-Κύπρος-Τουρισμός
Ελλάς τοΰ Νότου

*
*

* *

Ελληνικά Θέματα * * *
Ελληνικά Χρονικά *
Ελληνική ’Ανεξαρτησία *
Ελληνική Δημιουργία
’Ελληνική Κύπρος
Ελληνική Λαϊκή Τέχνη

*
*

*
Ελληνική Πορεία *
’Ελληνική "Ωρα * *
‘Ελληνικός Βορράς * ♦
Ελληνικός Κόσμος
Ελληνισμός τοΰ ’Εξωτερικού
Έλληνοβελγική καί Πανευρωπαϊκή Έπι-

*
* *

θεώρησις 
Επαρχιακή

* * *
*

’Επιθεώρηση Τέχνης *

I
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’Εργόχειρο ♦
Έρευνα *
Εσπερινή "Ωρα
Εύβοϊκός Λόγος *

*
*

Εύβοϊκός Χρόνος
Εφεδρική Φλόγα

* *
*

’Εφημερίδα τών Ποιητών (Ή) *

'Ημέρα (Άλεξανδρείας) *
'Ημέρα (Πατρών) *
'Ημερήσια Νέα
'Ημερήσιος Κήρυξ *

♦

’Ηπειρωτική Εστία * * * *
’Ηχώ τής Μεσσηνίας 
Hellenika *

*

Θάρρος (Τό) (Κύπρου) *
Θέματα Κριτικής (Κύπρου) * * *

Θεσσαλία * *
Θεσσαλική Εστία 
Θεσσαλονίκη *

*

Ιλισός
Ίατρολογοτεχνική Στέγη

*
*

* *

Καθημερινή ('Η) *
Καινούρια Εποχή * *
Καιροί τής Κύπρου * * * * * *
Κασταλία * *
Κόσμος Σήμερα (Ό) (Κύπρου) * ♦ *
Κόσμος τής Έλληνίδος (Ό) * *
Κόσμος τής Ρούμελης ('0) 
Κρητική Έπιθεώρησις ♦

*

Κρητική Εστία
Κρητικές Σελίδες *

*

Κρίκος ♦ * * *
Κριτικά Φύλλα 
Κρυστάλλης
Κύκλος ('0) (Κύπρου)

♦
*

*
Κυπριακά Γράμματα * * * * *
Κυπριακά Νέα
Κυπριακά Χρονικά
ΚυπριακαΙ Σπουδαί

*

*
* ♦

Κυπριακή * * * ♦
Κυπριακή Έπιθεώρησις * *
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Κυπριακοί Καιροί * * * *

Κυπριακόν Νομικόν Βήμα
Κυπριακός Λόγος

*

* *

Κύπρος * * * *

Λαογραφική Κύπρος * *

Λογοτεχνία
Λογοτεχνικά Χρονικά

*

*

Μακεδονική Ζωή
Μακεδονικόν Ήμερολόγιον *

*

Μάχη (Ή) (Κύπρου) * * * *

Μεσόγειος * *

Μηνιαϊον Δελτίον Εκδρομικού * *

Μορφές
Μουσική Παιδεία *

*

Messager d’Athènes *

Ναυτική Ελλάς *

Νέα (Τά) (Κύπρου) * * *

Νέα ’Αλήθεια * *

Νέα Εποχή (Κύπρου) * *

Νέα Εστία * * * ♦ * *

Νέα Πνοή
Νέα Πολιτεία

*

* *

Νέα Πορεία * * *

Νέα Σκέψη ♦ * * *

Νέα Σύνορα
Νεοελληνικός Λόγος *

*

Ξενία *

Παιδική Χαρά (Κύπρου)
Παναθήναια
Πάνθεον

*
*

*

*
*

Παρατηρητής (*Ο)  (Κύπρου) * *

Παρατηρητής της ’Ηπείρου
Παρνασσός
Πατραϊκή

*

*

*

Πατρίς (Κύπρου) 
Πάφος (Κύπρου) 
Πειραϊκή

*
*

*

Πειραϊκή-Πατραϊκή *

Πελοπόννησος *

Περιηγητική *

Περιοδικό μας (Τό) * * *
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Περιοδικόν Έλληνίδων Βορείου Ελλάδος * * ♦ *

Πνευματική Ζωή * *

Πνευματική Κύπρος * * * * * *

Προσφυγικός Κόσμος *

Πρωινή ♦

Πρωινός Λόγος *

Ραδιοπρόγραμμα (Κύπρου) * ♦

Ραδιοτηλεόρασις *

Σερραϊκά Γράμματα * *

Σημαία
Σημερινά (Τά)

*
*

Σημερινή (*Η)  (Κύπρου) *

Σμύρνα
Σταθμοί * *

* *

Στερεά ’Ελλάς 
Συναγερμός (Κύπρου)
Συνεργατιστής

*

*

*
*

Σύνταγμα * *

Σύγχρονη Σκέψη
Σχολείο καί τό Σπίτι (Τό)

*

*

Ταχυδρόμος (Αίγύπτου) * *

Ταχυδρόμος (Βόλου) * *

Τελευταία "Ωρα (Ή) (Κύπρου) * *

Τριφυλλιακή Εστία * *

Φαντάζιο *
Φιλελεύθερος (Ό) (Κύπρου) * * * * *

Φιλολογική (Ή) * *

Φιλολογική Κύπρος * * *

Φιλολογική Πρωτοχρονιά * * ♦

Φιλολογική Φωνή 
Φύσις καί Ζωή

*

*

Φωνή Πειραιώς *

Φωνή της Άχαΐας (Ή) *

Φως ♦

Χαραυγή (Κύπρου) * * ♦

Χαρούμενο Σπίτι (Τό) * ♦ *

Χρονικά *
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ΠΙΝΑΚΑΣ II

Κατάλογος συγγραφέων, γιά έργα των όποίων δημοσίευσε βιβλιοκρισία 
ό Κύπρος Χρυσάνθης.

[Τό Κ σέ παρένθεση δίπλα άπό τό όνομα ύποδηλώνει ότι ό συγγραφέας είναι Κύπριος].

1. Άβρααμίδου, Μαρία (Κ.) 36. Γουδέλης, Γιάννης
2. Άγαθοπούλου-Κέντρου, Μαρία 37. Γραικός, Κώστας (Κ.)
3. Άζίνα, Μυρτώ (Κ.) 38. Δαλμάτη, Μαργαρίτα
4. Άθανασιάδης, Τάσος 39. Δεκαβάλλες, Άντώνης
5. Άθανασούλης, Κρίτων 40. Δέλιος, Γιώργος
6. Άλαβέρας, Τηλέμαχος
7. Άλεξανδράκης, Μενέλαος Δ. 41. Δέλφης, Φοίβος
8. "Αμποτ, Γουλιέλμος 42. Δημάκης, Μηνάς
9. ’Αναγνωστάκης, Μανόλης 43. Δημόπουλος, Τάκης

10. ’Αναγνωστόπουλος, ’Ιωάννης 44. Διδασκάλου, ’Ιφιγένεια
11. Άντωνιάδης, Άνδρέας (Κ.) 45. Δίκαιος, Άρης
12. Άντωνιάδης, Ίωάννης(Κ,) 46. Δόξας, Τάκης
13. ’Αρβανίτης, Νίκος 47. Δούκαρης, Δημήτρης
14. Άρκαδίου, Μαρία
15.
16.

Άσημακόπουλος, Κώστας
Άτακτίδου, Μαρία 48.

49.
Έγγονόπουλος, Νίκος 
Έλύτης, Όδυσσέας

50. Εύαγγέλου, Ίάσων
17. Βαλέτας, Γεώργιος
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Βαλέτας, Κώστας 
Βαρβιτσιώτης, Τάκης 
Βασιλείου, ’Αλέκος 
Βασιλείου ’Ιωάννης 
Βασιλείου, Κώστας (Κ) 
Βενέζης, Ήλίας

51.
52.
53.
54.
55.

Ζαδές, Δημοσθένης 
Ζαφειρίου, Λεύκιος (Κ.) 
Ζιτσαία, Χρυσάνθη 
Ζορμπάς, ’Απόστολος 
Ζώτος, Μίνως

24. Βερίτης, Γεώργιος
Θεοτοκά, Ναυσικά25. Βότση, "Ολγα 56.

26. Βουρλέκη-Γαλανάκη, ’Αντιγόνη 57. Θεοτοκάς, Γιώργος
27. Βουτιερίδης, Ήλίας 58. Θέρος, Άγις
28. Βρεττάκος, Νικηφόρος

59. Ίακωβίδης, Μίμης (Κ.)
29. Γαλάνης, Δημήτρης 60. ’Ιακώβου, Άνδρέας (Κ.)
30. Γεράνης, Στέλιος 61. Ίωαννίδης, Κλεϊτος (Κ.)
31. Γεωργιάδης, Διομήδης (Κ.) 62. Ίωαννίδης, Πάνος (Κ.)
32. Γιάκος, Δημήτρης 63. Ίωάννου, Μαρία (Κ.)
33. Γιαλουράκης, Μανώλης
34. Γκοσιόπουλος, Τάκης 64. Καβάφης, Κ. Π.
35. Γλέζος, Πέτρος 65. Καζαντζάκη, Ελένη

66. Κακολής, Παντελής (Κ.)
67. Κακριδής, I, Θ.
68. Καράγιωργας, Γεώργιος
69. Καραϊσκάκη, Σίτσα
70. Καρακάσης, Σταύρος
71. Καραμάνος, Κυριάκος (Κ.)
72. Καραντώνης, Άντρέας
73. Καρέλλη Ζωή
74. Κάρμιος, Χρίστος
75. Καρούζης, Γεώργιος (Κ.)
76. Κάρτερ, Γιώργος
77. Κάσδαγλης, Εμμανουήλ
78. Κάτος, Γιώργος
79. Κατσαούνη, Νίκη (Κ.)
80. Κατσούρη-Παγιάση, Ντίνα (Κ.)
81. Καφταντζής, Γιώργος
82. Κέρτα, Ρομπέρτο
83. Κλάρας, Μπάμπης
84. Κληρίδης, Νέαρχος (Κ.)
85. Κόκκινης, Σπόρος
86. Κόκκινος, Δημοσθένης
87. Κόρφης, Τάσος
88. Κουγιάλης, Θεοκλής (Κ.)
89. Κουδουνάρης, ’Αριστείδης (Κ.)
90. Κουλούρης, Χρηστός
91. Κουρμούλης, Γεώργιος
92. Κουρράς-Χατζηϊωάννου, Νίκος (Κ.)
93. Κουρσουμπάς, Μάξιμος (Κ.)
94. Κούσουλας, Λουκάς
95. Κουτσοχέρας, I. Π.
96. Κοφίνης, Γιάννης
97. Κράνης, Δημήτρης
98. Κραψίτης, Βασίλης
99. Κριναϊος, Παύλος (Κ.)

100. Κυθρεώτης, ’Ιάκωβος (Κ.)
101. Κυπριανού, Χρύσανθος (Κ.)
102. Κυπρολέων-Γεωργιάδης, Α.Α. (Κ.)
103. Κυριάκου, Πολύκαρπος (Κ.)
104. Κύρου, Άλέξης
105. Κωτσόπουλος, Θάνος

106. Λαζανάς, Βασίλειος
107. Λαζάρου, Σοφοκλής (Κ.)
108. Λανίτης, Γιώργος (Κ.)
109. Λαρά, Τζούλια
110. Λάσκος, Όρέστης
111. Λεβάντας, Χρίστος
112. Λεοντίου, Παύλος (Κ.)

113. Λεύκης, Γιάννης (Κ.)
114. Λευκορείτης, Δημήτρης
115. Λιπέρτης Δημήτρης (Κ.)
116. Λοϊζίδης, Ρογήρος (Κ.)
117. Λυγίζος, Μήτσος
118. Λυκαύγης "Ανθος (Κ.)
119. Λυμπουρίδης, Άχιλλέας (Κ.)
120. Λυσιώτης, Ξάνθος (Κ.)

121. Μαγκώ, Κάρολος
122. Μακάριος Γ', ’Αρχιεπίσκοπος (Κ.)
123. Μάλαμας, Λάμπρος
124. Μανουσάκης, Γιώργης
125. Μαραθεύτης, Μιχαλάκης (Κ.)
126. Μαρκάκη, Γιούλια
127. Μαρκάκης, Πέτρος
128. Μαρούλα (Κ.)
129. Μαρσέλλος, Θεόδωρος (Κ.)
130. Μάτσας, Νέστορας
131. Μαυρεδάκη, Μαίρη
132. Μαχλουζαρίδης, Παναγιώτης (Κ.)
133. Μελάς, Λέων Ί.
134. Μενάρδος, Σίμος
135. Μελισσάνθη
136. Μεσεβρινδς = Μυστακίδης, 

Άντώνης
137. Μηχανικός, Παντελής (Κ.)
138. Μιχαηλίδης, Βασίλης (Κ.)
139. Μιχαηλίδης, Κώστας (Κ.)
140. Μιχαηλίδου, ‘Αγνή (Κ.)
141. Μολέσκης, Γιώργος (Κ.)
142. Μόντης, Κώστας (Κ.)
143. Μοσχονάς, Σπύρος
144. Μόσχος, Ε.Ν.
145. Μπαγλάνης, Βάγιος
146. Μπαρπαρίγου-’Ιωαννίδου, Μαρία
147. Μπεκές, "Ομηρος
148. Μπουμπουλίδου-Πρωτοπαπά, 

Γλυκερία

149. Νεοκλέους, Κυριάκος (Κ.)
150. Νικολαίδης, Μελής (Κ.)
151. Νικολάου, Πολύβιος (Κ.)
152. Ντελόπουλος, Κυριάκος

153. Ξένος, Γλαύκος (Κ.)

154. ’Ολύμπιος, Κώστας (Κ.)
155. ’Ολυμπίου, Κίκα (Κ.)
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156. Όρφανίδης, Νίκος (Κ.)

157. Πάγκαλος, Γ.
158. Παϊδούσης, Μικές
159. Παιονίδου, Έλλη (Κ.)
160. Παναγιωτόπουλος, Σπόρος
161. Παναγιώτου, Νίκος (Κ.)
162. Παναγιωτούνης, Πάνος
163. Πανάρετος, "Ανθιμος (Κ.)
164. Παπαγεωργίου, Αθανάσιος (Κ.)
165. Παπαγεωργίου, Σπόρος (Κ.)
166. Παπαδάκη, ’Ελευθερία
167. Παπαδημητρίου Σάκης
168. Παπαδόπουλλος, Θεόδωρος (Κ.)
169. Παπαδόπουλος, Άνδρεστϊνος (Κ.)
170. Παπαθανασόπουλος, Θανάσης
171. Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης
172. Παπακωνσταντίνου, Νίκος
173. Παπατσώνης, Τάκης
174. Παπαχαραλάμπους, Γεώργιος (Κ.)
175. Παπαχρυσοστόμου, Χριστόδουλος 

(Κ.)'
176. Παρθένης, "Αγγελος
177. Πασιαρδής, Μιχάλης (Κ.)
178. Παστελλας, Άνδρέας (Κ.)
179. Παττίχη, Μαρία (Κ.)
180. Παυλέας, Σαράντος
181. Παυλίδης, Άντρος (Κ.)
182. Πέγκλη, Γιολάντα
183. Περάνθης, Μιχάλης
184. Περνάρης, "Αντης (Κ.)
185. Περσιάνης, Παναγιώτης (Κ.)
186. Πετούσης, Γιώργος (Κ.)
187. Πετρώνδα-Παλαιολόγου Εύγενία

(Κ.)
188. Πιερίδης, Θοδόσης (Κ.)
189. Πιερίδης-Φιλίππου, Γιώργος (Κ.)
190. Πιλλας, Άντώνης (Κ.)
191. Πολιτάρχης, Γ. Μ.
192. Πολίτης, Λίνος
193. Πολύδωρος, Ήλίας

• 194. Πούσκιν, ’Αλέξανδρος
195. Πράτσικας, Μανώλης
196. Πρεβελάκης, Ελευθέριος
197. Πρεβελάκης, Παντελής
198. Προδρόμου, Γεώργιος (Κ.)
199. Προυσής, Κώστας (Κ.)

200. Ράλλη, Μαρία
201. Ροδίνης, "Ανθος (Κ.)
202. Ροδίτης, Άνδρέας (Κ.)
203. Ρόζου, Έλλη
204. Ρούσου, Νάγια (Κ.)
205. Ρυσσιάνος, Νότης
206. Ρωσσίδης, ’Ιάκωβος (Κ.)

207. Σαβεριάδου, Έλλη (Κ.)
208. Σακελλαρίου, Χάρης
209. Σαμαράκης, Άντώνης
210. Σάντης, Γιώργος (Κ.)
211. Σερέζης, Κώστας (Κ.)
212. Σιατόπουλος, Δημήτρης
213. Σιαφκάλης, Νίκος (Κ.)
214. Σιμόπουλος, Ήλίας
215. Σινόπουλος, Τάκης
216. Σίνος, Στέφανος
217. Σκαρίμπας, Γιάννης
218. Σκιαδας, Στέργιος
219. Σκουρογιάννης, Γιώργος
220. Σολομωνίδου, Λίνα (Κ.)
221. Σπανδωνίδης, Πέτρος
222. Σπάνιας, Νίκος
223. Σπυριδάκις, Κώστας (Κ.)
224. Σταθόπουλος, Δημήτρης
225. Σταμέλος, Δημήτρης
226. Στασινόπουλος, Μιχαήλ
227. Σταυρίδης, Φοίβος (Κ.)
228. Σταύρου, Μαίρη (Κ.)
229. Σταύρου, Πάτροκλος (Κ.)
230. Σταφυλας, Μιχάλης
231. Στεργιόπουλος, Κώστας
232. Στογιαννίδης, Γ. Σ.
233. Στυλιανού, Θεόδωρος (Κ.)
234. Στυλιανού, Θεόδωρος Π. (Κ.)
235. Στυλιανού, Πέτρος (Κ.)
236. Συνοδινός, Νίκος Θ.
237. Σφακιανάκης, Γιάννης
238. Σωτηριάδης, Άντώνης Ί. (Κ.)

239. Τζάλλας, Κίμων
240. Τζερμιαδιανός, Νίκος
241. Τηλικίδης, Στέφανος
242. Τομπόλης, Σώζος (Κ.)
243. Τουτουντζάκης, Νίκος
244. Τριαντάφυλλος, Πέτρος
245. Τσάτσος, Κωνσταντίνος

246. Τσάτσου, ’Ιωάννα
247. Τσικνόπουλος, ’Ιωάννης (Κ.)
248. Τσουλλή-Παναγη, Είρήνη (Κ.)

249. Φαληρέας, Βάσος
250. Φάνος, Γιώργος (Κ.)
251. Φιλίππου-Λαδάκη, Νίκη (Κ.)
252. Φλόγας, Νάσος (Κ.)
253. Φλώρος, Παύλος
254. Φραγκιάδη, Λίζα
255. Φτέρη, Ρέα
256. Φωτόπουλος, Κωνσταντίνος

257. Χαλατσάς, Γιώργος
258. Χαλλούμας, Σάββας (Κ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ III

Οί πιό κάτω δημοσίευσαν κριτική γιά βιβλίο ποίησης ή πεζογραφίας 
του Κύπρου Χρυσάνθη.

[Τό Κ, σέ παρένθεση δίπλα άπό τό όνομα, ύποδηλώνει ότι ό κριτικός είναι Κύπριος].

1. Άγγ. Ν.
2. A. Κ.
3. Ά(λαβέρας), Τ.
4. Άλάσιος, Ν. (Κ.) = Άντης 

Περνάρης
5. Άλαστος, Δώρος (Κ.) = Εΰδωρος 

Ίωαννίδης
6. Άλιθέρσης, Γλαύκος (Κ.)
7. Αλκαίος (Κ.) — Φρίξος Βράχας
8. Άμπάτης, Γερ.
9. Άναπλιώτης, Γ.

10. Αντωνίου, Νάγια (Κ.) = Ρούσου, 
Νάγια

11. Αρβανίτης, Ν.
12. Aufrère, Gaston-Henry

13. Βαλέτας, Κ.
14. Βαρίκας, Βάσος
15. Βασιλειάδης, Σ.
16. Βιολάρη, Μαρούλα (Κ.)
17. Βουζούκας, Ν.
18. Βράχας, Φρίξος (Κ.)
19. Βρεττάκος, Νικηφόρος

259. Χαμπουλίδης, Δημήτρης (Κ.)
260. Χανδριώτης, Έλλάδιος (Κ.)
261. Χαραλαμπίδης, Κυριάκος (Κ.)
262. Χαραλάμπους, Μπάμπης (Κ.)
263. Χάρης, Πέτρος
264. Χατζηαναγνώστου, Τάκης
265. Χατζηκώστας, Λεόντιος (Κ.)
266. Χατζηκωστης, Γεώργιος (Κ.)
267. Χατζηφώτης, ’Ιωάννης, Μ.
268. Χατζίνη, Φρόσω
269. Χατζίνης, Γιάννης
270. Χουρμουζιάδη, Γ. Δ.
271. Χριστιανόπουλος, Ντίνος
272. Χριστοδουλίδης, Άνδρέας (Κ.)
273. Χριστοφίδης, Άνδρέας (Κ.)

20. Γαλάζη, Πίτσα (Κ.)
21. Γεράνης, Στ.
22. Γιάκος, Δημήτρης
23. Γιαλουράκης, Μανώλης
24. Γιαννίδης, Λ. (Κ.)
25. Γιοφύλλης, Φώτος
26. Γκίκας, Γιάννης
27. Γκοσιόπουλος, Τάκης ( = Στέφανος 

Χρυσός)

28. Δασκαλόπουλος, Θεόδ.
29. Δέλφης, Φοίβος
30. Δικταϊος, Άρης
31. Δ. Μ. Σ.
32. Δόξας, Τάκης
33. Decavalles, Andonis
34. Didier, Μ. Castillo

35. Εύαγγέλου Ίάσων
36. Εύθύφρων (Ήλιάδης)

37. Ζαδές, Δημοσθένης
38. Ζιτσαία, Χρυσάνθη
39. Ζορμπας, Απόστολος
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40. Ζυμπουλάκης, Στέφανος (Κ.)
41. Ζωγραφάκης, Γ.

42. Θεοχάρους, Θέμις (Κ.)
43. Θρύλος, "Αλκής

44. Ίωαννίδης, Πάνος (Κ.)
45. lannelli, Michele

46. Καλομοίρης, Μανώλης
47. Καραλής, Γιάννης
48. Καραντώνης, Άντρέας
49. Κηφισός (Κ.) = Άντης Περνάρης
50. Κιτρομηλίδης, Μίκης (Κ.)
51. Κλάρας, Μπάμπης
52. Κληρίδης, Νέαρχος (Κ.)
53. Κοββατζής, Άστέρης
54. Κόκκινης, Σπ.
55. Κόκκινος, Δ.
56. Κουγιάλης, Θεοκλής (Κ.)
57. Κουλούρης, Χρηστός
58. Κουρρας-Χατζηϊωάννου, Νίκος (Κ.)
59. Κουτσοχέρας, I. Π.
60. Κράλης, Μάνος (Κ.)
61. Κράνης, Δημ.
62. Κυθρεώτης, ’Ιάκωβος (Κ.)
63. Κυπριανού, Χρύσανθος (Κ.)
64. Κ(υριαζής) Π (αυλός)
65. Κυριαζόπουλος, Γ.
66. Κύρρης, Κώστας (Κ.)
67. Κωνσταντινίδης, Άλέκος (Κ.)
68. Κωνσταντινίδης, Στέφανος (Κ.)
69. Κωστελένος, Δ. Π.
70. Κωστοΰρος Θ.
71. Κωτσάκη, ’Ιωάννα
72. Κ. Δαμ.

73. Λαζάρου, Σοφοκλής (Κ.)
74. Λεβάντας, Χρ.
75. Λεφούσης, Ήλίας
76. Λοϊζίδης, Ρογήρος (Κ.)
77. Λυκαύγης, "Ανθος (Κ.)
78. Λυσαϊος, Γ. (Κ.) = Λυσιώτης, 

Γιώργος

79. Μάλαμας, Λάμπρος
80. Μαλένης, Λεωνίδας (Κ.)
81. Μαλόβρουβα, Ί.

82. Μανιώτης, Άργ.
83. Μαραθεύτης, Μιχαλάκης (Κ.)
84. Μαραθεύτης, Φρίξος (Κ.)
85. Μαράντος, Στ.
86. Μαρινάκη, Στέλλα
87. Μαρμαρινός, Κλ.
88. Μάτσας, Νέστορας
89. Μαυρουδής, Κ.
90. Μέλφος, Γ.
91. Μόντης, Κώστας (Κ.)
92. Μπαγλάνης, Βάγιος
93. Μπίστης, Παντελής

94. Νικολ., B. X.
95. Νικολαΐδης, Ίω. Ν.
96. Νικολαΐδης, Μελής (Κ.)
97. Νικολάου, Β. Φ.
98. Νικολάου, Γιώργος (Κ.)
99. Νικολόπουλος, Γ.

100. Νίντας, Μπάμπης
101. Ν. Π.

102. Ξηρουχάκης, Δημ.

103. ’Ολύμπιος, Κώστας (Κ.)
104. ’Ολυμπίου, Κίκα (Κ.)
105. Όρφανίδης, Κώστας

106. Παιονίδης, Πανίκκος (Κ.)
107. Παναγιωτοπούλου-Κλήμη, Σοφία
108. Παναγιώτου, Νίκος (Κ.)
109. Παναγιωτούνης, Πάνος
110. Πανάρετος, "Ανθιμος (Κ.)
111. Παπαγεωργίου, Σπύρος (Κ.)
112. Παπαδημητρίου, Ρούλα
113. Π(απαϊωάννου), Μ. Μ.
114. Παπακωνσταντίνου, Δημ.
115. Παραφεντίδου, ’Αλεξάνδρα
116. Παττίχη, Μαρία (Κ.)
117. Παυλέας, Σαράντος
118. Παυλίδης, "Αντρος (Κ.)
119. Περδίος, Μ. (Κ.)
120. Περνάρης, Άντης (Κ.)
121. Περσιάνης, Παναγιώτης (Κ.)
122. Πετρώνδα, Εύγενία (Κ.)
123. Π-ης=Παιονίδης, Πανίκκος (Κ.)
124. Πίσσας, Μιχαλάκης (Κ.)

125. Πλάκας, Κ. Δ.
126. Πλατής, Ε. Ν.
127. Πολύδωρος, Ήλίας
128. Πορφύρης, Κ.
129. Πράτσικας, Γ.
130. Πράτσικας, Μανώλης

131. Papadimas, Ad.
132. Ραφτόπουλος, Λεφτέρης
133. Ριζόπουλος, Χρίστος
134. Ρόζενταλ-Καμαρινέα, Ίσιδώρα
135. Ρούσου, Νάγια (Κ.) = ’Αντωνίου, 

Νάγια
136. Ρυσσιάνος, Νότης

137. Σαράτση, Λευκή
138. Σερέζης, Κώστας (Κ.)
139. Σιατόπουλος, Δημήτρης
140. Σιμόπουλος, Ήλίας
141. Σινόπουλος, Π. Α.
142. Σίταρος, Λέανδρος (Κ.)
143. Σιωμόπουλος, Τ.
144. Σοφιανός, Χρυσόστομος (Κ.)
145. Σοφοκλέους, Θεόκλητος (Κ.)
146. Σπανός, Νίκος (Κ.)
147. Σπεράντσας, Στέλιος
148. Στασουλή, Άθηνούλα (Κ.)
149. Σταφυλάς, Μιχάλης
150. Συμεωνίδου, Λουλού (Κ.)

151. Ταλιαδώρος, Πάνος (Κ.)
152. Τριανταφύλλου, Θεολ.
153. Τσακιρόπουλος, Άντ.
154. Τσικνόπουλος, ’Ιωάννης (Κ.)

155. Φιλότεχνος = Μιχάλης Πασιαρδής 
(Κ.)

156. Φλώρος, II.
157. Φουριώτης, "Αγγελος
158. Φουσάρας, Γ.

159. Χαμπουλίδης, Δημήτρης (Κ.)
160. Χατζηκωστής, Γεώργιος (Κ.)
161. Χατζηλοΐζου, Άνδρέας (Κ.)
162. Χατζηστεφάνου, Κώστας (Κ.)
163. Χατζηφώτης, Ί.
164. Χατζιδάκης, "Αρης
165. Χατζίνης, Γιάννης
166. Χιονίδης, Νίκος
167. Χριστιανόπουλος, Ντΐνος
168. Χριστοδούλου, Μενέλαος (Κ.)
169. Χριστοφίδης, Άνδρέας (Κ.)
170. Χριστοφίδης, Δημ. A. (Κ.)
171. Χρ. Παπ.
172. Χρυσός, Στ. = Γκοσιόπουλος, 

Τάκης
173. Χρυσοχός, Άνδρέας (Κ.)
174. X. Λ.
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