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Διευθυντής τής έκδοσης:

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(3 Μαρτίου 1983 — 29 Φεβρουάριου 1984)

Ό «Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» συνεχίζει τήν πορεία του 
χωρίς άλλαγές στούς έθνικούς του προσανατολισμούς. Θα μπορούσε να κάνει 
περισσότερα στό χρονικό διάστημα πού μάς πέρασε 3 Μαρτίου 1983 — 29 Φε
βρουάριου 1984. "Ομως τα γύρω γεγονότα, άθέλητά του, μείωσαν τΙς δρα
στηριότητες του, τουλάλιστον άπό τή άποψη τοΰ ποσού.

’Εκθέτουμε τΙς δραστηριότητές μας:-

Α) ’Εκδόσεις

α) «Φιλολογική Κύπρος 1983». Στήν έκδοση αύτή ύπάρχουν μελέτες 
άφιερωμένες στόν Νίκο Καζαντζάκη μέ τήν εύκαιρία τών έκατόν χρόνων άπό 
τή γέννησή του. Δημοσιεύουν κείμενά τους οί έξής:-

Κύπρος Χρυσάνθης, Γιώργος Κ. Ίωαννίδης, Κ. Μυλωνάς, Νίκος 
Παναγιώτου, Γ. Προδρόμου, Άνδρεανή Ήλιοφώτου, Ά. Καραγιώργης, Φ. Σταυ- 
ρίδης, Νίκος Όρφανίδης, Μιχ. Μαραθεύτης, Χρύσ. Κυπριανού, "Ηβη Νησιώ
του, Γλαύκος Άντωνιάδης, Κλεΐτος Ίωαννίδης, Παναγιώτης Χάμπας, Νίκη 
Λαδάκη - Φιλίππου, Σάββας Παύλου Τζιονής, Πάτροκλος Σταύρου, Παναγιώ
της Περσιάνης καί Κώστας Χατζηστεφάνου. Κριτικές γιά τήν έκδοσή μας 
αύτή έχουν δημοσιευθεΐ στόν ήμερήσιο τύπο. ’Αναφέρουμε τΙς έξης:- Ραδιο- 
πρόγραμμα άρ. 490, ’'Εθνος 18.9.1983, Ταχυδρόμος (Καβάλας) 23.11.83, 
Ό Φιλελεύθερος 21 Αύγ. 1983 καί 27 Σεπτ. 1983, ’Ελευθεροτυπία (Λευκω
σία) 5.9.83, ’Αγών 28.8.1983 κλπ.

β) «Ή Κυπριακή έξέγερση τού 1931». Τά κείμενα ανθολόγησε δ Γιώρ
γος Χατζηκωστής κΓ έκαμε σχετική εισαγωγή. Προλόγους έγραψαν δ Κ. Χρυ
σάνθης καί δ ’Ελευθέριος Εύγενίου, δ όποιος μέ τή σύζυγό του Μάρω χρημα
τοδότησε έκδόσεις τού Όμίλου μέ τόν τίτλο «Ελληνική Κύπρος», στις όποιες 
έκδόσεις μέ Άρ. 1 άνήκει τό άνθολόγιο αύτό.

γ) Μίκη I. Κιτρομηλίδη «Κείμενα» μέ χορηγία τής Μάγδας Μ. Κιτρο- 
μηλίδου καί Μήτρου I. Κιτρομηλίδη. ’Εκτός άπό τά κείμενα τού τιμωμένου, 
περιλαμβάνονται στήν έκδοση «μαρτυρίες τών άνθρώπων» πού συνδέονταν μέ 
τόν Μίκη Κιτρομηλίδη. Προλογίζουν καί βιογραφούν οί Μάγδα καί δ Πα- 
σχάλης Κιτρομηλίδης.

δ) Κύπρου Χρυσάνθη «Άπό τήν Ιστορία τής Κυπριακής Ιατρικής». 
Ή έκδοση αύτή έγινε μέ χορηγία τής Λαϊκής Τράπεζας. Στήν έκδοση αύτή
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σί προσάρτημα περιλαμβάνεται καί μία βιβλιογραφία τών Ιατρικών έργασιών 
του Κ. Χρυσάνθη άπό τόν Νίκο Παναγιώτου.

Β) Συνεστιάσεις
α) Στίς 26 Μαΐου 1983 διοργανώθηκε συνεστίαση μέ δύο θέματα: α) 

«Ή αύτοβιογραφική ποίηση τοΰ Γιώργου Φάνου» άπό τόν Κ. Χρυσάνθη. Καί 
β) «Οί κοσμογονικές θεωρίες τών ’Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων — Κοπέρ- 
νικος» άπό τήν Καλλιόπη Καραγέώργη. Στή συνεστίαση παρευρισκόταν καί δ 
τιμώμενος ποιητής, μέ τή σύζυγό του καί συγγενείς του.

Γ) Εορτασμοί
α) '0 "Ομιλος άνέλαβε τή διοργάνωση έορτασμοΰ τής 21ης ’Οκτωβρίου 

1931 καί 28ης ’Οκτωβρίου 1940 στό Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο σέ συνερ
γασία μέ τα Συνεργαζόμενα Πνευματικά Σωματεία τής Λευκωσίας (στίς 20 
Όκτ. 1983) . Τό πρόγραμμα: i) Κύπρος Χρυσάνθης «Ή μυστική όργάνωση 
τής ΕΡΕΚ», ii) ’Ελευθέριος Εύγενίου «Προσλαλιά», iii) Γεώργιος Κ. Ίωαννί- 
δης «Ό Ε.Π.Ο.Κ. άνακηρύσσει έπίτιμο μέλος του τόν πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο 
Τσάτσο άκαδημαϊκό. iv) Σωτηρούλα Γ. Ίωαννίδη «01 γυναίκες στό έπος τοΰ 
’40». Ή Λούλλα Κ. Χρυσάνθη άπάγγειλε έπίκαιρα ποιήματα, ή «Χορωδία 
τοΰ Μουσικού 'Ομίλου Λευκωσίας» (διεύθυνση Μιχάλη Χατζηλοιζου) καί ή 
Φιλαρμονική τής ’Εθνοφρουράς (διεύθυνση Βασ. Φουρνογεράκη) έκτέλεσαν 
μουσικό πρόγραμμα.

Δ) Δωρεές βιβλίων

α) Σέ δημοτικές βιβλιοθήκες τής Ελλάδος.
β) Σέ έλληνικά Πανεπιστήμια καί σέ έδρες νεοελληνικής λογοτεχνίας 

τοΰ έξωτερικοΰ.
γ) Σέ σπουδαστές τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου στή μνήμη 

Μάρως Εύγενίου.
δ) Στούς συνέδρους τοΰ Α' Παγκυπρίου ’Ιατρικού Συνεδρίου.
ε) Στούς συνέδρους τής Ελληνικής Όφθαλμολογικής Εταιρείας.

στ) Στή βιβλιοθήκη τοΰ Πανεπιστημίου Κρήτης στό Ρέθυμνο.

Ε) Συμμετοχές

Ό "Ομιλος συνεργάστηκε στίς έξής έκδηλώσεις:-
α) Στόν έορτασμδ τής 25ης Μαρτίου 1821 καί 1ης ’Απριλίου 1955, πού 

διοργανώθηκε άπό τά Συνεργαζόμενα Πνευματικά Σωματεία στίς 24 
Μαρτίου 1983.

β) Στόν έορτασμδ τών Ελληνικών Γραμμάτων, πού διοργανώθηκε άπό 

τήν Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών καί τό "Ιδρυμα ’Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ' στίς 30 Ίανουαρίου 1984.

γ) Στις συγκεντρώσεις τοΰ Δήμου Λευκωσίας γιά διάσωση τής Λευ
κωσίας.

Στ) ’Άλλες έργασίες

α) Διαμαρτυρίες για τήν ίδρυση τοΰ ψευδοκράτους στή βόρεια κατεχό- 
μενη Κύπρο. Μιά άπ’ αύτές δημοσιεύτηκε στήν έφημερίδα «Βραδυνή».

β) ’Αρωγή στή συγκέντρωση ύλικοΰ για μιά άφιερωματική έκδοση για 
τήν Κύπρο τοΰ Θεσσαλονικιώτικου περιοδικού «Βορειοελλαδικά» (άρ. 
24 -26, 1983).

γ) "Ιδρυση ταμείου ’Ελευθερίου καί Μάρως Εύγενίου γιά έκδόσεις μέ 
τίτλο «Ελληνική Κύπρος».

δ) "Ιδρυση ταμείου έκδόσεων γιά έκπαιδευτικές καί παιδαγωγικές έρ
γασίες Κυπρίων στή μνήμη Έλέγκως καί Κωστή Καραγεώργη.

ε) Μέ πρωτοβουλία τοΰ 'Ομίλου ιδρύθηκε ή «Βιβλιογραφική Εταιρεία 
Κύπρου».

Ζ) Δωρεές καί χορηγίες πρός τόν 'Όμιλο

α) Τής αύτοΰ Μακαριότητος τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου.
β) Τοΰ Υπουργείου Παιδείας.
γ) Τής Πρεσβείας τής Ελλάδος.
δ) Τοΰ ’Ελευθερίου καί Μάρως Εύγενίου.
ε) Τής Καλλιόπης Καραγεώργη.

στ) Τοΰ Μιχαλάκη Κυθραιώτη.
ζ) Τής Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου.
η) Τοΰ Άνδρέα καί Φιλόκυπρου Σπυριδάκι (στή μνήμη Κ. Σπυριδάκι) .

Τούς εύχαριστοΰμε.
Εύχαριστίες δφείλονται στήν ’Εφορεία 'Ελληνικών ’Εκπαιδευτηρίων Λευ

κωσίας καί στό Κέντρον ’Επιστημονικών ’Ερευνών τής Κύπρου.
Άπό τήν έκθεση μας αύτή καταφαίνεται πώς περισσότερο βάρος ρίξαμε 

στίς έκδόσεις καί στή διανομή βιβλίων.

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ
Πρόεδρος τοϋ ’Ομίλου.
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΤ 1931 
ΚΑΙ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΤ 1940

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κύπρος Χρυσάνθης : 

’Ελευθέριος Εύγενίου : 

Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης:

Σωτηρούλα Γ. Ίωαννίδη:

Ή μυστική δργάνωση τήξ ΕΡΕΚ

Προσλαλιά

Ό Ε.Π.Ο.Κ. άνακηρύσσει έπίτιμο μέλος 
του τόν πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Τσάτσο, 
άκαδημαϊκό.

Οί γυναίκες στό έπος τοΰ Σαράντα.

’Απαγγελία έπικαίρων ποιημάτων άπό τή Λούλλα Κ. Χρυσάνθη.

Μουσικό πρόγραμμα άπό τή «Φιλαρμονική τής ’Εθνοφρουράς» 
καί τόν «Μουσικό “Ομιλο Λευκωσίας».

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓ ΕΤΟΓΣ 1931

Τά τοπικά εθνικά γεγονότα, άνεξάρτητα άπό τήν έκβασή τους, πρέπει μέ 
κάθε εύκαιρία νά ύπενθυμίζονται. Ή ιστορία μας δέν πρέπει νάχει κενά. 
ΓΓ αύτό τά συνεργαζόμενα πνευματικά σωματεία μέ πρόταση τοΰ ΕΠΟΚ θεώ
ρησαν δρθδ τόν συνεορτασμό τοπικών έθνικών γεγονότων μέ τά πανελλήνια, 
τά όποια πανελλήνια βεβαίως θά κατέχουν τήν πρωτεύουσα θέση. Δηλαδή στόν 
ίσκιο τους θά προβάλλουμε καί τά ιδιαιτέρά μας τά τοπικά.

’Εφέτος θά πούμε λίγα λόγια γιά τήν «Κυπριακή ’Εξέγερση τοΰ 1931», 
γιά τήν δποία μάλιστα δ «Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» κυκλο
φόρησε καί ειδική άνθολογία μέ άνθολόγο τόν φιλόλογο Γιώργο Χατζηκωστή 
καί χορηγό τόν ’Ελευθέριο Εύγενίου. Ό τελευταίος ίδρυσε καί ειδικό ταμείο 
έκδόσεων τοΰ ΕΠΟΚ μέ τίτλο «'Ελληνική Κύπρος».

Τό πρόγραμμα τής σημερινής μας έκδηλώσεως περιλαμβάνει όμιλία τοΰ 
όμιλοΰντος γιά τή μυστική δργάνωση τής ΕΡΕΚ, μιά προσλαλιά τοΰ έπιτίμου 
μέλους τοΰ ΕΠΟΚ ’Ελευθέριου Εύγενίου, τήν άνακήρυξη ώς έπιτίμου μέλους 
τοΰ ΕΠΟΚ τοΰ προέδρου κ. Κωνσταντίνου Τσάτσου, άκαδημαϊκοΰ, γιά τίς 
ύπηρεσίες του πρός τό έθνος μας τίς όποιες σύντομα θά εκθέσει στό σχετικό 
σκεπτικό δ Γιώργος Ίωαννίδης, τήν δμιλία τής Σωτηρούλας Γ. Ίωαννίδη μέ 
τίτλο «ΟΕ γυναίκες στό έπος τοΰ Σαράντα», τήν άπαγγελία ποιημάτων τοΰ 
Αγγέλου Σικελιανοΰ άπό τήν Λούλλα Κ. Χρυσάνθη, τό καλλιτεχνικό πρό
γραμμα τής Χορωδίας τοΰ Μουσικού Όμίλου Λευκωσίας ύπό τή διεύθυνση του 
Μιχάλη Χατζηλοιζου μέ τίς έξής συνθέσεις: Γ. Κατσαροΰ «Έφεδρος άνθυπο- 
λοχαγός» καί «Γυναίκες Ήπειρώτισσες» καί τοΰ Λεοντή «Τί άν μέ ρίξεις στό 
κελλί». θά τελειώσουμε μέ τδ Μουσικό πρόγραμμα τής ’Ορχήστρας τής ’Εθνο
φρουράς ύπό τή διεύθυνση τοΰ ύπολοχαγοΰ Βασιλείου Φουρνογεράκη ώς έξής: 
α) «Εισαγωγή καί συρτδς ήπειρωτικός» καί β) «Τά παιδιά τής Ελλάδος».

Τέλος εύχαριστίες δφείλονται στήν Πρεσβεία τής Ελλάδος γιά τήν παρα
χώρηση τής αίθουσας αύτής καί στούς Υπευθύνους τής ’Εθνοφρουράς γιά τή 
διάθεση τής στρατιωτικής φιλαρμονικής.

■· * *

Ή κυπριακή έξέγερση τοΰ 1931 ξέσπασε άπρόβλεπτα καί τυχαία, χωρίς 
νά δοθή πρός τούτο διαταγή άπό τή διευθύνουσα δργάνωση ΕΡΕΚ (Έθνική 
Ριζοσπαστική "Ενωσις Κύπρου) .

Ή ΕΡΕΚ είχε δύο κλάδους: α) τήν παράνομη μυστική δργάνωση καί 
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β) τό φανερό πολιτικό κόμμα. Σκοπός τής δμιλίας μου αύτής είναι ή έκθεση 
για τήν παράνομη μυστική όργάνωση, πού δέν τήν αναφέρει κανένας, άφοΰ 
καί για τό φανερό πολιτικό κόμμα άπλές άναφορές ύπάρχουν, γιατί δέν τοΰ 
δόθηκε καιρός νά δράση στόν πολιτικό στίβο.

ΤΙς πληροφορίες για τήν παράνομη μυστική όργάνωση πήρα κυρίως άπό 
τό Θεόκλητο Σοφοκλέους, γραμματέα τοΰ σκληροΰ πυρήνα, φιλόλογο, σέ δυό 
περιπτώσεις, πού μοιάζουν καταπληκτικά μέ προθανάτιες άνακρίσεις. ’Ανορ
γάνωτες πληροφορίες άπόσπασα καί άπό τό Γεώργιο Καραγιάννη, Ιδρυτή 
τής όργάνωσης καί ταμία τοΰ σκληροΰ πυρήνα, σέ στιγμές άπογοητεύσεών 
του. Κατά παράκλησή μου δ Σάββας Λοϊζίδης, μέλος τοΰ σκληροΰ πυρήνα, 
άπέστειλε για τό περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» σχετικό σημείωμα (’Οκτώ
βριος 1964, άρ. 49) . Συμπληρωματικά καί λύση άποριών μοΰ έδωσε δ οδοντία
τρος Πίπης Κωνσταντινίδης καί δ καθηγητής τής άγγλικής Λογοτεχνίας Μι- 
χαλάκης Κωνσταντινίδης, καί οί δύο μέλη τής όργάνωσης.

Δυστυχώς έγγραφα δέν ύπάρχουν, γιατί δ Γραμματέας θεόκλητος Σοφο
κλέους έκαψε τά μητρφα καί τήν άλληλογραφία καί δ Βίκτωρ Ζαχαριάδης 
τό άρχεΐο τοΰ Καραγιάννη κατά τήν 21η ’Οκτωβρίου δταν ξεκίνησε ή έξέγερση.

Ή έλλειψη δημοσιεύσεων γύρω άπό τή μυστική αύτή όργάνωση όφείλε- 
ται στό δεσμευτικό δρκο τών πρωτεργατών, πού τούς ύποχρέωνε νά μήν άπο- 
καλύψουν τίποτα, γιά νά μή θεωρηθή ή δράση τους άποτέλεσμα φιλοδοξίας ή 
προσωπικού συμφέροντος.

Ή ιδέα για τή σύμπηξη μιας έθνικής όργάνωσης μέ βασικό σκοπό νά ξυ- 
πνήση τήν άποκοιμισμένη έπιθυμία τών Κυπρίων γιά ένωση μέ τήν Ελλάδα 
άνήκει δλότελα στό Γεώργιο Καραγιάννη. ’Ανακοίνωσε τή σκέψη του άρχικά 
στόν θεόκλητο Σοφοκλέους, φιλόλογο καί τότε γυμνασιάρχη τοΰ ήμιγυμνασίου 
τής Κερύνειας, καί τόν Δωρόθεο Καρολίδη, δικηγόρο καί παλαιό έφεδρο άξιω- 
ματικό τοΰ έλληνικου στρατοΰ. Τότε δ Καραγιάννης ήταν διευθυντής στό 
Δημοτικό Σχολείο τής Κερύνειας. Ή ένθουσιώδης άρχή έγινε κοντά στήν 
παραλία του ήσυχου λιμανιού τής Κερύνειας. Λιγάκι πιό πέρα ύψώνεται δ 
μητροπολιτικός ναός, δ ’Αρχάγγελος. ΟΙ τρεις κατά παραίνεση τοΰ Καρα- 
γιάννη άνεβαίνουν στήν έκκλησία καί μπροστά στις εικόνες τοΰ μητροπολιτικοΰ 
ναοΰ δρκίζονται γιά τήν σύσταση τής όργάνωσης. Λιγάκι πιό ύστερα περι- 
λάβανε στόν πρώτο αύτό πυρήνα ένα δάσκαλο (πού άποχώρησε ένωρίς άπό 
τήν όργάνωση γιά προσωπικούς του λόγους) καί τό δικηγόρο Σάββα Λοϊζίδη. 
Λιγάκι πιό ύστερα μπήκε στήν όργάνωση δ Εύαγόρας Παπανικολάου, δικηγό
ρος καί δημοσιογράφος. Ό Σάββας Λοϊζίδης κατά παράκλησή μου περιγρά
φει στό περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» τή μύησή του στήν όργάνωση καί 
τήν δρκωμοσία του.

Ή ΕΡΕΚ (Έθνική Ριζοσπαστική Ένωσις Κύπρου) Ιδρύθηκε τό 1929 
στήν Κερύνεια καί δχι τήν άνοιξη τοΰ 1930, όπως γράφει δ Σάββας Λοϊζίδης, 

προφανώς γιατί δέν ήταν άπό τούς τρεις πρώτους. Τούτο δημοσιεύτηκε σέ ση
μείωμά μου στήν «Πνευματική Κύπρο» σύμφωνα μέ τήν πρώτη δμολογία (άπό 
τις δύο) τοΰ θεόκλητου Σοφοκλέους. Σκοπός τής μυστικής αύτής όργάνωσης, 
πού άργότερα ίδρυσε καί φανερό πολιτικό κόμμα, ήταν ή άφύπνιση τοΰ κοι
μισμένου άπό τήν έπιδέξια πολιτική τοΰ Sir Ronald Storrs, παλαιοΰ συνεργάτη 
τοΰ Laurence τής ’Αραβίας, έθνικοΰ αισθήματος τών Κυπρίων γιά τήν ένωση. 
Δέ θά χρησιμοποιόταν ένοπλη βία ούτε θά χυνόταν άνθρώπινο αίμα, άδελφικό 
ή ξένο. Πρωτεύουσα θέση θά’χε στή δράση τής έθνικής αύτής όργάνωσης ή 
πολιτική έξάρθρωση μέ τις παραιτήσεις βουλευτών, τήν άρνηση γιά ύποβολή 
ύποψηφιοτήτων σέ βουλευτικές έκλογές, τή δημιουργία χάους καί άδιεξόδου 
μέ κωλυσιεργίες καί δολιοφθορές. Είν’ άλήθεια πώς φέρανε κρυφά μερικά 
πιστόλια μέσα σέ ’Εγκυκλοπαιδικά Λεξικά τοΰ Έλευθερουδάκη. Αύτά δμως 
προωρίζονταν γιά καθαρό έκφοβισμό, αν κάποιος έπίσημος, βουλευτής π.χ., 
δέν θάθελε νά ύπακούση στις έντολές τής όργάνωσης. Μέ τήν εύκαιρία άνα- 
φέρω κι ένα έπεισόδιο: Στό τελωνείο τής Κερύνειας πήγε δ Σοφοκλέους νά 
παραλάβη τά νέα δέματα μέ τά Εγκυκλοπαιδικά Λεξικά. Κατά τήν έρευνα 
δ ύπάλληλος άνοιξε έκεΐνο τό ’Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, πού ήταν κατάλληλα 
ξυσμένο στό κέντρο του κι έκρυβε τό πιστόλι. Ό τότε γραμματέας τής άστυ- 
νομίας Βίκτωρας Ζαχαριάδης άρπαξε τό πιστόλι τάχα πώς ήταν δικό του καί 
σκέπασε κατάλληλα τήν ύπόθεση, χωρίς νά ’χη συνέπεια τό πράγμα. Ό Ζα
χαριάδης άνήκε στήν όργάνωση. Συνδεόταν φιλικά μέ τόν Καραγιάννη καί 
τόν Σοφοκλέους καί έξυπηρέτησε τήν όργάνωση. Σέ μιά περίπτωση έκρυβε 
δπλα στόν κήπο του στήν Κερύνεια κι άπό πάνω φύτεψε λουλούδια ή λαχανικά 
καί τά πότιζε συχνά. Σέ τοΰτο τόν βοηθούσε δ Καραγιάννης, πού μάς τό 
άνακοίνωσε.

Τήν ΕΡΕΚ άποτελούσανε δυό κόμματα: τό παράνομο, ή μυστική δηλ. 
όργάνωση, πού ήταν άγνωστη στούς πολλούς, καί τό άπλό κόμμα, τό φανερό. 
Ή μυστική όργάνωση άριθμοΰσε τήν ήμέρα τής έξέγερσης περίπου 700 μέλη. 
Τό άρχεΐο κάηκε άπό τόν Σοφοκλέους. Στό άρχεΐο αύτό τά όνόματα καταχω- 
ροΰνταν μέ μυστικό κώδικα. Τό φανερό κόμμα τής ΕΡΕΚ άριθμοΰσε περίπου 
1200 μέλη (σ’ αύτά περιλαμβάνονταν καί τά 700 τής μυστικής όργάνωσης) .

Ή διοίκηση γινόταν άπό τούς πέντε κεντρικούς, πού άποτελούσανε τό 
σκληρό πυρήνα. Αύτοί ήταν: Γεώργιος Καραγιάννης, ταμίας, θεόκλητος 
Σοφοκλέους, γραμματέας, Δωρόθεος Καρολίδης, ύπεύθυνος στρατιωτικός γιά 
τις δολιοφθορές κλπ., Σάββας Λοϊζίδης, νομικός σύμβουλος, καί Εύαγόρας 
Παπανικολάου, πολιτικός ύπεύθυνος τής όργάνωσης. Ή μυστική όργάνωση 
διέθετε κατηχητές, άναδόχους, έπαρχιακούς άντιπροσώπους καί δούλευε μέ 
βάση τις μυστικές όργανώσεις Φιλική Εταιρεία καί Τεκτονισμό. Υπήρχανε 
άναγνωριστικά συνθήματα. Άπό μέλος τής όργάνωσης πληροφορήθηκα πώς 
χρησιμοποιούσανε τά μυστικά μέλη τρία σημεία άναγνώρισης. Άπό αύτά θυ
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μάται μόνο τα δυό: πρώτο τή συμπλοκή τών δακτύλων τών δύο χεριών, πού 
σήμαινε «έν τή ένότητι ή ισχύς», καί δεύτερο ύψωμένο σέ όρθια γωνία τό 
βραχίονα πρός τά πάνω καί γροθιά πού δήλωνε άποφασιστικότητα. Τό τρίτο 
δέν το θυμάται, δπως είπα. Άλλο μέλος δηλώνει ώς τρίτο σημείο τήν ένα- 
πόθεση τής παλάμης πάνω στή θέση τής καρδίας, πού συμβόλιζε τήν άγάπη 
καί άφοσίωση.

Πώς γινόταν ή μύηση στήν όργάνωση: Ό Σάββας Λοϊζίδης τήν περι
γράφει ώς έξης: «...Μετά τήν τελευταίαν δοκιμασίαν, πού έγίνετο είς κλει
στόν χώρον, δ Καραγιάννης έβγαζε τό μικρόν εύαγγέλιον, ήναπτε τό κεράκι 
καί ήνοιγε τό δευτεράκι. Ήρχιζε νά διαβάζη τα λόγια τοϋ δρκου καί δ μυού- 
μενος τά έπανελάμβανε...». Ό Σοφοκλέους μοΰ περιέγραψε ώς έξης τή μύη
ση καί δρκωμοσία: Στδ σκοτεινό δωμάτιο σέ ρωτούσε μια φωνή τα έξης: 
Πιστεύεις στήν Ελλάδα; Πιστεύεις στην 'Αγία Τριάδα; Πιστεύεις στδν 
άπελευθερωτικδ άγώνα τής Κύπρου; Είσαι διατεθεμένος νά θυσιάσης τή 
ζωή σου, άν παραστή ανάγκη;» Μετά τίς άπαντήσεις γινότανε ή δρκωμοσία. 
Μέλος μοΰ έξήγησε δτι τά τελευταία αύτά τής δοκιμασίας γινόντανε σέ άλλο 
μέρος καί δχι τήν ώρα τής δρκωμοσίας.

Ή δρκος τής ’Οργάνωσης κατά τδ Σοφοκλέους ήταν δ έξής: «'Ορκί
ζομαι είς τδ δνομα τής δμοουσίου καί αδιαιρέτου Τριάδος δτι θά άγωνισθώ 
δΓ δλων τών μέσων καί μέχρι θανάτου πρός άπελευθέρωσιν τής Κύπρου έκ 
τοΰ ξενικού ζυγοΰ καί ένωσιν αύτής μετά τής μητρδς Ελλάδος καί δτι δέν θά 
παύσω έργαζόμενος δΓ αύτήν ύπδ τά φρικτότερα βασανιστήρια. Θά ύπεραπί- 
σω παν τδ έλληνικόν καί θά είμαι βοηθός καί συμπαραστάτης είς δλους τούς 
αδελφούς τής όργανώσεως. Καί δέν θά άποκαλύψω τίποτε διά τήν δργάνωσιν 
άκόμη καί μετά τήν έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ. ’Άν παραβώ τόν δρκον, είθε ή 
θεία δίκη νά μέ τιμωρήση». Ό Σάββας Λοϊζίδης δημοσιεύει λιγάκι διάφορο 
τόν δρκο, δηλώνοντας πώς δέν τόν θυμάται καλά, άλλα περίπου τά κύρια σημεία.

Στή μυστική δργάνωση άν ύπήρχανε βαθμοί, δέν ξέρω μέ τό σίγουρο. 
Τά μέλη προσφωνούσανε τό ένα τό άλλο μέ τή λέξη ά δ ε λ φ ό ς. Χρησιμο
ποιούνταν οί χαρακτηρισμοί : άπόστολος, κατηχητής, άνάδοχος, 
άδελφός. Ό άνάδοχος άνελάμβανε εύθύνη για τόν μυούμενο καί συχνά ή
ταν καί κατηχητής τοΰ μυουμένου. Πόροι τής μυστικής όργάνωσης ήταν: 
α) τά μύητρα καί β) ή συνδρομή. 'Γπήρχαν δμως καί οί έθελοντικές εισφορές 
τής μυήσεως. Δέν ξέρω, άν αύτές έντάσσονταν κατά κάποιο τρόπο στά μύη
τρα ή ήταν δλότελα άνεξάρτητες. Πάντως ώς έθελοντική εισφορά τής μυή
σεως δ Μητροπολίτης Κερύνειας καί υστέρα ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακά
ριος Β' έδωσε τήν άξια του τυπογραφικού χάρτη, γιά νά κυκλοφορήση ή έφη
μερίδα «’Αδιάλλακτος». Κατά τήν δμολογία τού Σοφοκλέους δ Μακάριος Β' 
μυήθηκε στήν δργάνωση άπό τούς τελευταίους. Ό Καραγιάννης φοβόταν, μή
πως δ Μητροπολίτης σέ μιά στιγμή ένθουσιασμοΰ ή όργής μολογούσε τά πάντα.

Υποχρεωθήκανε δμως νά τόν δεχθούν στήν όργάνωση, γιατί δέν είχανε λεφτά 
γιά τόν χάρτη τής έφημερίδας.

Ό «’Αδιάλλακτος» θά ήταν τό έπίσημο όργανό τής όργάνωσης (μυστικής 
καί έπισήμου κόμματος». Τά γεγονότα δμως τής 21ης ’Οκτωβρίου 1931 μα
ταιώσανε τήν έκδοση τής έφημερίδας. Ή έφημερίδα είχε τά γραφείο της 
στήν δδό Λεύκωνος, Λευκωσία. Σύμφωνα μέ προκήρυξη τής ΕΡΕΚ θά κυ
κλοφορούσε στίς 24 τού Όκτώβρη μέ διευθυντή τόν Εύαγόρα Παπανικολάου. 
Είχε κιόλας στοιχειοθετηθή τό περισσότερο μέρος της καί τυπωθή. Τρέξανε 
διάφοροι καί τήν κατακάψανε.

Ή δργάνωση είχε μυστικούς δεσμούς μέ τό Ελληνικό Προξενείο τής 
Λευκωσίας. "Ενας άπό τούς συνδέσμους ήταν καί δ Πίπης Κωνσταντινίδης, 
τότε έφορος τών Ελλήνων προσκόπων. Μέ τήν εύκαιρία άναφέρω τό έξής 
έπεισόδιο: "Οταν συνεδριάζανε οί άντιπρόσωποι δλων τών έπαρχιών στό σπίτι 
τού Πίπη Κωνσταντινίδη, ήρθε ειδοποίηση άπό τόν ’Αλέξανδρο Κύρου, πρόξε
νο τής Ελλάδος, κυπριακής καταγωγής, νά προσέξουν, γιατί ή άστυνομία 
παρακολουθεί. Ό τότε κυβερνήτης Κύπρου Sir Ronald Storrs διεμήνυσε στόν 
Κύρου μέ τρόπο ειρωνικό πώς σέ κάποιο σπίτι τής Λευκωσίας συνεδριάζουν 
γιά «ένωτικούς λόγους». Στό “Orientations” δ Storrs πιστοποιεί τήν άνάμειξη 
τοΰ ’Αλέξανδρου Κύρου στήν ένωτική κίνηση, γι’ αύτό ζητά τήν άπομάκρυν- 
σή του (σ. 503) .

Τονίζω πάλι δτι ή ΕΡΕΚ δέν είχε πρόγραμμα τήν ένοπλη έξέγερση 
τοΰ λαοΰ γιά τήν ένωση μέ τήν Ελλάδα κι’ άς είχε βασικά τόν έθνικόν ένω- 
τικό σκοπό. Τό πρόγραμμά της είχε καθαρά πολιτική γραμμή. Οί έκφοβι- 
σμοί, ιδίως τών άνυπάκουων βουλευτών, δέ θά ξεφεύγανε άπό τά δρια τών 
συνήθων πολιτικών έλιγμών γιά δημιουργία πολιτικού χάους. Άν μέ τήν 
έξέγερση άπό τή διακήρυξη τοΰ Μητροπολίτη Νικόδημου Μυλωνά δημιουρ- 
γηθήκανε μερικά δυσάρεστα έπεισόδια, δέ νομίζω πώς εύθύνεται δ χαρακτή
ρας τής ΕΡΕΚ. Γι’ αύτό πρέπει νά κριθή ώς καθαρώς πολιτική κίνηση μέ 
σκοπό «τήν μετά φανατισμοΰ έπιδίωξιν τής μετά τοΰ 
έλληνικοΰ πολιτειακού συνόλου έ ν ώ σ ε ω ς τής Κύ
πρου» δπως λέγει τό κόμμα τής ΕΡΕΚ στό πρώτο άρθρο τής προκήρυξής 
του, άλλά μέ τή δημιουργία έσωτερικοΰ χάους.

(Πρακτικά Α' Διεθνούς Κυπρολογικοΰ Συνεδρίου, τόιι. ΓΙ, σσ. 451-456,Λευκωσία 1937)

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ

Ό Ελληνισμός τής Κύπρου μέ τούς άγώνες του στό πέρασμα τών αιώ
νων, συνέθεσε μια άδιάκοπη αλυσίδα θυσιών γιά τή λευτεριά καί τήν άνθρώ- 
πινη άξιοπρέπεια.

Οί χαλκόστηθοι πολεμιστές τοΰ Όνήσιλου, οί θρυλικοί βυζαντινοί 
ακρίτες, οί κληρικοί καί λαϊκοί πού θυσιάστηκαν τό ’21, οί ήρωες καί οί μάρ
τυρες τών έξεγέρσεων τοΰ 1931 καί τοΰ 1955, οί ήρωϊκοί φαντάροι πού έπεσαν 
στόν Πενταδάκτυλο σέ μιά ύπέρτατη προσπάθεια νά φράξουν τό δρόμο τοΰ 
’Αττίλα, δημιούργησαν άκατάλυτους βωμούς θυσίας κι’ άχραντα προσκυνητά- 
ρια παλληκαριάς. Ύποκλινόμεθα μπροστά στή θυσία τους καί τούς εύγνωμο- 
νοΰμε.

Ή γή τής Κύπρου ζυμώθηκε μέσα στούς αιώνες μέ δάκρυα πολλά καί 
μέ ποταμούς αίμάτων άτελείωτους. Κι’ ή άτσαλωμένη άπό τά βάσανα καί 
τούς καημούς άδούλωτη ψυχή τοΰ "Ελληνα Κύπριου μέ περισσή προγονική 
ύπερηφάνεια κι’ άξιοπρέπεια δέν ύποτάχτηκε ποτέ σε κατακτητές κι’ άφεντάδες, 
μά κρατήθηκε όρθή κι’ άλύγιστη, άφθορη μέσα στό διάβα τών αιώνων, πιστή 
στις προαιώνιες παραδόσεις καί στις άκατάλυτες άξιες τής Φυλής μας.

Στις τραγικές αύτές μέρες πού περνά δ τόπος μας μέ τή μισή πατρίδα 
νά σφαδάζει κάτω άπδ τή μπότα τοΰ ’Αττίλα, στις δύσκολες τοΰτες ώρες πού 
καί αύτή ή ίδια ή φυσική καί έθνική έπιβίωση τοΰ Κυπριακού Ελληνισμού 
άπειλεΐται θανάσιμα, σήμερα πού τό αύριο είναι άβέβαιο, αύτή τή στιγμή πού 
οί ψυχές γεμάτες άγωνία διαποροΰν κι’ άναζητούν άγκυροβόλι σιγουριάς κι’ έλ- 
πίδας, ή άναδρομή μας στό παρελθόν είναι περισσότερο άπδ άπαραίτητη.

Ή άναστροφή μας μέ τις σκέψεις, τά έργα καί τις θυσίες τών γενιών 
πού προηγήθηκαν, θά μάς τονώσει καί θά μάς έγκαρδιώσει. Μέ τήν έπαφή 
μας αύτή θ’ άνάψει φώς γιά νά γνωρίσουμε γέροι, μεσήλικες καί νιοί, τδν έαυ- 
τό μας, καί τήν έθνική μας ταυτότητα καί κληρονομιά.

Μέσα στή θολούρα πού ζοΰμε, ή έπαφή μ’ έργα θαυμαστά καί μεγάλα, 
θά ξεκαθαρίσει τή σκέψη μας, θά στηρίξει τήν καρδιά μας καί θά φωτίσει 
τδ νοΰ καί τήν ψυχή μας σέ σωστούς προσανατολισμούς.

Αύτήν άκριβώς τήν ψυχική έπαφή καλλιεργεί τδ βιβλίο «Ή Κυπριακή 
έξέγερση τοΰ 1931» πού δ Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου έξέδωσε 
μέ τήν ταπεινή χορηγία τοΰ δμιλοΰντος.

Μέ τήν καθιέρωση τής νέας σειράς έκδόσεων ύπδ τδν τίτλο «Ελληνική 
Κύπρος» δ Ελληνικός Πευματικδς "Ομιλος Κύπρου προσπαθεί ν’ άναστήσει, 
σέ μιά δμιχλώδη περίοδο γεμάτη άμφιβολίες κι έρωτηματικά, στή συνείδηση 
τοΰ καθενός μας, μερικά φωτεινά δρόσημα καί ιστορικούς σταθμούς τής έθνι- 
κής ζωής τοΰ Κυπριακοΰ Ελληνισμού.

Αποτελεί ύψίστη τιμή γιά μένα, "Ελληνα Κύπριο τής διασποράς, τδ δτι 

μοΰ προσφέρθηκε ή εύκαιρία νά συμβάλω μέ τή χορηγία μου καί στήν έκδοση 
τούτη.

Οί άπόδημοι "Ελληνες, διεσπαρμένοι στά τέσσερα σημεία τοΰ δρίζοντα, 
παρά τις δυσκολίες, τής βιοτικής μέριμνας στό ξένο περιβάλλον, δέν ξεχνούν 
τήν πατρίδα τους. Ζούν κάθε στιγμή τις δυσκολίες της, άγωνίζονται μαζί της, 
συμπάσχουν καί συμπορεύονται έν παντί.

Είναι μέσα σ’ αύτά τά πλαίσια καί μέ αύτές τις σκέψεις πού καί ή δική 
μου οικογένεια άποφάσισε νά ένισχύσει τις έκδόσεις τοΰ Έλληνικοΰ Πνευμα
τικού Όμίλου Κύπρου. Προτιθέμεθα νά συνδράμουμε τόν ΕΠΟΚ μέ τήν ίδρυ
ση είδικοΰ Ταμείου Οίκογενείας Λευτέρη Εύγενίου γιά νά συνεχίσει τις έκ- 
δόσεις «Ελληνική Κύπρος».

Εύχαριστώ τδν ΕΠΟΚ γιά τήν εύκαιρία πού μού προσφέρει γιά νά συμ
βάλω κι’ έγώ μέ τδ δικό μου τρόπο στήν εύόδωση τών τόσο χρήσιμων έπιδιώ- 
ξεών του.

Ή Κύπρος μας διέρχεται δύσκολες ώρες καί πρέπει νά σταθούμε κατά 
τδ Σικελιανδ στό «έμεΐς», πρέπει νά μαζευτούμε σ’ ένα σκοπό, άν θέλουμε νά 
«φκιάσουμε χωριό καί κόσμο».

Εύχαριστώ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΗΡΓΞΕΩΣ ΤΟΓ κ. ΚΩΝ/ΝΟΓ ΤΣΑΤΣΟΓ 
ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΜΕΛΟΓΣ

ΤΟΓ ΕΛΛΗΝΙΚΟΓ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΟΓ ΟΜΙΛΟΓ ΚΓΠΡΟΪ

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τού Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου 
(Ε.Π.Ο.Κ.) άπεφάσισε δμόφωνα σέ τακτική του συνεδρία νά άνακηρύξει τδν 

κ. Κωνσταντίνο Τσάτσο ’Επίτιμο Μέλος του γιά τήν άρίστη καί άναντικατά- 
στατη προσφορά του στό ’'Εθνος καί τδν Πολιτισμό.

Γρηγορούσα συνείδηση τοΰ σύγχρονου "Ελληνα, μέ γνώμονα τήν προσφορά 
τής άλήθειας, τήν κάρπωση τοΰ ώραίου καί τδν έρωτα τής ήθικής, δ Κων
σταντίνος Τσάτσος έτίμησε μέ τδν πνευματικό του μόχθο, τό βαθύ στοχασμό 
του καί τήν πολιτική του παρουσία τδ ”Εθνος καί ένίσχυσε σέ οικουμενικό 
πλαίσιο τήν πίστη στή διαχρονικότητα τοΰ Έλληνισμοΰ, προβάλλοντας τδ έκά- 
στοτε ούσιαστικά καίριο καί άναντικατάστατο τής δημιουργίας τοΰ έλληνικοΰ 
πνεύματος άπδ τούς χρόνους τοΰ Όμήρου μέχρι σήμερα.

Ό Κωνσταντίνος Τσάτσος είναι εύαίσθητος άγωνιστής καί βαθύς στοχα
στής, ύπόδειγμα δασκάλου καί σοβαρού συγγραφέα, έπιστήμονας καί λογοτέ
χνης, πολιτικός καί άνθρωπος. Πνεύμα ζωντανό καί πολύπλευρο, άνθρωπος τής 
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■πνευματικής καί πολιτικής δράσεως έπεξέτεινε τίς δυνατότητες τής φυσικής 
προδιαθέσεώς του σέ χαρισματικές στέρεες ικανότητες, πού χαρακτηρίζονται 
πάνω άπ’ δλα άπό πολυμάθεια, εύρυμάθεια, κριτικό νοΰ καί άποφασιστικό- 
τητα έκλογής. ’Αναλώνεται καθημερινά καί άδιάκοπα στήν ύπηρεσία τοΰ 
πνεύματος καί τής προσφοράς, μέ αίσθημα αύτάρκειας καί ψυχικής ίκανοποιή- 
σεως γιά δ,τι καί δσα έπιτελεί, άγαλλόμενος μυστικά μπροστά στή συνείδηση 
καί συνειδητοποίηση τοΰ χρέους, χωρίς νά άναμένει ή νά προσδοκά τό δίκαιο 
έπαινο.

Μέ στέρεο ύπόστρωμα τήν κλασσική παιδεία, ισχυρούς συντελεστές τήν 
εύρωπαϊκή γλωσσομάθειά του καί τίς μεταπτυχιακές του σπουδές στό Πανε
πιστήμιο τής Άιδελβέργης, διαμόρφωσε σέ νεαρή ήλικία τό προσωπικό του 
δυναμοκρατικό αξιολογικό πρότυπο άναφοράς καί προχώρησε στή χάραξη τοΰ 
δικού του δρόμου μέ ύψηλό αίσθημα εύθύνης, άκεραιότητα ήθους καί απλό
τητα άνθρωπιάς. Δέν δίστασε νά σταθή δρθιος ένάντια σ’ δποιαδήποτε μορφή 
πολιτικού ή πνευματικού ολοκληρωτισμού, αναλαμβάνοντας έξ δλοκλήρου καί 
πληρώνοντας μέ φοβερά τιμήματα τή συνέπειά του στήν δρθή έπιτέλεση τού 
πνευματικού καί πολιτικού καθήκοντός του. Καί άξιώθηκε νά τιμήσει τό άξίω
μά τοΰ Προέδρου τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί νά βρεθή σωματικά καί 
ψυχικά στό νησί μας, νά μάς έμψυχώσει σέ ώρες κρίσιμες καί τραγικές τοΰ 
Κυπριακού Ελληνισμού.

Τά συγγράμματα τού Κωνσταντίνου Τσάτσου σέ αύτοτελεΐς τόμους φτά
νουν τά τριάντα τέσσερα καί τά άλλα δημοσιεύματά του ξεπερνούν τά έκα- 
τόν πενήντα. ’’Αρχισε μέ τήν ποίηση καί περνώντας μέσα άπό ποικιλία πνευ
ματικών άναζητήσεων καί ούσιαστική προβληματική έχει δώσει τόσον έργα 
λογοτεχνικού καί φιλολογικού περιεχομένου δσο καί βιβλία καθαρά έπιστη- 
μονικοΰ στοχασμού μέ άναφορά στή γνωσιολογία καί τή μεθοδολογία τών έπι- 
στημών, στή φιλοσοφία τοΰ δικαίου καί τήν αισθητική, στήν πολιτική καί τήν 
ήθική. Μέσα σ’ δλα του τά έργα, άπό τά δημοσιεύματά του στό «’Αρχείο Φι
λοσοφίας καί Θεωρίας τών ’Επιστημών» (1929 κ.έξ.) — μαζί μέ τόν Π. Κα- 
νελλόπουλο, τούς άείμνηστους I. Ν. Θεοδωρακόπουλο, Δ. Καπετανάκη κ.ά. 
έκλεκτούς φίλους καί συνεργάτες —, μέσα άπό τόν Παλαμά, τόν Κικέρωνα 
καί τό Δημοσθένη, τά Δοκίμια καί τίς Μελέτες μέχρι καί τίς πρόσφατες έρ- 
γασίες καί έκδόσεις του, διακρίνεις τήν ούσιαστική λειτουργικότητα - βιωμα- 
τικότητα τοΰ γνήσιου δημιουργοΰ - έπιστήμονα, φιλοσόφου ή λογοτέχνη — καί 
τόν ύπεύθυνο συνειδητό άγώνα του γιά σύμμετρη καί άνάλογη — mutatis 
mutandis — κάθε φορά μέ τό θέμα του έκφραση.

Μιλώντας δ Κωνσταντίνος Τσάτσος στίς 27 ’Οκτωβρίου 1941 στούς σπου
δαστές τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, πού είχαν κατακλύσει τήν αίθουσα διδα
σκαλίας, είπε άνάμεσα στ’ άλλα: «...Είναι νοητός εύρωπαϊκός πολιτισμός 
χωρίς μιά έλεύθερη ’Αθήνα;... Δέν πρέπει νά σταθήτε στό έπίπεδο τών ένθου- 

σιασμών. Πρέπει νά άνεβοΰμε στό έπίπεδο τής πολιτικής συνείδησης. ’'Εχον
τας άπό τή μοίρα μιά μεγάλη πολιτική άποστολή νά έκπληρώσετε, πρέπει άπό 
νωρίς νά άνδρωθήτε πολιτικά καί μέ σοβαρότητα, καί μ’ ώριμότητα νά άντι- 
μετωπίζετε τά προβλήματα τοΰ κοινωνικού μας βίου, καί προπαντός, μέ τό 
βαθύ αίσθημα τής ιστορικής εύθύνης πού σάς βαραίνει, κύρια μέριμνά σας πρέ
πει νά είναι ή φυσική καί ή ήθική έπιβίωση τής φυλής. Τό νά ζήσετε, έσεις 
προπαντός οί νέοι, μή νομίσετε πώς είναι μία ίδιοτελής σκέψη. Τό νά ζήσει 
δ καθένας σας είναι έθνικό σας καθήκον. Χρειάζεστε δλοι γιά νά έπιτελέ- 
σετε αύριο τά πολλά πού έχετε νά έπιτελέσετε. ’Άν δέν πραγματοποιήσετε, 
ύστερα άπό τόσο αίμα πού χύθηκε, μιά πολιτειακή καί μιά διαπολιτειακή τάξη 
στηριγμένη στίς άρχές τής έλευθερίας καί τής κοινωνικής δικαιοσύνης, τότε 
καί δλος δ άγώνας του παρόντος κινδυνεύει νά χάσει τήν άξια του. ’Αλλά 
είμαι βέβαιος πώς αύτό δέν πρόκειται νά συμβεί...» Μόλις έφυγε δ Κωνσταν
τίνος Τσάτσος μπήκε στό Πανεπιστήμιο ή ιταλική άστυνομία γιά νά τόν συλ- 
λάβει.

* * *

Αξιολογώντας καθολικά τή ζωντανή παρουσία του Κωνσταντίνου Τσάτσου 
μπορείς νά μιλήσεις γιά ένότητα τοΰ πνευματικοΰ του έργου μέ τή δημόσια 
δράση του πού καί τά δυό κατατείνουν στήν αύτοβεβαίωση τοΰ Νέου Ελλη
νισμού καί τό έθνικό συμφέρον. Ό Ελληνισμός, ώς πνευματικός χώρος πολύ 
εύρύτερος τοΰ γεωγραφικού καί ώς διαχρονική παρουσία πολύ πέραν τοΰ πα
ρελθόντος καί τοΰ παρόντος, ένέχει τή δυνατότητα τοΰ έμπλουτισμοΰ του εύρω- 
παϊκοΰ στοχασμοΰ σέ οικουμενικά πλαίσια άναφοράς. Τό έργο του τιμωμένου 
σήμερα άποτελεΐ μιά τέτοια έλεύθερη άνοιχτή πνευματική προσφορά στήν 
Εύρώπη καί συγχρόνως περιορίζει τό βαθμό άνευθυνότητας καί πνευματικών 
άκροβασιών καί πονηρών πειραματισμών στόν πνευματικό χώρο τοΰ Ελληνι
σμού.

Ό Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου συναισθανόμενος τήν κρισι
μότητα τών καιρών καί τήν εύθύνη του άπέναντι στόν Ελληνισμό τού πικρού 
μας νησιού πιστεύει δτι έπιβάλλεται — σήμερα πιό πολύ άπό κάθε άλλη φορά — 
νά προβάλλονται ούσιαστικά πρότυπα δρθοφροσύνης καί άρετής. Ό Κων
σταντίνος Τσάτσος είναι ζωντανό πρότυπο δρθοφρονοΰντος καί έναρέτου Νεοέλ
ληνα καί οικουμενικού άνθρώπου.

Εύχαριστώ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΕΠΟΣ TOT ΣΑΡΑΝΤΑ

Ο γιορτασμός των εδνικών μας επετείων επιβάλλεται να γίνεται 
κάδε χρόνο με την απαιτούμενη τιμή. Διότι οι εθνικές γιορτές είναι 
— και ουδέποτε πρέπει να πάψουν να είναι — σταθμοί κι ευκαιρίες 
μοναδικές για αντικειμενικό έλεγχο της αυτοσυνειδησίας μας, για 
ενδυνάμωση του φρονήματός μας και για εδνική διαπαιδαγώγηση.

Στο ένοχο διάβημα του Κόντε-Γκράτσι, πιστού εκπρόσωπου της Ιταλίας 
στην Ελλάδα, κείνη τη δραματική αυγή της 28ης του Οχτώβρη 1940, «ΟΧΙ» 
ήταν η απόκριση της Ελλάδας. Ένα όχι δυνατό, μυριόστομο από τον πρώτο 
μέχρι τον τελευταίο πολίτη, στην άδικη πρόκληση του επηρμένου Ιταλού. 
Ένα όχι, θύελλα και καταιγίδα μαζί. Θύελλα της ψυχής των Ελλήνων και 
καταιγίδα της δίκαιης οργής τους. Ένα όχι, που οδήγησε στο έπος του Σα
ράντα... 

* * *

«...Είναι μιλιούνια πολλά οι Ιταλοί. Μα ποιός 'Ελληνας καταπιάνεται 
μ’ αριθμούς, όταν ξέρει πως ο οχτρός χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του; 
Κινιέται με τα φτερά της ψυχής του. Είναι φορτωμένος με τόσους δρύλους 
και παραδόσεις, που ποτέ δεν φαντάστηκε ότι σε τούτη την κρίσιμη ώρα δα 
λογαριάσει με το μέτρο των αριδμών ή δα παραδώοει την τιμή της πατρίδας 
στον όγκο των μηχανών. Τριάντα αιώνες Ιστορίας τον κοιτάνε από τον 
Παρθενώνα. Πρέπει αντρίκια να φερτεί. Και ποιός δα νικήσει... Ας έρδει 

ν*  αποφασίσει ο Θεός!...».
Συνήθως εξαίρεται τέτοιες ώρες ο ηρωισμός και η αυτοθυσία του Έλ

ληνα μαχητή. Χωρίς να υποτιμούμε την προσφορά του, θα προσπαθήσουμε 
να δούμε και της Ελληνίδας τη συμβολή στο έπος του Σαράντα. Μια συμβολή 
πολύμορφη και πολύτιμη, που απέδειξε ότι η γυναίκα αυτή στάθηκε γνήσια 
απόγονος της αρχαίας Ελληνίδας και ότι, άσχετα με την ηλικία, τη μόρφωση 
και την κοινωνική της τάξη, αγωνίστηκε συνειδητά, υπερνικώντας τη φυσική 
αδυναμία του φύλου της κι’ εκπληρώνοντας στο ακέραιο το χρέος της προς 
την πατρίδα, ισάξια με τον άντρα, τόσο στη φωτιά του πολέμου, όσο και στα 
μετόπισθεν. Μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκες εκείνες, αντλώντας δύναμη 
από την εθνικοθρησκευτική μας παράδοση, «γεγόνασιν άνδρες» και θεωρού
σαν ότι, τόσο οι σύζυγοι και τα παιδιά τους, όσο και οι ίδιες, ανήκαν πιότερο 
στην πατρίδα, παρά στον εαυτό τους.

Μέχρι το 1940 η Πίνδος ήταν βουνό. Ύστερα από τη χρονιά τούτη, 
η Πίνδος γένηκε θρύλος, χάρη στους Έλληνες. Μα πλάι στους άντρες, πλάι 
στην αθάνατη αρβύλα του φαντάρου και το θρυλικό τσαρούχι του τσολιά, υψώ

θηκαν, Σουλίώτισσες αληθινές, οι μαυρομαντηλούσες γυναίκες της Πίνδου. 
Ο 'Αγγελος Νικηφόρος, στυ βιβλίο του «Μεγάλες στιγμές των Ελλήνων», 
μας μεταφέρει τη διήγηση, όπως την άκουσε, στρατιώτης αυτός τότε, από 
την ίδια τη γριά Πανώργια, από το χωριό Σουδενά της Πίνδου:

«...Μεσάνυχτα ήταν που χτύπησαν οι καμπάνες της εκκλησιάς. Ξύπνησα 
τις εγγόνες μου, τη Μάρω, 17 χρονών και τη Χάιδω, μόλις δεκατεσσάρων, 
ορφανές από μάνα και κύρη. Στην εκκληοιά μάδαμε πως οι δικοί μας, 
που πολεμούσαν στις βουνοκορφές τους Ιταλιάνους, πούχαν περιζώσει το 
χωριό, χρειάζονταν γυναίκες για ν’ ανεβάσουν σφαίρες και ψωμί. Φορτω
νόμαστε μέσα στο σκοτάδι. Ο βοριάς ξουρίζει την παγωμένη γης.. Τότες 
γίνεται κάτι αναπάντεχο. Χάνομε το δρόμο, μα προχωράμε χωρίς αναπαμό. 
Απομείναμε ξεκομμένες μονάχα εγώ και οι δυό μου εγγόνες. Και ξαφνικά, 
μέσα στο σκοτάδι, ακούμε κουβέντες ιταλικές! Παγώσαμε! Η Μάρω τρέχει 
ν’ αποκρυφτεί, γλυοτράει, πέφτει και μπροστά της ανοίγεται ο γκρεμός. 
Τρέχω κι εγώ, μα μόλις προφταίνω ν9 ακούσω τη στερνή κραυγή της. Κα
τρακύλησε στα βάδη του γκρεμού!... Φωνάζω, χτυπιέμαι, μα ο βοριάς παίρ
νει τη φωνή μου. Οι Ιταλοί στρατιώτες είναι δυο. Ο ένας τους απλώνει 
το χέρι του πάνω στη μικρή. Τότε σηκώνω το ραβδί μου και του χύνομαι. 
Τρελλή από λύσσα τον κλωτσώ και τον σπρώχνω στο βάραδρο, να πλερώσει 
το χαμό της εγγόνας μου.

Στό μεταξύ η Χάιδω παλεύει με τον άλλο. Πάνω στο φόβο του τούτος, 
αρπάζει το πιστόλι του άξαφνα και ρίχνει. Η Χάιδω χτυπιέται στο στήδος 
και μένει στον τόπο. Κι ο άναντρος φονιάς χάνεται μέσα στη νύχτα...

Πήρα και της Χάιδως την κασόνα και τράβηξα με κόπο στην κορφή. 
Παράδωοα τις κασόνες και γύρισα για να δάψω τη Χάιδω. Κι οι τρεις μας 
δώσαμε ό,τι είχαμε για την πατρίδα...»

* * *

Ο Μανώλης Κοντάκος από το Οίτυλο Λακωνίας, οπλοπολυβολητής, πήρε 
τούτο το γράμμα από τη μάνα του:

«Αγαπημένε μου Μανώλη,
Εγώ, η έρμη μάνα σου, σου γράφω από το Οίτυλο. Σου στέλνω κι 

ένα δέμα με μάλλινα’ τάπλεξα με τα χέρια μου, άνκαι τα μάτια μου δεν 
βοηδάνε πια.

Ένα χαμπάρι είχαμε από τον αδερφό σου το Μήτσο, που υπηρετούσε 
κι αυτός την πατρίδα. Πήραμε γράμμα από το λοχαγό του και μας λέει 
πως ο γιος μας ήταν ήρωας. Στις 20 του Φ^λεβάρη ο Μήτοος χτυπήδηκε 
στη μάχη κι η σφαίρα τον βρήκε κατάστηδα .

Μανώλη, δυό στύλους είχαμε για τα γεράματά μας, τον ένα τον πήρε 
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η πατρίδα κι έμεινες μονάχα ου! Δεν κλάψαμε, γιατί ο Μήτοος μας πο
λέμησε όπως ταιριάζει στους ήρωες της Λακωνίας. Απαντήσαμε στο λο
χαγό και του γράψαμε πως είμαστε περήφανοι που η πατρίδα χρειάστηκε 
το παιδί μας και το πήρε. Και δεν κλάψαμε, αφού αυτό ήταν το θέλημα 
της πατρίδας. Και βάλαμε από κάτω: Ζήτω η γλυκιά μας Ελλάδα...».

Η Μανιάτισσα μάνα, απόγονος της αρχαίας Σπαρτιάτισσας, που πρόσφερε 
το παιδί της αδίσταχτα στο βωμό της πατρίδας...

Μέσα στη χιονισμένη ερημιά της Πίνδου, κάτω απ' το μπουμπουνητό 
των κανονιών, προβάλλουν μπροστά στους φαντάρους τα οράματα της ζεστής 
ατμόσφαιρας του σπιτιού και κάποιων γυναικών. Μητέρα, σύζυγος, αγαπη
μένη, αδερφή, ό,τι κι αν είναι, θαρθεί να θρονιαστεί πλάϊ τους και να γλυκά
νει το σκληρό αγώνα. Πώς τις εξαϋλώνουν αυτές τις μορφές οι αποστάσεις, 
ο κίνδυνος κι ο φόβος, ότι μπορεί να μην τις ξαναντικρύσουν/ Όταν έφτασαν 
στις προχωρημένες γραμμές τα πρώτα πακέτα με τα μάλλινα, τα μάτια υγράν- 
θηκαν ξαφνικά.

«Άμα πάτε κάτω — είπε ένα φανταράκι — να πείτε σ’ όλες, γριές, 
μεσόκοπες, νέες, πόσο τις αγαπούμε. ΙΙέστε τους πως πολεμούμε γι αυτές! 
Για να μην τις δούμε δούλες στα χέρια των εχθρών μας. Να τους πείτε 
ότι φιλούμε αυτά τα χέρια που μας έπλεξαν τα πολύτιμα τούτα δώρα, φι
λούμε τα πρόσωπα πούσκυψαν απάνω τους, τα μάτια που κουράστηκαν και 
ίσως να δάκρυσαν για μας...».

Κάθε φορά που έβγαζαν τα παλληκάρια το βελόνι για να ράψουν αδέξια 
ένα κουμπί, η καρδιά τους χτύπαε γι’ αυτές. Κι’ έβαζαν δύναμη για να 
δίωξουν από μπροστά τους την οπτασία, για να μείνουν σκληροί, όπως τους 
ήθελε το τραχύ έργο του πολέμου. Και μοναχά μια γυναίκια μορφή παρα- 
καλούσαν να τους παραστέκεται: Την Παναγιά της Τήνου, την πληγωμένη 
από το βέβηλο τορπιλλισμό της «Έλλης» τη μέρα της γιορτής Της, το Δεκα- 
πενταύγουστο...

Όλες τους είναι άξιες τιμής. Κι αυτές που υπηρέτησαν στα μεγάλα 
νοσοκομεία· κι αυτές που εργάστηκαν στα μικρά. Πάνω απ’ όλες όμως θέλω 
να μιλήσω για τις αδελφές της πρώτης γραμμής. Που άφησαν το σπίτι τους, 
την καλοπέρασή τους, για να περνούν νύχτες παγερές, να ξυπνούν από ύπνο 
κλέφτικο, για να παρηγορήσουν αυτόν που πονά, να χαλυβδώσουν τα νεύρα 
τους μπροστά στο θέαμα του φυσικού άλγους, να υπομένουν τη σκληρότητα της 
φύσης και του πολέμου με μιά καρτερία, που θίγει την αγιοσύνη. Όλος 
αυτός ο θηλυκός κόσμος να εκτίθεται στους πιο σκληρούς ανέμους, από προσή
λωση στο καθήκον. Τέτοιες γυναίκες τις καμαρώνει η ψυχή και τις τοποθε
τεί, πολλές φορές πάνω κι απ’ τον πολεμιστή...

Τους ανθρώπους τους βλέπεις σε δυό πράγματα: Στον κίνδυνο και 
στο πορτοφόλι. Στον πρώτο διακρίθηκε ο τσολιάς. Στο δεύτερο οι άμαχοι 
κι’ ανάμεσά τους πρώτες οι γυναίκες. Άλλες πλέκουν μάλλινα για τους φαν
τάρους κι άλλες διοργανώνουν εράνους. Χαρακτηριστικά για όλη αυτή τη 
δράση των γυναικών, είναι τα όσα γράφει η Ιωάννα Τσάτσου στο ημερολόγιό 
της «Φύλλα κατοχής»:

«...25 Νοέμβρη 1941. Είναι νύχτα. Κρύο, χιονιάς, πείνα Τι θα γί
νει με την πείνα των παιδιών; Γύρω μου έρχονται όλα τα παιδικά προ- 
σωπάκια της Πλάκας, μα όπως είνα στ αλήθεια, σκελετωμένα, όλο μάτια. 
Και είναι πάρα πολλά. Έχω επιοτρατέψει τις φίλες μου να μαζεύουν και 
το τελευταίο ψιχουλάκι τροφής. Το ίδιο κάνω κι εγώ. Και το σούρουπο 
αναζητούμε αυτά τα παιδιά, να τους μοιράσομε ό,τι έχομε. Θεέ μου, να 
ζήσουν τα παιδιά!

2 Δεκέμβρη 1941. Επιτέλους κατορθώσαμε ν’ ανοίξομε το συσσίτιο 
της Πλάκας στην οδό Θουκυδίδου. Προσλάβαμε μια Πλακιώτιοοα μαγεί
ρισσα, πούναι καλή με τα παιδιά...

10 Φλεβάρη 1943. Πρέπει με κάθε τρόπο να βοηθήσομε, εμείς που 
ζούμε ακόμα, να πετύχει ο Πανελλήνιος Έρανος που κήρυξε σήμερα ο 
Δεσπότης για τις οικογένειες των κρατουμένων και των εκτελεοθέντων...».

Μα και στην αντίσταση πλούσια ήταν η δράση των γυναικών. Μας 
πληροφορεί σχετικά η Ιωάννου Τσάτσου:

«...8 Δεκέμβρη 1941. Οι Γερμανοί έκαναν νόμο να τουφεκίζεται όποιος 
κρύβει ’Άγγλους. Κι όμως έχομε ακόμα πολλούς που πρέπει να φύγουν. 
Η Αλεξάνδρα Πούμπουρα συνόδευε η ίδια τους φίλους μας, Έλληνες ή 
Άγγλους, ως το λιμανάκι, απ όπου το καΐκι τους μετέφερε στην Αίγυπτο. 
Τώρα όμως συλλάβανε την Αλεξάνδρα. Υποφέρει μαρτύρια για να φανε
ρώσει συνεργάτες της. Ξύλο αλύπητο, κάψιμο με πυρωμένες βέργες και 
τσιγάρα αναμμένα. Μα κανένα όνομα δεν της ξεφεύγει...

9 Σεπτέμβρη 1944. Παρακολουθούμε αμίλητοι τα μαρτύρια που κά
νουν στη Αέλα Καραγιάννη για να μιλήσει. Η σάρκα της νεκρώνεται 
οιγά-οιγά, μα το μυστικό της μένει μυστικό. Από ποιά πίστη αντλεί τούτη 
τη δύναμη του πρώτου Χριστιανού; Προσφέρει άντρα, παιδιά, τη ζωή της 
την ίδια, για να ζήοει η Ελλάδα λεύτερη. Την εκτέλεοαν χτες στο Χαϊδά- 
ρι, μαζί με άλλους 70 γενναίους...».

Το έργο των Πιπίτσας Ζητρίδου και Ελένης Ψημένου, «Έλληνίδες», 
είναι ένας πλούσιος κατάλογος γυναικών, που αγωνίστηκαν ποικιλόμορφα 
στα χρόνια 1940-1944. Αναφέρουμε ενδεικτικά τη δασκάλα Έφη Χατζη- 
δάκη, από την Κρήτη, που παράλληλα με το εκπαιδευτικό της έργο, έδινε 
πληροφορίες και άσυλο σε Έλληνες της Αντίστασης και Άγγλους’ επίσης 
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ΐην Αλεξάνδρα Αθανασιάδου από τα Άδανα της Μικρασίας, που εργάστηκε 
στον κλάδο κατασκοπείας υπέρ των Συμμάχων, ενώ συνάμα ήταν σύνδεσμος 
μεταξύ των ανταρτών και των πολιτικών αρχηγών στην Αθήνα.

Τέλος ή Ελληνίδα της Κύπρου είχε τη δική της συμβολή στον αγώνα 
του Έθνους. Κατευόδωσε κι αυτή πατέρα ή άντρα ή αδερφό, που πολέμησε 
στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου πλάι στους Έλληνες αδελφούς του ή μαζί 
με τους Συμμάχους στα μέτωπα της Αφρικής. Πρόσφερε κι’ αυτή με απλο
χεριά στους πανελλήνιους εράνους είτε είδη ρουχισμού είτε χρήματα είτε 
χρυσαφικά, χωρίς να διστάσει να δώσει και τη βέρα της ακόμη, ενδυναμώ
νοντας έτσι τον ψυχικό αρραβώνα της με την αγωνιζόμενη Πατρίδα...

* * *

Με τέτοια συμπαγή ενότητα και καθολική συναίσθηση του εθνικού 
χρέους αγωνίστηκαν οι Έλληνες του Σαράντα. Ώσπου, στις 12 του Οχτώβρη 
το 1944, η μακριά, σκοτεινή και ματωμένη πορεία, τους φέρνει στην κορφή. 
Ο Θεός είν’ εκεί και βλογάει τα δάκρυα της λαχτάρας και της πίκρας τους. 
Νιώθουν την Ελλάδα να γίνεται πάλι δική τους και ατενίζουν τη γαλανόλευκη 
ν’ ανεμίζει περήφανα στην Ακρόπολη. Αυτό είναι δικαίωση και δικαιοσύνη 
μαζί...

Τούτη η πρωτόφαντη σύμπνοια και η ανταπόκριση του συνόλου των 
Ελλήνων του Σαράντα στο προσκλητήριο της Πατρίδας στον αγώνα με τον 
ίδιο παλμό και στον ίδιο ρυθμό, ας σταθεί φωτερό παράδειγμα για μας τους 
Ελληνοκυπρίους του σήμερα. Είναι καιρός πια ν’ αντιληφθούμε τους κινδύ
νους που μας περιζώνουν και ν’ αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Προ
πάντων οι πνευματικοί άνθρωποι. Αυτοί έχουν αυξημένες ευθύνες για την 
τύχη και το μέλλον του τόπου. Οι καιροί είναι αληθινά κρίσιμοι· και είμα
στε όσο ποτέ άλλοτε διασπασμένοι. Οφείλουμε ν’ αναζητήσουμε τον παλιό 
καλό μας εαυτό, ν’ αποκαταστήσουμε τη συνοχή μας, οφείλουμε ν’ αναστηλω
θούμε εθνικά, για να μπορέσουμε, αντλώντας δύναμη από τη συμπαράταξη 
όλου του Ελληνισμού, να επιβιώσουμε και να πετύχουμε τη σωτηρία της Κύ
πρου μας.

ΣΩΤΗΡΟΤΛΑ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»

ΣΤΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»

Ό «Έ λληικός Πνευματικός “Ομιλος Κύπρου» καί το πε
ριοδικό «Πνευματική Κύπρος» διοργάνωσαν συγκέντρωση για νά 
τιμήσουν τό περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα» μέ τήν εύκαιρία τής κυκλοφο
ρίας τοΰ πρώτου τεύχους του πριν πενήντα χρόνια (1934), στήν Αίθουσα 
Συναυλιών τοΰ Έθνικοΰ ’Ωδείου Κύπρου, όδός Άγ. Ελένης άρ. 4 (άπέναντι 
άπό τήν αύλή τοΰ «Έλενείου») τήν Πέμπτη 17 Μαίου 1984, ώρα 8.30 μ.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

α) Κύπρος Χρυσάνθης: Τό 1934 κυκλοφορεί τό πρώτο τεύχος τοΰ περιο- 
δικοΰ «Κυπριακά Γράμματα».

β) Νίκος Παναγιώτου: Τό περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα».

γ) Γιώργος Κ. Ίωαννίδης: Τό σκεπτικό.

δ) ’Επίδοση άναμνηστικοΰ διπλώματος στούς πρωτεργάτες του περιοδικοΰ.

ε) Κώστας Προυσής: ’Αντιφώνηση.

στ) ’Εκτιμήσεις πού μάς ταχυδρόμησαν.

22 23

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



TO 1934 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ TO ΠΡΩΤΟ ΤΕΓΧΟΣ 
TOP ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ*  «ΚΓΠΡΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»

Είναι άπ’ δλους παραδεχτό πώς δ περιοδικός τύπος δημιουργεί τήν κί
νηση ιδεών, καί στήν περίπτωσή μας στό χώρο τής λογοτεχνίας. Στήν κί
νηση ιδεών δ διάλογος κατέχει τα δημιουργικά πρωτεία. Το λογοτέχνημα 
έρχεται σέ πρώτη έπαφή μ’ ένα κοινό, τόν εκδότη τοΰ περιοδικού καί τούς 
αναγνώστες του. ’Εξάλλου, δ ίδιος δ λογοτέχνης βλέπει τυπωμένο τό έργο 
του καί σαν αναγνώστης, πολλές φορές, καί ώς άντικειμενικός κριτικός, τό 
άντιμετωπίζει. Ή κριτική φίλων, πού διαβάσανε τό τυπωμένο κείμενο, προ
βληματίζει τόν συγγραφέα. ’Αλλά καί ή κριτική βιβλίου πληροφορεί τό κοι
νό, γνωστοποιεί επίσημα στόν συγγραφέα τήν άποψη άλλου, ανεξάρτητα άν 
σέβεται ή δέν λογαριάζει τόν λόγο τοΰ κριτικού. Καί περιοδικός τύπος χω
ρίς κριτική βιβλίου είναι δπωσδήποτε λειψός. ’Επιπλέον, τό περιοδικό γρά
φει τήν πνευματική ιστορία μιας δεδομένης περιόδου, κυρίως πώς άντελή- 
φθηκε τό άλφα βιβλίο ή τό βήτα κείμενο ή τήν τάδε κίνηση, καί πώς 
έδρασαν στήν άντίληψη αύτή οί απόψεις τής έποχής τοΰ τόπου.

ΓΓ αύτά δλα οί σταθμοί στόν περιοδικό τύπο δέν είναι μόνο άντικείμενο 
βιβλιογραφίας καί άπλής άναφοράς. Είναι καί εύκαιρίες αξιολογήσεων καί 
έκφράσεων τιμής καί εύχαριστιών γιά τήν προσφορά του. Άκόμα, βοηθοΰν 
οί σταθμοί αύτο'ι νάρθουν στήν επιφάνεια καί στήν έπικαιρότητα πολλές 
φορές κάποιες προσπάθειες κι’ έπιδιώξεις, έστω κΓ αν δ χρόνος άλλάζει τις 
απαιτήσεις μας. ’Εξάλλου, ή σκόπιμη φυσική δύναμη τής προσαρμογής 
πρός νέες καταστάσεις μπορεί ν’ άξιοποιήσει τ'ις παλιές αύτές έπιδιώξεις δί- 
νοντάς τους μιά νεώτερη μορφή.

’Εφέτος τό περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα» (βραβείο Ακαδημίας Αθη
νών) κλείει πενήντα χρόνια άπό τήν κυκλοφορία τοΰ πρώτου τεύχους του 
τό 1934. “Ενα περιοδικό σ’ ένα ύπόδουλο γιά αιώνες νησί, τό όποιο ζει 
τώρα κάπως έλεύθερο καί συγχισμένο βίο μιας είκοσιπενταετίας, άποτελεΐ 
σοβαρότατο γεγονός. ’Άν μάλιστα σημειωθεί πώς ή δεκαετία 1931 -1940, 
στήν δποία πρωτάρχισε τόν έκδοτικό βίο του τό περιοδικό «Κυπριακά Γράμ
ματα», ήταν ή πιό δυσβάστακτη τής άγγλικής άποικιοκρατικής περιόδου, ή 
περιβόητος παλμεροκρατία, κατά τήν δποία άπαγορευόταν καί ή νύξη γιά 
έλληνικά θέματα κΓ έθνικές εκδηλώσεις γιά μάς τούς "Ελληνες τής Κύπρου, 
τότε ή έκδοση τοΰ περιοδικοΰ «Κυπριακά Γράμματα» άποκτα έθνική σημασία 
κοντά στ’ άλλα.

Ό «Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» καί τό περιοδικό «Πνευ

ματική Κύπρος», πιστοί στήν παράδοση, δέν θ' άφηναν μιά τέτοια, άς τήν 
χαρακτηρίσουμε έπέτειο τής πνευματικής μας ζωής, νά περάσει άπαρατή- 
ρητη κΓ άσχολίαστη, προπαντός σήμερα, πού γύρω μας κυριαρχούν άμφιτα- 
λαντευόμενοι καιροί. Ή εύτυχής σύμπτωση νά παρευρίσκεται καί δ Κώστας 
Προυσής, δ όποιος ύπήρξε δ κύριος μοχλός στά πρώτα δύσκολα χρόνια τοΰ 
περιοδικού — τούτο δέν μειώνει τή σημασία τού Άντώνη Ίντιάνου καί τοΰ 
Νίκου Κρανιδοώτη — μάς δημιουργεί προσφορώτερο έδαφος γιά ένα δίκαιο 
έορτασμό.

Νά μοΰ έπιτραπεΐ νά καταθέσω μαζί μέ τίς έκτιμήσεις άλλων τήν προ
σωπική μου δμολογία δτι πολλά χρωστώ στο περιοδικό «Κυπριακά Γράμ
ματα» καί στόν Κώστα Προυσή ιδιαίτερα. Μ’ ένα ένθουσιαστικό του κείμενο 
γιά τίς πρώτες μου έμφανίσεις μέ είχε ένθαρρύνει νά ύπηρετήσο^ τήν τέχνη 
τοΰ Απόλλωνα, σέ μιά περίοδο άμφιταλαντεύσεων, παρόλο πού δ ίδιος δ 
’Απόλλωνας ώς θεός τής ιατρικής καί ειδικά τής ύγείας, δδηγοΰσε τά βή
ματά μου.

Πάντως θεωρώ τιμή μου καί τύχη άγαθή νά πρωτοστατήσω ώς ύπεύ- 
θυνος στήν άποψινή έκφραση έκτιμήσεως πρός τόν παλιό άλλά άκόμα ζωντα
νό μέσα μας κόσμο τοΰ περιοδικοΰ «Κυπριακά Γράμματα» καί νά εύχαριστή- 
σω τούς πρωτεργάτες του Κώστα Προυσή, Άντώνη Ίντιάνο καί Νίκο Κρα- 
νιδιώτη, οί όποιοι ώς άπόστολοι τών Κυπριακών μας γραμμάτων είχαν δώσει 
άρκετό μέρος τής ψυχής τους γιά τήν προαγωγή μας.

Άς μείνω στά λίγα αύτά. "Ο,τι κι άν προσθέσω θάναι φλύαρος λόγος. 
"Εχουν κΓ άλλοι δικαίωμα ν’ άκουστούν. Σάς εύχαριστώ.

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ
Πρόεδρος τοΰ Ε.Π.Ο.Κ.

καί διευθυντής τής «Πνευματικής Κύπρου».

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΚΓΠΡΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»

Συνήθως, όταν μελετούμε γεγονότα ιστορικά κι άποκρυσταλλώματα πνευ
ματικά, λέμε — κι είναι σωστό — πως η διαρροή του χρόνου μας προσφέρει 
την αναγκαία απόσταση για πιο αντικειμενική θεώρηση των πραγμάτων. 
Μας παρέχεται, δηλαδή, έτσι η δυνατότητα να δούμε το υπό εξέταση γεγονός 
στις πραγματικές του διαστάσεις, χωρίς τις παραμορφώσεις που αναγκαστικά 
προκαλεί η εγγύτητα, η συναισθηματική ταύτιση κι οι προσωπικές προκατα
λήψεις, συμπάθειες ή αντιπάθειες.

Αυτή την απόσταση έχουμε πραγματικά σήμερα καθώς δοκιμάζουμε να 
προσεγγίσουμε ερευνητικά το περιοδικό Κυπριακά Γράμματα, ν’ αξιο
λογήσουμε την προσφορά του στην πνευματική ζωή του τόπου μας. Το έργο 
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επιβλητικό υπάρχει μπροστά μας τελειωμένο. 21 τόμοι, 252 τεύχη, 8,000 
τόσες σελίδες, όπου βρίσκεται κατατεθειμένη η συνδρομή κάπου 520 ανθρώ
πων, Κυπρίων κυρίως, αλλά και από τον ευρύτερο ελληνικό χώρο.

Για ν’ αποτιμηθεί όμως σωστά η σημασία του περιοδικού για την πνευμα
τική ζωή του τόπου μας, δε φτάνει μόνο η αξιολόγηση των περιεχομένων του 
όσο τεκμηριωμένη κι αντικειμενική κι αν είναι. Τα έργα — τα οποιαδή
ποτε έργα — δε γεννιούνται in abstracto κι ούτε είναι άσχετα με το τι προη- 
γήθηκε κι ασύνδετα με το τι επακολούθησε. Έτσι φτάνουμε στην ανάγκη 
να διακριβωθούν όσο είναι δυνατό πληρέστερα οι λόγοι που οδήγησαν στην 
έκδοση του περιοδικού, οι συνθήκες μέσα στις οποίες τούτο γεννήθηκε και 
στέριωσε, οι στόχοι που τέθηκαν από τους πρωτεργάτες του και μέχρι ποίου 
σημείου αυτοί πραγματοποιήθηκαν. Αυτό που επιτεύχθηκε ήταν το μέγιστο 
δυνατό κάτω απ’ τις επικρατούσες συνθήκες ή εμφανίστηκε χαλάρωση, ολιγω
ρία ασύγγνωστη ή συγγνωστός κάματος κατά τη διάρκεια της πορείας; Ίσαμε 
ποιο βαθμό επηρέασε άτομα και καταστάσεις, πρόβαλε πρότυπα, συντέλεσε στη 
δημιουργία ανάλογων φανερωμάτων κατά τη διάρκεια της ζωής του;

Δε διατείνομαι πως θα δώσω απαντήσεις τελειωτικές στα προηγούμενα 
ερωτήματα, γιατί υπάρχουν ακόμη σοβαρά κενά στην έρευνα της περιόδου 
που μας απασχολεί. Νύξεις απλές θα επιχειρήσω, περισσότερο για να υπο
γραμμίσω και υπομνηματίσω την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, παρά για 
να πω την τελευταία λέξη στο θέμα.

Σύμφωνα με τη δημογραφική έκθεση του 1931 ο πληθυσμός της Κύπρου 
ήταν 348 χιλ., από τις οποίες 272 χιλ. (δηλ. 78%) ήταν αγροτικός πληθυσμός 
καί 76 χιλιάδες (δηλ. 22%) ήταν αστικός. Ο οικονομικά ενεργός πληθυ
σμός ανερχόταν σε 134 χιλιάδες (38,5%, κατανεμημένος σε διάφορα επαγγέλ
ματα με κυριότερη απασχόληση τη γεωργική. Από τα υπόλοιπα επαγγέλ
ματα, τα επιστημονικά, ας τα πούμε για εύκολη συνεννόηση, δίνουμε ενδεικτι
κά μερικούς αριθμούς: Εκπαιδευτικοί 1938, Δικηγόροι 138, Γιατροί, Οδον
τίατροι, Χειρούργοι 172, ’Αρχιτέκτονες 9, Μηχανικοί 54, Συγγραφείς-Εκδότες 
8, Δημοσιογράφοι 7, Ποιητές 6. Ένα άλλο δημογραφικό δεδομένο, χρήσιμο 
για το σκοπό μας εδώ, είναι πως τα 50% σχεδόν του πληθυσμού, ηλικίας άνω 
των 5 χρόνων, ήταν αγράμματοι.

Στον πολιτικό χάρτη, κεντρικό σημείο αναφοράς είναι η εξέγερση της 
21ης Οκτωβρίου 1931, τα γνωστά Οκτωβριανά, για τα οποία ο λαός πλή
ρωσε ακριβό τίμημα. Καταργήθηκαν κάποιες στοιχειώδεις ελευθερίες που 
υπήρχαν ως τότε κι επιβλήθηκε στυγνή δικτατορία με αυστηρή λογοκρισία 
και άλλα καταπιεστικά μέτρα. Οι προσπάθειες των 'Αγγλων για αφελληνι
σμό του νησιού έφτασαν τότε στο αποκορύφωμά τους, ιδιαίτερα με τους εκπαι
δευτικούς νόμους του 1933 για τη στοιχειώδη και του 1935 για τη μέση 
εκπαίδευση και με την απαγόρευση της ελληνικής σημαίας, του ελληνικού 

εθνικού ύμνου και των εικόνων των Ελλήνων ηρώων. Σύμφωνα με τον εκ
παιδευτικό νόμο του 1933 ο Κυβερνήτης έθεσε υπό τον πλήρη έλεγχό του τα 
δημοτικά, αφού κανένα σχολείο δεν μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς τη γρα
πτή άδειά του. Τούτο είχε ως συνέπεια την επέμβαση και στο αναλυτικό 
πρόγραμμα, όπου σημειώθηκε δραστική μείωση της διδασκαλίας της ελληνι
κής ιστορίας. Τον προηγούμενο χρόνο — το 1932 — είχε αρθεί η αναγνώ
ριση του Ιεροδιδασκαλείου κι η επιχορήγησή του, με αποτέλεσμα να κλείσει. 
Το 1933 καταργήθηκε το Παγκύπριο Διδασκαλίο και το 1935 το Διδασκα
λείο Θηλέων. Τον ίδιο χρόνο η Κυβέρνηση απόκτησε τον έλεγχο του English 
School, που επιδίωκε να προβάλει ως σχολείο -πρότυπο. Τότε εισήχθη ο νό
μος του 1935 για τη μέση εκπαίδευση, με τον οποίο η Κυβέρνηση ασκούσε 
έλεγχο στην ίδρυση Γυμνασίων, στο διορισμό καθηγητών και στο αναλυτικό 
πρόγραμμα.

Τα εκκλησιαστικά πράγματα σημαδεύονται από την εξορία των Μητρο
πολιτών Κιτίου Νικηδήμου Μυνωνά και Κυρηνείας Μακαρίου μετά τα Οκτω
βριανά, το θάνατο του Κυρίλλου Γ' στα 1933, την ουσιαστική απογόρευση 
εκλογής Αρχιεπισκόπου ίσαμε το 1947 και την κατά το διάστημα αυτό τοπο
τηρητεία του Πάφου Λεοντίου.

Για την οικονομική κατάσταση σημειώνουμε πως τα χρόνια 1931 και 
1932 ήταν δύσκολα χρόνια ανομβρίας, που έφεραν σε μια αγροτική οικονομία, 
όπως τη δική μας, ακόμη μεγαλύτερη ανέχεια, καινούρια δάνεια κι έξαρση 
της τοκογλυφίας. Όσο προχωρούμε μέσα στη δεκαετία του 30 αρχίζουν να 
διαμορφώνονται κάποιες οικονομικές μεταβολές με κίνηση προς τις πόλεις, 
ανάπτυξη του εμπορίου και κάποιες μορφές οργάνωσης των εργαζομένων και 
των αγροτών. Για να συμπληρωθεί, έστω και στοιχειωδώς η εικόνα, πρέπει 
να προσθέσουμε πως το 1939, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο ανειδίκευτος 
εργάτης έπαιρνε 1 σελίνι και 8 γρόσια την ημέρα (όσα περίπου στοίχιζε μια 
οκά αρνίσιο κρέας) κι ο ειδικευμένος ένα σελίνι παραπάνω. Κι οι ώρες ερ
γασίας ήταν 56 τη βδομάδα.

Όσον αφορά, τέλος, τις πνευματικές συνθήκες πρέπει να σημειωθεί ότι 
την περίοδο λίγο πριν από την εμφάνιση των Κυπριακών Γραμμά
των παρατηρείται κάποια ζύμωση με την έκδοση ποιητικών κυρίως έργων 
μιας μικρής ομάδας λογοτεχνών, και καθημερινών εφημερίδων (Ημερήσια 
Νέα, Πρωϊνή), ενώ παράλληλα συνεχίζεται η έκδοση εβδομαδιαίων ή 
δισεβδομαδιαίων εφημερίδων που όλες σε μικρό ή μεγάλο βαθμό φιλοξενούν 
φιλολογικές συνεργασίες. Κάποιες διαλέξεις, ερασιτεχνικές θεατρικές παρα
στάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και εκθέσεις ζωγραφικής, αραιά και που συμ
πληρώνουν την εικόνα της τότε πνευματικής κίνησης.

Μέσα σ’ αυτό το πλέγμα των συνθηκών, που διάγραψα με όση γίνεται 
συντομία, όπου τον τόνο δίνουν η πολιτική καταπίεση κι η οικονομική στέ
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ρηση, αναδύεται ως μια συλλογική φωνή συγκαλυμμένης, βέβαια, αντίδρασης 
προς τη λογοκρισία και τη δικτατορία το περιοδικό Κυπριακά Γράμ
ματα, δημιούργημα μιας ομάδας νέων ανθρώπων, με πρωτεργάτες τον 
Αντώνη Ιντιάνο, Κώστα Προυσή, στον οποίο οφείλεται και το όνομα, Νίκο 
Κρανιδιώτη, πλαισιωμένους από τον Κώστα Ασσιώτη, Αδαμάντιο Διαμαντή, 
Πάνο Ταλιαδώρο και Χριστοφή Οικονομίδη.

Βέβαια, τα Κυπριακά Γράμματα δεν ήταν η πρώτη εμφάνιση 
φιλολογικού περιοδικού στην Κύπρο, αφού προηγήθηκαν άλλες προσπάθειες. 
Όλες όμως ήταν λιγόζωες, και στις πλείστες περιπτώσεις ήταν προσωπικά 
περιοδικά, με ύλη κυρίως του διευθυντή τους.

Αναφέρω τα σημαντικότερα: Ό Κόσμος του Ιερώνυμου Βαρλαάμ 
(1909), Ό Έλικών του Ονούφριου Ιασονίδη (1910-1911), το Φ ώ ς 

του Χαρίλαου Παπαϊωάννου (1911) , η Μούσα των Παν. Κτωρίδη και Γιάν
νη Λεύκη (1917), η Μέλισσα του Χρ. Παπανικολάου (1918), η Νέα 
Εποχή του Γιάννη Σταυρινού Οικοδομίδη (1921 - 1922) και κυρίως η 
Ά β γ ή (1924 - 1925) , όπου συνεργάστηκε ένα εκλεκτό επιτελείο δημιουρ
γών, όπως ο Μίλιος Χουρμούζιος, Γιάννης Λεύκης, Γλαύκος Αλιθέρσης, Παύ
λος Βαλδασερίδης, Αντώνης Ιντιάνος, Παύλος Κριναίος, Ξάνθος Λυσιώτης, 
Νίκος Νικολαΐδης, Γιάννης Σταυρινός Οίκονομίδης, Λεωνίδας Παυλίδης, 
Γιάγκος Πιερίδης, Ζήνων Ρωσσίδης, Τάκης Φραγκούδης, Γιώργος Φυλαχτού, 
Σάβας Χρίστης, Δημητρός Δμητριάδης και Χρίστος Χριστοδουλίδης. Αν ανα
φέρουμε όλα αυτά τα ονόματα είναι για να τονίσουμε τη σημασία του περιοδι
κού, αφού μερικοί από τους συνεργάτες του έγιναν τα πρώτα ονόματα της κυ
πριακής λογοτεχνίας με πανελλήνια αναγνώριση, αλλά και για να υπογραμ
μίσουμε ότι όλοι αυτοί — με μοναδική εξαίρεση το Χρίστο Χριστοδουλίδη — 
εμφανίζονται και στα Κυπριακά Γράμματα. Από το πρώτο κιόλας 
τεύχος του, που κυκλοφορεί στις 15 Σεπτεμβρίου 1934, το δεκαπενθήμερο πε
ριοδικό μελέτης και τέχνης Κυπριακά Γ ράμματα προσφέρει εχέγγυα 
σοβαρότητας, υπευθυνότητας και ποιότητας. Σεμνό στην εμφάνιση και με κα
λόγουστο ξώφυλλο, σχεδιασμένο από το ζωγράφο Διαμαντή, με βάση μοτίβο 
κυπριακών αγγείων γεωμετρικής τέχνης, προβάλλει το πρόγραμμά του με πί
στη κι ενθουσιασμό, αλλά χωρίς πολύχρωμες και κουδουνιστές φράσεις. Από 
πλευράς περιεχομένου συνδυάζει με αρκετή ισορροπία ποίηση, διήγημα, με
λέτη, μετάφραση, κριτική και σημειώματα, όλα γραμμένα από γνωστά ονό
ματα στον πνευματικό μας χώρο εκείνης της εποχής, με εκδόσεις στο ενεργη
τικό τους ή κείμενα σ’ εφημερίδες και περιοδικά ή άλλη δράση. Συνεργά
ζονται με ποίηση οι Λεωνίδας Παυλίδης, Αντώνης Ιντιάνος, Γλαύκος Αλι
θέρσης, Νίκος Κρανιδιώτης, Τεύκρος Ανθίας, Πυθαγόρας Δρουσιώτης και Παύ
λος Λιασίδης, με πεζά οι Λουκής Ακρίτας καή Άπης Ακάμας (='Ανθιμος 
Πανάρετος), με μελέτη ο Σόλων Μιχαηλίδης και ο Αντώνης Ιντιάνος, με με

τάφραση και κριτική βιβλίου πάλι ο Ιντιάνος, και με σημειώματα προγραμ
ματικά και νεκρολογία για το Μένο Φιλήντα ο Κώστας Προυσής, που, ως 
διευθυντής, επιμελείται επίσης την αναγγελία των νέων βιβλίων, την επιθεώ
ρηση του κυπριακού τύπου και την αλληλογραφία.

Να πώς διαγράφονται οι στόχοι του περιοδικού στην έκκληση που ο διευ- 
ευθυντής του Κώστας Προυσής έστειλε στις εφημερίδες και σ’ ανθρώπους που 
ενδιαφέρονταν για την πνευματική εξύψωση του τόπου, στόχοι που εμφανίζον
ται με διαφορετική κάπως διατύπωση και στα σημειώματα του πρώτου τεύχους.

((Είναι γνωστό πως υπάρχει μια σοβαρή Κυπριακή κίνηση λογοτεχνικής 
δημιουργίας και μάλιστα πως αρκετοί Κύπριοι έχουν ξεχωριστή θέση στη 
νεώτερη ελληνική λογοτεχνία, ώστε δίκαια να περηφανεύεται γι αυτούς 
η Κύπρος. Μα είναι άλλο τόσο γνωστό πως οι Κύπριοι εργάτες του λόγου 
σκορπισμένοι όπως είναι στην Κύπρο και στο εξωτερικό, χωρίς να βρίσκον
ται σε καμιά συναδελφική πνευματική επικοινωνία ανάμεσό τους μένουν 
άγνωστοι ή ελάχιστα γνοοστοί στον τόπο τους και χωρίς απήχηση σ' αυτόν.

Έχοντας αυτά υπόψη μια ομάδα νέων Κυπρίων, που αγαπούνε ειλι- 
κρινά τον τόπο τους κ’ ενδιαφέρονται πραγματικά για τη λογοτεχνία και για 
κάθε πνευματική εκδήλωση, αποφάσισε να βγάλει περιοδικό, τα Κυπρια
κά Γράμματα, για να εξυπηρετήσει τους επόμενους σκοπούς:

α) Να περιμαζέψει κάτω από την ίδια στέγη τους Κύπριους εργάτες 
του λόγου για να τους δώσει έτσι την ευκαιρία να ρθούνε σ’ άμεση επαφή 
μεταξύ τους και με τον τόπο τους, και να τους παρουσιάσει ομαδικά στον 
ελληνικό και τον άλλο διανοούμενο κόσμο.

β) Να παρουσιάσει την αληθινή κυπριακή τέχνη με την ίδια της τη 
γλώσσα και τα χαρακτηριστικά στοιχεία της.

γ) Να ενθαρρύνει κάθε αξιοπρόοεχτη λογοτεχνική προσπάθεια των 
νέων και γενικά να καλλιεργήσει και ν’ ανυψώσει την πνευματική ζωή του 
τόπου.

δ) Να φιλοξενήσει εργασίες κάθε Έλληνα ή ξένου διανοούμενου που 
άμεσα ή έμμεσα ενδιαφέρουνε την Κύπρο.

ε) Να βοηθήσει, τέλος, υλικά — όσο θα είναι δυνατό — κάθε Κύπριο 
λογοτέχνη που θα είχε ανάγκη από τέτοια βοήθεια».

Εκεί που το περιοδικό από πολύ νωρίς δέχτηκε επίκριση από διάφορες 
πλευρές ήταν η δήθεν απροθυμία του να υποστηρίξει και προβάλει τους νέους. 
Ήδη μετά την κυκλοφορία του τρίτου τεύχους, σε χρονογράφημά του στην 
εφημερίδα Πάφος (26.10.1934) ο Περνάρης υπαινίσσεται κάτι τέτοιο. Το 
περιοδικό αισθάνεται την ανάγκη να επανέλθει αρκετές φορές σ’ αυτό το θέμα 
και με πειστικά επιχειρήματα ν’ απαντήσει, στηλιτεύοντας την προχειρότητα 
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κι επιτήδευση στο γράψιμο πολλών νέων και συστήνοντας μελέτη σοβαρή και 
συστηματική και αυστηρή αυτοκριτική. Στο τεύχος αρ. 9, στην τακτική του 
στήλη Ζωή και Τέχνη, ο Κώστας Προυσής σημειώνει:

«2 ο περιοδικό αυτό — που τον πυρήνα της δημιουργίας του τον 
αποτελεοαν νέοι, και νέοι είναι οι περισσότεροι που ήρθανε συνεργάτες 
ο αυτό, που στηρίζεται σε νέους και σε νέους κινείται, και που δεν 
μπορεί λοιπόν να κατηγορηθεί για μισονεϊσμό — φάνηκε επιφυλαχτικό 
να παρουσιάσει εντελώς νέα ονόματα, γιατί η δουλιά των περισσότερων 
είναι βιαστική και μέτρια».

Για να μελετήσει κανείς τη θέση του περιοδικού απέναντι στους νέους, 
αλλά και την εξέλιξη των ίδιων των νέων, που εμφανίζονται στο περιοδικό η 
στήλη της αλληλογραφίας είναι το καλύτερο μέσο. Γπάρχουν άτομα, ιδιαίτε
ρα στα χρόνια μέχρι το 47 που διευθυντής του περιοδικού ήταν δ Προυσής, 
που απεγνωσμένα αναζητούν πρόσβαση στο περιοδικό κι επανέρχονται επανει
λημμένα, αλλά κατ εξακολούθηση απορρίπτονται. Αλλοι καταφέρνουν να 
περάσουν τη δοκιμασία και να πάρουν δικαιωματικά θέση στο περιοδικό και 
κατόπιν στη λογοτεχνία μας και στη φιλολογική επιστήμη. Κάποιοι άλλοι 
τα καταφέρνουν μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν, ενώ άλλοι εισπράττουν 
για την προχειρότητα και την επιτήδευσή τους μύδρους και σαρκασμούς. Να 
μερικά δείγματα από την αλληλογραφία, όπου φαίνεται η θέληση του περιο
δικού, δηλαδή του Κώστα Προυσή, να βοηθήσει με συγκεκριμένες παρατηρή
σεις και να συμβουλεύσει με αγάπη όσους είχαν σοβαρότητα, αλλά και να πα
ρατηρήσει με αυστηρότητα όσους έκρουαν τη θύρα του περιοδικού με ελαφρό
τητα.

κ. Φ. Ν.: Λόγια, λόγια κούφια το πεζό σας «σκαλαθυρμάτων», 
λόγια αμουσα τα ((πεζοτράγουδά» σας, λόγια πεζότατα και κοινότατα το 
«ποίημά» σας. Κι όμως έχετε τόση φιλοδοξία και παίρνετε τόσα μέ
τρα για να την εξασφαλίσετε! Φοβάστε τη στήλη της αλληλογραφίας, σαν 
ο διάβολος το θυμίαμα\ ενώ από την άλλη κοντά στ όνομά σας αποχτή- 
οετε και ψευδώνυμο και το χρησιμοποιείτε κατά βούληση! Μα αγα
πητέ φίλε, πριν προνοήσετε για τις λεπτομέρειες αυτές έπρεπε να 
φροντίσετε να γράψετε κάτι άξιο ή τουλάχιστο υποφερτό. Αλλά είστε 
νέος κ ίσως μπορέσετε να κάνετε κάτι με περισσότερη εργασία και 
λιγώτερη έπαρση. «Γνώθι σαυτόν» και «έπιμελοϋ, κόπιαζε».

κ. Α. Παφ.: Μας συγκινεί η αυτογνωσία σας κ' η καλή σας 
διάθεση να δουλέψετε εντατικά κ’ ευσυνείδητα και ν” ακούσετε τις 
κριτικές εισηγήσεις μας. Η «Ανθοδέσμη» είναι πολύ καλή προσπά
θεια κι ας φαίνεται κάπως παρατραβηγμένη. Κάποια λάθη γλωσσι
κά πρέπει να τα προσέξετε, καθώς και μερικές άστοχες εκφράσεις.

Στο άλλο πήρατε για θέμα τον τρελλό που είναι δύσκολο θέμα και σε 
πιο έμπειρα χέρια, όπως γενικά οι παθολογικοί τύποι. Τέτοιο θέμα 
χρειάζεται οξύτατη παρατήρηση και βαθιά γνώση της ανθρώπινης 
ψυχής, αλλά και δύναμη εκφραστική μεγάλη και τεχνικές ικανότητες 
πολλές, για να μη ξεπέοει ένας σε κοινοτοπίες και προχειρότητες. 
Ωστόσο, πιστεύουμε πως γρήγορα θα μας δώσετε καλύτερη και συνθε- 
τικώτερη εργασία, γιατί έχετε πολλές και καλές δυναμικότητες.

κ. X. I.: Γιατί δεν πηγαίνετε, παιδί μου, στο χωριό σας να 
γλυτώσουμε κι εμείς από τη ((Νοσταλγία σας»; θάχετε και γάλα φρέσκο 
τώρα και θα μπορείτε να «ποκοφτήτε» μια χαρά!

Αναφέρω ενδεικτικά μερικούς νέους — ήταν νέοι όταν πρωτοπέρασαν 
το κατώφλι του περιοδικού. Αρχίζω μ’ εκείνους που γεννήθηκαν μέσα στη 
δεκαετία του 1910, που είχαν δηλαδή πολύ λίγα χρόνια διαφορά από το 
διευθυντή του περιοδικού: Κώστας Μόντης (γεννήθηκε το 1914, εμφανί
ζεται σε ηλικία 25 χρόνων) , Μάνος Κράλης (γεννήθηκε το 1914, εμφανίζε
ται σε ηλικία 21 χρόνων) , Νίκος Βραχίμης (1914, 22 χρόνων) , Κύπρος Χρυ
σάνθης (1915, 19 χρόνων) , Πάρις Λαγκάδης (1918, 21 χρόνων) και Φώτος 
Χατζησωτηρίου (1919, 25 χρόνων) .

Απ’ όσους γεννήθηκαν την επόμενη δεκαετία εντοπίζουμε τους: Νίκο 
Χατζηϊωάννου Κουρρά (1922, 27 χρόνων), Αχιλλέα Πυλιώτη (1923, 20), 
Αντώνη Ηλιάκη (1924, 27) , Νίκο Κονομή (1924, 8) , Ιάκωβο Κυθρεώτη 
(1925, 20), Παντελή Μηχανικό (1926, 26), Κώστα Χατζηστεφάνου (1926, 
25) , Κώστα Κύρρη (1927, 18) , Ήβη Χατζηδημητρίου (1928, 23) , Γιάννη 
Παπαδόπουλο (1928, 20) , Κυριάκο Πλησή (1929, 20) και Σωφρόνη Σω
φρονίου (1929, 20) .

Τέλος, από τους γεννηθέντες τη δεκαετία του 30, επισημαίνουμε τους: 
Θεοδόση Νικολάου (1930, 18) , Χρύσανθο Κυπριανού (1931, 20) , Παναγιώ
τη Περσιάνη (1932, 22) , Ανδρέα Παστελλά (1932, 18) , Ρένο Χριστοφίδη 
(Πέτρο Σόφα) (1933, 19), Μάκη Καλοζώη (1935, 16), Νίνο Μικελλίδη 
(1936, 18) και Ανδρέα Χριστοφίδη (1937, 16) .

Όσον αφορά τον άλλο στόχο, δηλαδή «να συμμαζέψει τους σκόρπιους 
Κύπριους εργάτες του λόγου σε μια κοινή προσπάθεια για την πνευματική 
ανύψωση του τόπου μας» νομίζω πως δεν έμεινε κανένας από τους παλιότερους 
λογοτέχνες μας και μελετητές έξω από το περιοδικό, με μόνη ίσως εξαίρεση το 
Δημήτρη Λιπέρτη. Κι όμως ήδη στο πρώτο τεύχος διαβάζουμε στην αλληλο
γραφία:

«κ. Δ. Λιπέρτη, Βάσα: Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια 
και με μεγάλη μας χαρά θα δούμε τα τραγούδια σας». Όπως είναι γνωστό 
ο Λιπέρτης υπήρξε το κέντρο και το λάβαρο της ομάδας που εξέδιδε το περιο
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δικό Πάφος, που άρχισε την κυκλοφορία του το Σεπτέμβρη του 1935, ένα 
χρόνο δηλαδή μετά τα Κυπριακά Γράμματα.

Ανάμεσα στα δυο περιοδικά, τα πρώτα ιδίως χρόνια, υπήρξε ζωηρή 
αντίθεση, που εκδηλωνόταν με επικριτικά σχόλια της Πάφου που απέδιδαν 
στα Κυπριακά Γράμματα τάση για πνευματική δικτατορία, φατρια- 
σμό και μονοπώληση της πνευματικής ηγεσίας του τόπου, αλλά και με κοντα
ρομαχίες Ιντιάνου - Περνάρη σε διάφορες ευκαιρίες. Και τ’ όνομα του Λι- 
πέρτη κι όταν ζούσε, αλλά και μετά το θάνατό του πολλές φορές αναμιγνυόταν 
στους φιλολογικούς αυτούς καβγάδες. Μερικοί από τον κύκλο της Πάφου 
που συνεργάστηκαν με τα Κυπριακά Γ ράμματα πριν από την ίδρυση 
της Πάφου (π.χ. Άντης Περνάρης, Λοΐζος Φιλίππου, Λευτέρης Γιαννίδης) 
επανέρχονται στα Κυπριακά Γράμματα μετά το σταμάτημα της Π ά - 
φ ο υ το 1947. Μαζί μ' αυτούς κι ο Γεώργιος Μαρκίδης, που άρχισε τη συνερ
γασία του στα Κυπριακά Γράμματα το 1945.

Τα Κυπριακά Γράμματα είναι περιοδικό κυπριακό, φιλοδοξεί 
να συγκεντρώσει και προβάλει τις ντόπιες δυνάμεις — αυτό τονίζεται επα
νειλημμένα — αλλά δεν κλείει εντελώς τις πόρτες σ’ άλλες φωνές. Στα πρώτα 
11 τεύχη η συνεργασία ανήκει αποκλειστικά σε Κυπρίους και μόλις στο δω
δέκατο τεύχος φιλοξενείται μελέτη του Βασιλείου Τατάκη πάνω σε κυπριακό 
θέμα, τον Ζήνωνα τον Κιτιέα. Ας μην ξεχνούμε όμως πως ο Τατάκης εργά
στηκε στην Κύπρο, συνδεόταν με την ομάδα της Α β γ ή ς και είχε μαθητές 
και φίλους αγαπημένους στην Κύπρο. Σχεδόν Κύπριοι — τουλάχιστο στις 
καρδιές πολλών μαθητών και συνεργατών τους — ήταν κι ο Συκουτρής που 
στο τεύχος 14 - 16 δημοσιεύει μελέτη για τους «Ιχνευτάς» του Σοφοκλή κι ο 
Κωνσταντίνος Άμαντος που γράφει στο τεύχος αρ. 21 - 24 για τον Κύπριο 
Πατριάρχη Ιωάννη τον Ελεήμονα.

Στον πρώτο τόμο του περιοδικού, εκτός από τους προαναφερθέντες, που 
χειρίζονται βασικά θέματα σχετιζόμενα με την Κύπρο, συνεργάζεται ο Πέτρος 
Βλαστός για τους γνωστούς ειδικούς λόγους κι ο Νικόλαος Τωμαδάκης, που 
γράφει για το Βιζυηνό, θέμα που ενδιαφέρει την Κύπρο.

Τούτη η στάση ήταν σύμφωνη με τον άλλο στόχο του περιοδικού να 
«φιλοξενήσει εργασίες κάθε Έλληνα ή ξένου διανοούμενου που άμεσα ή έμμε
σα ενδιαφέρει την Κύπρο». Κατά την περίοδο που το περιοδικό διευθύνεται 
από τον Προυσή η λογοτεχνική συνεργασία Ελλαδιτών είναι περιορισμένη και 
περιλαμβάνει αναγνωρισμένα ονόματα, πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του περιοδικού. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπως ήταν φυσικό, λείπουν 
εντελώς — μόνο μερικοί Αιγυπτιώτες εμφανίζονται — για να επανέλθουν σε 
ευρύτερη κλίμακα μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, γιατί σύμφωνα με 
τους αναπροσαρμοσθέντες στόχους του περιοδικού έπρεπε να ανοιχθούν ακόμη 
περισσότερο οι πύλες του περιοδικού.

Οι συνθήκες, όπως τις διαγράψαμε στην αρχή της εισήγησής μας, προοιώ
νιζαν δύσκολη ζωή για ένα περιοδικό των στόχων και των οραματισμών 
των Κυπριακών Γραμμάτων τουλάχιστο στα πρώτα του βήματα. 
Και πραγματικά μόνο ο ενθουσιασμός, το μεράκι, το ένθεο πάθος των πρωτερ
γατών του κράτησαν γρηγορούσα την πνευματική αυτή έπαλξη.

Σ’ αυτό το σημείο ο δίκαιος έπαινος για το σημαντικό αυτό φανέρωμα 
της πνευματικής μας ζωής πρέπει να εξειδικευτεί στους πρωτεργάτες του και 
πρώτα και κύρια στον Κώστα Προυσή. Είναι γνωστό πως στο δικό μας 
χώρο κάποιες προσπάθειες που ξεκινούν ομαδικές, με ενθουσιασμούς κι υπο
σχέσεις, γίνονται με την πάροδο του χρόνου μέριμνα και μόχθος και αγωνία 
όλο και πιο λίγων. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να συνέβη και με τα Κ υ π ρ ι α κ ά 
Γράμματα, που πέρασαν μέσα από αρκετές δυσχέρειες.

Το περιοδικό άρχισε ως δεκαπενθήμερο κι ως τέτοιο παράμεινε για ένα 
χρόνο. Συνέχισε ως μηνιαίο, από τον Οκτώβρη του 1935 μέχρι τον Ιούλιο 
του 1937, οπότε διάκοψε την έκδοσή του μέχρι το Μάη του 1939. Επανεκδό- 
θηκε πάλι ως μηνιαίο μέχρι τον Οχτώβρη του 1941 κι ύστερα έγινε διμηνιαίο 
μέχρι το Δεκέμβρη του 1947. Από τότε και μέχρι το τέλος παρέμεινε μηνιαίο.

Από την αρχή ίσαμε το 1947 το βάρος έπεφτε απάνω στους νεανικούς 
ώμους του Κώστα Προυσή, που όταν ανάλαβε τη διεύθυνση του περιοδικού 
στα 1934 ήταν μόνο 23 χρόνων. Σ’ όλο αυτό το διάστημα, για 150 ολόκληρα 
τεύχη, είχε την ευθύνη για τις συνδρομές, την παρακολούθηση της αλληλογρα
φίας, τη μελέτη των συνεργασιών και την επιλογή της ύλης, την επιθεώρηση 
του τύπου, τα νέα βιβλία, τις διορθώσεις και τόσα άλλα ακόμη. Και κοντά 
σ’ αυτά και την καθαρά δημιουργική του συμβολή, που σ’ όλη τη ζωή του 
περιοδικού συμποσούται σε 600 περίπου σελίδες. Σημειώματα στη στήλη του 
Ζωή και Τέχνη, όπου προβάλλονται οι θέσεις του περιοδικού, δίνονται οι κα
τευθύνσεις και συζητούνται πνευματικοί προβληματισμοί που απασχολούσαν 
ή έπρεπε ν’ απασχολούν το χώρο μας και το Έθνος μας, βιβλιοκρισίες, μελέτες 
και διηγήματα ακόμη, με τα ψευδώνυμα Κώστας Μάγιστρος και Ε. Κ. Ιακω- 
βίδης. Απλώς ως ένα μικρό δείγμα δίνουμε ένα απόσπασμα από το πρώτο 
του σημείωμα στο πρώτο τεύχος με τίτλο “Couleur locale”.

«Πιστεύω πως για να μπορέσουμε να κάνουμε έργα βιώσιμα, χρειάζε
ται ν’ αρχίσουμε από τη βαθύτερη γνώση του πραγματικού εαυτού μας, να 
στηρίξουμε πάνω ο*  αυτόν το οικοδομικό μας υλικό, που το μαζέψουμε 
απ όπου βρούμε πιο βολικά. Μονάχα όσοι από τους τεχνίτες μας — για 
να περιοριστώ σ’ αυτούς — γνωρίσανε γερά ή νιώσανε με τη διαίσθηση τον 
τοπικό μας χαραχτήρα, μπορέσανε να δώσουν έργα πάνω από το μέτριο, 
κάποτε αριοτουργηματικά. Αναφέρω δυο ονόματα, το Νίκο Νικολαΐδη και 
το Δημήτρη Λιπέρτη...».

Πιστεύουμε ότι οι απόψεις αυτές του Προυσή, διατυπωμένες πριν 50 χρό
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νια ήταν πρωτοποριακές και διατηρούν ακόμη την αλήθεια τους. Οι ιδέες του 
είναι από μια άλλη άποψη απαύγασμα του δημοτικιστικού πνεύματος, με την 
έννοια ότι εξέφραζαν την ανάγκη για ανίχνευση της ιδιοσυστασίας μας χωρίς 
επιτήδευση και μανιερισμό. Έχουν οι γραμμές αυτές με την αλήθεια και 
ειλικρίνειά τους αποκαλυπτικό μεγαλείο.

Ή στενότητα χρόνου δεν μου επιτρέπει να σταθώ αναλυτικά στις υπεύ
θυνες και τεκμηριωμένες μελέτες του πάνω σε θέματα κυπριακής και ευρύτε
ρης νεοελληνικής λογοτεχνίας, τη λαϊκή παράδοση, τη δημοτική γλώσσα και 
την κλασσική φιλολογία, δεν μπορώ όμως να μη μνημονεύσω έστω και επιτρο- 
χάδην τη συμβολή του στην κριτική παρουσίαση των βιβλίων. Με βαθύτατη 
γνώση, κριτική οξύτητα, αντικειμενικότητα και πάθος για την αλήθεια κρίνει 
293 συνολικά βιβλία. (68 κυπριακά, 200 ελλαδικά, 25 ξένα) ή 42% των όσων 
κρίθηκαν στο περιοδικό, περισσότερα δηλαδή απ’ όσα όλοι μαζί οι άλλοι 59 
συνεργάτες του περιοδικού σ’ αυτό τον τομέα (εκτός του Ιντιάνου και Κρανι- 
διώτη) .

Η σεμνότητα, το ήθος, η εργατικότητα κι η πίστη του Προυσή στους 
ωραίους αγώνες — χαρακτηριστική η κατακλείδα πολλών σημειωμάτων του 
«Όσοι πιστοί» — σφράγισαν έντονα τις σελίδες του περιοδικού, το οποίο πολύ 
νωρίς αναγνωρίστηκε από κορυφαίους ανθρώπους των ελληνικών γραμμάτων 
και με τη συμπλήρωση δεκαετίας βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών.

Σημαντικότατος κριτικός, μελετητής, ερευνητής και μεταφραστής και 
ποιητής όχι τυχαίος ο Αντώνης Ιντιάνος καλύπτει κυριαρχικά με την πληθω
ρική, γόνιμη και ποιοτικά υψηλή παρουσία του τους πρώτους έξι τόμους του 
περιοδικού, για να περιοριστεί σε μεταγενέστερη τεύχη σ’ ελάχιστες συνεργα
σίες. Για να φανεί η πυκνότητα και ποσότητα της συνεργασίας του, επώνυ
μης και ψευδώνυμης, τα έξι αυτά χρόνια σημειώνουμε πως η κατάθεσή του 
στα Κυπριακά Γράμματα ξεπερνά τις 500 σελίδες. Από τους πρω
τεργάτες του περιοδικού ο Ιντιάνος ήταν ο πιο ώριμος — ήταν στο ξεκίνημά 
τους 34 χρόνων — και με μεγαλύτερη πείρα και προσφορά στα καλλιτεχνικά 
πράγματα του τόπου. Είχε θητεύσει ήδη με επιτυχία στην ’Ηχώ τής 
Κύπρου του Μελή Νικολαίδη και κυρίως στο λεμεσιανό περιοδικό Ά β γ ή 
κι έγινε γνωστός στους πνευματικούς κύκλους ως ο πλέρια κατατοπισμένος 
στα θέματα με τα οποία καταπιανόταν, που δεν ανεχόταν τις μετριότητες και 
που είχε πάντα ακονισμένα τα σπαθιά του για μάχες. Τί να πρωτοαναφέρει 
κανείς; Τις μελέτες του για το Βιζυηνό, το Νίκο Χατζηγαβριήλ και το Αι- 
πέρτη, τις πρωτοποριακές έρευνές του για τους ποιητάρηδες, τις αναζητήσεις 
του για μορφές και θέματα της πρώιμης νεώτερης Γραμματείας μας, τις ιστο
ρικές του μελέτες, τις βιβλιογραφίες, τις θαυμάσιες μεταφράσεις του, συνοδευ- 
μένες πάντα με κατατοπιστικά σημειώματα, ή τα ποιήματά του και τα χαρα
κτηριστικά πεζοτράγουδα στην κυπριακή διάλεκτο;

Ο ποιητής και διηγηματογράφος Νίκος Κρανιδιώτης που έχει και πλού
σια συγγραφική συνεισφορά στο περιοδικό (κάπου 520 σελίδες σε ποιήματα, 
διηγήματα, σημειώματα, βιβλιοκρισίες και μελέτες) αναλαμβάνει την αποκλει
στική ευθύνη για το περιοδικό μετά την αποχώρηση του Προυσή και τη μετά
βασή του στην Αμερική ίσαμε το τέλος του περιοδικού, δηλαδή για 100 πε
ρίπου τεύχη.

Σ’ αυτό το διάστημα κατάφερε να σταθεροποιήσει την έκδοσή του, να 
ξεπεράσει απ’ ότι, φαίνεται τις σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες — που προη
γουμένως το παρακολουθούσαν εφιαλτικά — με αύξηση των συνδρομών και 
των διαφημίσεων.

Προκηρύσσει λογοτεχνικούς διαγωνισμούς για νέους, παρέχει πιο εύκολα 
τις αυξημένες σελίδες του κι ευρύνει τον κύκλο των συνεργατών, μερικοί από 
τους οποίους κρατούν μόνιμες στήλες.

Ο Φρίξος Βράχας αναλαμβάνει τη στήλη που πριν κρατούσε ο Προυσής, 
ο Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου γράφει χρονογράφημα, ο Χάρης Γαβριηλί- 
δης κι η Λούλα Ιερωνυμίδου παρακολουθούν συστηματικά την καλλιτεχνική 
κίνηση στην Ελλάδα, η Μαργαρίτα Δαλμάτη στην Ιταλία κι ο Γιώργος Πρά- 
τσικας στη Γαλλία. Από τους παλιούς συνεργάτες ο Τάκης Φραγκούδης γρά
φει καλλιτεχνικές ειδήσεις, ιδιαίτερα εικαστικές, από την Αθήνα. Ακόμη στο 
δέκατο όγδοο χρόνο, καθιερώνεται δημοσίευση φωτογραφιών με πίνακες Κυ
πρίων ζωγράφων κι αρχίζει να δημοσιεύεται σε παράρτημα η Στιχουργική 
του Νίκου Χιονίδη.

Το περιοδικό μοιάζει itópa σαν κατασταλαγμένο, νοικοκυρεμένο και σί
γουρο, κάπως συμβατικό, αν μου επιτρέπεται ο χαρακτηρισμός. Η γλώσσα 
του είναι πιο συντηρητική. Υπάρχουν παραδείγματα συνεργατών από τους πιο 
παλιούς και σημαντικούς, όπως ο Κ. Σπυριδάκις και ο Θ. Σοφοκλέους, που, 
ενώ γράφουν σε δημοτική μελέτες τους στην πρώτη περίοδο του περιοδικού, 
δημοσιεύουν κείμενα τώρα κάπου - κάπου στην καθαρεύουσα. Νοσταλγεί κανείς 
την επαναστατικότητα, γιατί όχι και την επιθετικότητα των πρώτων καιρών 
και το τσουχτερό ακόμη εκείνο σχόλιο της αλληλογραφίας. Λείπει ακόμη η 
τόσο χρήσιμη επιθεώρηση του τύπου.

Η ζωή του περιοδικού κλείνει με το τεύχος 247 - 252, που εκδίδεται με 
τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων ζωής κι είναι αφιερωμένο στην ελληνικότητα 
της Κύπρου. Το τεύχος, σε 264 σελίδες, περιλαμβάνει μελετήματα, όπου με 
βάση ιστορικά, αρχαιολογικά, γλωσσολογικά, φιλολογικά και λαογραφικά 
τεκμήρια αποδεικνύεται η ελληνικότητα της Κύπρου.

Ειδικά τεύχη το περιοδικό αφιέρωσε σε διάφορα άλλα θέματα. Το πρώτο 
είναι αφιερωμένο στον Κωστή Παλαμά και χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώ
το με τον τίτλο «Ο Παλαμάς κι η Κύπρος» περιλαμβάνονται κείμενα του εθνι
κού ποιητή (ποιήματα, επιστολές, χρονογραφήματα και άλλα) για την Κύ
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προ. Στο δεύτερο μέρος «Η Κύπρος κι ο Παλαμάς» κωδικοποιούνται ποιήματα, 
μελέτες και άρθρα για τον Παλαμά που είχαν δημοσιευθεί από Κυπρίους σε 
άλλα έντυπα προηγουμένως. Τέλος, στο τρίτο μέρος με τίτλο «Τα δΟχρονα 
του ποιητή» περιλαμβάνονται ειδικές μελέτες για τον Παλαμά και κυπριακή 
βιβλιογραφία. Η αφιέρωση του τεύχους αυτού δεν ήταν όμως η μόνη προσφο
ρά του περιοδικού στον Παλαμά. Όταν η Νέα Εστία άνοιξε έρανο για 
την ανέγερση προτομής του, τα Κυπριακά Γράμματα φρόντισαν και 
καταρτίστηκε παγκύπρια Επιτροπή που οργάνωσε έρανο και εδώ.

Το δεύτερο αφιερωματικό τεύχος είναι το ποιητικό. Σ’ αυτό δημοσιεύ
ονται αποσπάσματα των μεσαιωνικών Κυπριακών ερωτικών ποιημάτων, δημο
τικά και ποιήματα των πιο γνωστών ποιητών μας. Στη συνέχεια το περιοδικό 
αφιέρωσε ειδικά τεύχη στο Βασίλη Μιχαηλίδη, στον Ελληνικό Εθνικό Αγώνα, 
στα 50 χρόνια του Παγκυπρίου Γυμνασίου, στα δεκάχρονα του ίδιου του πε
ριοδικού, στο Φεραίο και Κοραή και στον Άγγελο Σημηριώτη. Αφιέρωσαν 
ακόμη εδικές σελίδες στο μεγάλο λογοτέχνη της Κύπρου Νίκο Νικολαϊδη.

Δεν είναι εύκολο, βέβαια, στη διαπραγμάτευση ενός τέτοιου θέματος με 
τη μορφή μιας εισήγησης, ενός θέματος που από μόνο του σηκώνει ολόκληρη 
μονογραφία, να φωτιστούν όλες οι πτυχές, να αναφερθούν όλοι οι συντελεστές, 
να μνημονευθούν όλοι οι μικροί και μεγάλοι συνεργάτες. Θα ήταν όμως ου
σιαστική παράλειψη αν δεν γινόταν μνεία έστω και απλά ονομαστική του Ξε- 
νοφώντα Φαρμακίδη, Αντώνη Κλόκκαρη, Γεωργίου Παπαχαραλάμπους, Κυριά
κου Χατζηιωάννου, Κώστα Πιλαβάκη, κυρίως γιατί καταπιάστηκαν με λαο- 
γραφικά και γλωσσολογικά θέματα, για τα οποία το περιοδικό έδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον ήδη στις προγραμματικές του δηλώσεις.

Και τελευταίος, αλλ’ όχι ελάχιστος, πρέπει να επαινεθεί δημόσια ο Θωμάς 
Κυριακίδης, ο ταπεινός τυπογράφος των Κυπριακών Γραμμάτων, 
στον οποίο, όπως, με συγκινητική πραγματικά ευγνωμοσύνη, πολλές φορές 
έχει πει και γράψει ο Κώστας Προυσής, πολλά οφείλουν.

Το περιοδικό, του οποίου σήμερα γιορτάζουμε τα 50 χρόνια από την πρώ
τη εμφάνιση, πρόσφερε εκφραστικό όργανο στους Κύπριους λογογράφους που 
πολύ το είχαν στερηθεί. Την εποχή εκείνη, από τους παλιούς δημιουργούς 
άλλοι είχαν σιγήσει κι άλλοι είχαν φύγει μακριά, κι επομένως η δημιουργία 
τους έμενε άγνωστη στον τόπο κι ασύνδετη μ’ αυτόν. Οι νέοι δεν είχαν καθο
δήγηση ούτε ενθάρρυνση εκτός από τις φιλολογικές στήλες των εφημερίδων 
μας. Κι αυτές, βέβαια, δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τους πιο απαιτητι
κούς από τους αναγνώστες και τους δημιουργούς. Όσοι εξακολουθούσαν να 
γράφουν δεν εύρισκαν όργανο να εκφραστούν, με αποτέλεσμα να στεγνώνει 
με την πάροδο του χρόνου το ενδιαφέρον κι ο ενθουσιασμός, Κι ήρθαν τα 
Κυπριακά Γράμματα να ξαναφτερώσουν τον ενθουσιασμό.

Στα είκοσι χρόνια της ζωής του το περιοδικό πραγμάτωσε ικανοποιητικά 

τους στόχους, που από την πρώτη στιγμή έθεσε, και συντέλεσε, ενόσω ζούσε, 
στη δημιουργία κι άλλων οργανωμένων πνευματικών εκδηλώσεων. Όπως πολύ 
ορθά επισημαίνει ο Προυσής, τόσο η «Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών» όσο και 
ο «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» υπήρξαν γέννημα των συνθηκών, 
στη δημιουργία των οποίων συνέβαλαν και τα Κυπριακά Γράμματα.

Ποτέ τα Κυπριακά Γράμματα δεν έδωσαν την εντύπωση είτε 
με τη στάση τους ή με την ποιότητά τους ότι ήταν ένα επαρχιακό περιοδικό 
της σειράς. Εκδιδόταν βέβαια μακριά από το κέντρο, σ’ ένα νησί, στην περι
φέρεια. Το νησί ήταν μάλιστα έξω από την ελληνική επικράτεια και υπό 
κατοχήν αγγλική. Το περιοδικό στηριζόταν στις ντόπιες δυνάμεις, πρόβαλλε 
κυρίως τις ντόπιες δυνάμεις, αλλ’ είχε τις κεραίες ευαίσθητες, στραμμένες στον 
Ελληνικό κυρίως, αλλά και τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο. Αυτά τα στοιχεία 
το έκαμαν να έχει δυναμισμό και γνησιότητα, που, συνδυασμένα με γνώση, 
προβληματισμό και οραματισμό, του έδιναν βάρος και κύρος.

Από τότε που έκλεισαν τα Κυπριακά Γράμματα έχουν περάσει 
κοντά 30 χρόνια. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα η Κύπρος πέρασε από ελλάμ- 
ψεις και καταπτώσεις, γνώρισε την υλομανούσα ευδαιμονία, αλλά και τραυμα
τικές εμπειρίες, ταρακουνήθηκε από κλυδωνισμούς και οδυνηρές μεταπτώ
σεις. Τώρα, όπως πάντα στις δύσκολες ώρες, αναζητούμε στηρίγματα παντού, 
αλλά πρώτα και στερεότερα στις ρίζες μας, στην ίδια την ταυτότητά μας.

Αν βρισκόμαστε απόψε εδώ και μνημονεύουμε τα Κυπριακά Γράμ
ματα δεν είναι μόνο γιατί συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την ίδρυσή τους 
και γιατί έτυχε τούτο τον καιρό να βρίσκεται κοντά μας, πατέρας πνευματικός, 
πολύ σεβαστός, ο Κώστας Προυσής, αλλά και γιατί νιώθουμε πως τα Κ υ π ρ ι - 
ακά Γράμματα μας αφορούν, πρέπει να αφορούν όλους που ενδιφέρονται 
για τα ωραία έργα. Κι υπήρξε αλήθεια έργο ωραίο το πνευματικό αυτό 
δημιούργημα. Εκπλήρωσε τους στόχους του με σοβαρότητα, εντιμότητα κι 
άκρα συνέπεια και ζει μέσα στην πνευματική μας ζωή, που αρδεύεται κατά 
τρόπο μυστικό με τα νάματα της παράδοσης.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

«ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» 1934 -1956

Τό Δ.Σ. τοΰ «Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου» (Ε.Π.Ο.Κ.) απο
φάσισε όμόφωνα σέ τακτική του συνεδρία καί τό περιοδικό «Πνευματική Κύ
προς» νά τιμήσουν τούς πρωτεργάτες τοΰ περιοδικού «Κυπριακά Γράμματα» 
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(1934 - 1956) κ. Κώστα Προυσή, κ. Νίκο Κρανιδιώτη καί μ. Άντώνη Ίντιά- 
νο, άπονέμοντας σ’ αύτούς ειδικό αναμνηστικό δίπλωμα.

Συμπληρώνονται φέτος πενήντα χρόνια άπό τήν ίδρυση, έκδοση καί κυ
κλοφορία τοΰ περιοδικού «Κυπριακά Γράμματα». Ή πνευματική καί έθνική 
προσφορά του έκτιμήθηκε δχι μόνο στα στενά δρια τοΰ νησιοΰ μας αλλά καί 
τιμήθηκε άπό τό άνώτατο πνευματικό ίδρυμα τοΰ Έλληνισμοΰ, τήν ’Ακαδημία 
’Αθηνών, με χρυσό μετάλλιο στά 1946.

Κατά τή διάρκεια τής κυκλοφορίας του — γιά πάνω άπό δυό δεκαετίες — 
τό περιοδικό κατόρθωσε νά συγκεντρώνει κάθε φορά στίς στήλες του τόν άνθό 
τής πνευματικής λογοτεχνικής παραγωγής καί νά καθοδηγεί μέ τις θέσεις του 
τήν έθνική συνείδηση τών ανθρώπων τοΰ νησιοΰ. Ταυτόχρονα μέ τήν τακτική 
έκδοσή του έκανε ζωντανή τήν πνευματική καί έθνική παρουσία τοΰ Κυπρια- 
κοΰ Έλληνισμοΰ καί έδινε καθημερινά τή μάχη γιά τήν καταξίωση καί τό 
σεβασμό τής έλευθερίας τής συνειδήσεως καί τοΰ πνεύματος, προβάλλοντας τΙς 
γνήσιες άξιες τών άνθρώπων τοΰ τόπου καί τών έργων τοΰ πολιτισμού τους, μέ 
μιά παρρησία πού προκαλοΰσε θαυμασμό καί άπορία σέ δικούς καί ξένους. 
Μ’ αύτό τόν τρόπο πέτυχε τό περιοδικό νάναι δ καθρέφτης δχι μόνο τής λογο
τεχνικής παραγωγής τοΰ νησιοΰ, αλλά καί τ’ άληθινοΰ μας νεοελληνικού προ
σώπου.

Όλ’ αύτά μεγιστοποιούνται δταν άναλογιστεΐ κάποιος τούς δύσκολους 
έκείνους καιρούς, τούς γεμάτους μέ οικονομικές δυσχέρειες, κοινωνική ανισορ
ροπία, άνελεύθερο άποικιακό πνεύμα καί καχυποψία ποικίλων έπιπέδων. 
Πρωτοπόροι ύπήρξαν οί 'ιδρυτές τού περιοδικού καί έγιναν ή άφορμή γιά νά 
ξεδιπλωθούν παράλληλα, μέσα στό ϊδιο ούσιαστικό πνεύμα πνευματικής καί 
έθνικής προσφοράς, καί οί σοβαρές έπιστημονικές καί λογοτεχνικές άναζητή- 
σεις τού τόπου, πού έξακολουθοΰν μέχρι καί σήμερα νά δίνουν ζωντανά καί 
έποικοδομητικά τό παρόν τους στήν έθνική καί πολιτιστική μας παραγωγή καί 
δημιουργία. Υπήρξαν οί πρώτοι πού έχουν τήν πνευματική εύφορία καί 
άγαλλίαση νά χαίρονται τή συνέχεια τού έξαιρετικού έργου τους καί νά συνει
δητοποιούν μέ μοναδική σοφία καί γνώση άντίστροφα — άπό τό σήμερα ξε
κινώντας καί φθάνοντας μέχρι καί τό 1934 — τό μέγεθος τής τεράστιας 
προσφοράς τους.

Δέν ύπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση άπό τή συνειδητοποίηση τής έπι- 
τέλεσης τοΰ καθήκοντος. Ή αναγνώριση άπό τούς άλλους είναι ψυχική 
άνάγκη τών άλλων πού μετρά τήν ίδιά τους τήν άξιοσύνη. Ό Ε.Π.Ο.Κ. καί 
ή «Πνευματική Κύπρος» τιμούν σήμερα συνειδητά δσους χαίρονται άπό μόνοι 
τους, μέ αύτάρκεια, μέ τή συνείδησή τους ήσυχη πώς έχουν πράξει τό καλό 
στόν τόπο, τούς μακαρίζουν καί τούς εύγνωμονούν.

Εύχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ

Η ωραία αυτή συγκέντρωση μου φέρνει στο νου το ποίημα του Παλαμά, 
«Ρόδου Μοσκοβόλημα» :

«Εφέτος άγρια μ έδειρεν η βαρυχειμωνιά, 
που μ3 έπιαοε χωρίς φτερά και μ’ ήβρε χωρίς νιάτα, 
κι ώρα την ώρα πρόομενα να σωριαστώ βαριά 
στη χιονισμένη στράτα.

Μα χτες κα^ώς με ΰάρρεψε το γέλιο του Μαρτίου 
και τράβηξα να ξαναβρώ τ αρχαία τα μονοπάτια, 
στο πρώτο μοσκοβόλημα ενός ρόδου μακρινού 
μου δάκρυσαν τα μάτια».

Ευχαριστώ θερμότατα τον «Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου» και 
την «Πνευματική Κύπρο» που οργάνωσαν τη σεμνή αυτή συγκέντρωση και την 
απονομή των τιμητικών διπλωμάτων. Η ευγενική παρουσία σας και τα θερμά 
λόγια σας είναι το μυρωμένο και ζωογόνο μοσκοβόλημα που με περιβάλλει 
απόψε ευχάριστα. Και νιώθω σαν ξανανιωμένος με την αγάπη που μου 
δείχνετε. Με φέρνετε πίσω σε χρόνια νεανικά, γεμάτα τόλμη και ελπίδες, 
όνειρα και υψηλές ιδεολογίες, προσπάθειες και ενθουσιασμούς, αλλά και γεμά
τα θυσίες και πόνους, δυσχέρειες και καταδιώξεις. Στα πενήντα χρόνια που 
πέρασαν έπειτα από το πρώτο ξεκίνημα, δεν υποστείλαμε τη σημαία. Η Κυ
πριακή Γενεά του Τριάντα έμεινε στις επάλξεις, φρουρός και εργάτης της 
Ιδέας: της εκπαιδευτικής και πνευματικής και καλλιτεχνικής καλλιέργειας 
της Κύπρου και, παράλληλα, της εθνικής αποκατάστασης και λύτρωσης.

Η τιμή που απόψε απονέμετε στα «Κυπριακά Γράμματα» δεν ανήκει μόνο 
σε μένα, αλλά και στους άλλους πρωτεργάτες, και σ’ όλους τους συνεργάτες 
του περιοδικού, — καλύτερα: σ’ όλη την Ελληνική Κύπρο που για εικοσιδυό 
τόσα χρόνια έζησε τα «Κυπριακά Γράμματα». Παρακαλώ όμως να μου επι
τρέψετε να κάνω ιδιαίτερη μνεία του εξαιρετικού εκείνου πνευματικού ανθρώ
που, του Αντώνη Ιντιάνου, που ήταν ο θεμέλιος λίθος του περιοδικού, στήριγμα 
και καύχημά του. Να θυμηθούμε πρέπει απ’ όσους μας έφυγαν και το Νίκο 
Νικολαΐδη, το Γλαύκο Αλιθέρση, τη Μαρία Ρουσιά, τον Τεύκρο Ανθία, το 
Θοδόση Πιερίδη, κι άλλους, που πάντα στάθηκαν καλοί συνεργάτες του. Επί
σης μνεία πρέπει να κάνω του φίλου μου ποιητή Νίκου Κρανιδιώτη, που μ’ 
επιτυχία διεύθυνε το περιοδικό κατά τη δεύτερη περίοδό του. Και βέβαια δεν 
ξεχνώ τον αγαπητό μου Θωμά Κυριακίδη, το λαμπρό τυπογράφο που βοήθησε 
και κράτησε την έκδοση του περιοδικού με στοργή και καλοσύνη, με την ανοχή
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και την κατανόησή του. Κι όπως κι άλλοτε είπα, πιστεύω πως ο πνευμα
τικός κόσμος της Κύπρου οφείλει πολλά στο Θωμά Κυριακίδη.

Τα «Κυπριακά Γράμματα» δημιούργησαν παράδοση και άνοιξαν το δρόμο 
για νέες πνευματικές προσπάθειες που ώς σήμερα δρουν άξια και αποτελεσμα
τικά και πρωτοστατούν στην πνευματική και επιστημονική ζωή του τόπου. 
Θετικά — ίσως και αρνητικά — η επίδραση του περιοδικού ήταν ζωτικής ση
μασίας ιδιαίτερα για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της κυπριακής λογοτε
χνίας και της παιδείας με πνεύμα ελεύθερο και τολμηρό, με πραγματική 
στοργή και κατανόηση. Σ’ όλη την κίνηση αυτή φαίνεται ότι κάτι πρόσφερα 
κ’ εγώ.

Έκανα πάντα και κάνω για τα γράμματα ό,τι μπορώ με τις λίγες δυνά
μεις που έχω. Ευτύχησα να βρω κατανόηση και να έχω καλή απόδοση στην 
εκπαιδευτική μου εργασία και στις άλλες πνευματικές και κοινωνικές δρα 
στηριότητές μου. Τα πνευματικά μου παιδιά ιδιαίτερα, οι εκατοντάδες μα
θητές και μαθήτριες μου, ηγετικά στελέχη σήμερα στην κοινωνία σ’ όλες τις 
εκδηλώσεις της ζωής, με κάνουν να υπερηφανεύουμαι για τις επιτυχίες των 
σ’ όλα τα πεδία, επιστημονικά, πολιτικά, πνευματικά, εκπαιδευτικά, λογοτε
χνικά, δημοσιογραφικά, οικονομικά. Είναι πραγματική ικανοποίηση για το 
δάσκαλο να βλέπει πως οι μόχθοι του έχουν καρποφορήσει τόσο πλούσια.

Η μικρή συμβολή μου στην ομαδική προσπάθεια του περιοδικού «Κυπριακά 
Γράμματα» και η ενεργός συμμετοχή μου σ’ άλλες πνευματικές και πολι
τιστικές ενέργειες στην Κύπρο, στην Αθήνα και στην Αμερική, με χαροποιούν 
που δεν πήγαν χαμένες. Φαίνεται ότι είχαν αποφασιστική και κατευθυντήρια 
σημασία. Έτσι τουλάχιστο μου λένε τώρα όλοι οι αρμόδιοι...

H αγάπη, η εχτίμηση και η αναγνώριση με τις οποίες συχνά με περι
βάλλει ο Ελληνικός κόσμος, ο Κυπριακός Ελληνισμός τώρα ιδιαίτερα, με ενι
σχύουν για να συνεχίσω με πίστη κ’ ενθουσιασμό το έργο μου. ΓΓ αυτό και 
σας ευχαριστώ όλους και όλες ιδιαίτερα που απόψε με την παρουσία σας εδώ 
και με τα ευγενικά σας λόγια, μου απευθύνετε δημόσια και επικυρώνετε μια 
παλιά εντολή για μένα, για μιαν αποστολή που πάντα έβαλα σκοπό στη ζωή 
μου, τούτη τη σωκρατική εντολή : «Μ ο υ σ ι κ ή ν π ο ί ε ι κ α ι ε ρ γ ά ζ ο υ», 
που την ερμηνεύω ελεύθερα: «Να ασχολείσαι σοβαρά με τις τέχνες, τα γράμ
ματα και τις επιστήμες, και να εργάζεσαι τίμια και παραγωγικά για την πρόο
δο και την ευτυχία του ανθρώπου, της κοινωνίας, του Ελληνισμού». Αυτή 
τη βαριά αλλά τιμητική για μένα εντολή σας την αποδέχομαι, και υπόσχομαι, 
με τη βοήθεια του Θεού και με την αγάπη σας, να την πραγματοποιήσω Και 
ξέρετε ότι πάντα προσπαθώ να κρατώ τις πνευματικές υποσχέσεις μου.

Οι αδελφές μου κ’ εγώ σας ευχαριστούμε θερμά.

ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΠΡΟΤΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΟΓ ΜΑΣ ΕΤΑΧΓΔΡΟΜΗΣΑΝ
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ΕΝΑΣ ΕΓΚΑΡΔΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Χαιρετίζω τήν ώραίαν έμπνευση νά τιμηθή τό περιοδικό «Κυπριακά 
Γράμματα» καί μαζί κΓ δ έκδότης τους φίλτατός μου Κώστας Προυσής μέ τήν 
εύκαιρία πού σήμερα κλείουν πενήντα χρόνια άπό τήν ήμερα πού πρωτο- 
εμφανίστηκε στα Κυπριακά γράμματα καί άφήκε έποχή.

Τά «Κυπριακά Γράμματα» μέ τήν έπιμελημένη έκδοσή τους, πού φι
λοξένησαν στις σελίδες τους πρωτοπορειακά κείμενα, άναδείχθηκαν σέ περιο
δικό Εύρωπαϊκοΰ κύρους. Ό Κώστας Προυσής, παρόλο τό νεαρό τής ήλικίας 
του τότε καί παρόλες τις άντεγκλίσεις τών φιλολογούντων τής περασμένης 
γενεάς, κράτησε τό περιοδικό πολύ ψηλά μέσα στή συνείδησή μας. Γιατί δ 
Κώστας Προυσής έμφορουνταν άπό έπιστημονικό ήθος πού τόν έπέβαλλε καί 
τόν καθοδηγούσε ν’ άποφεύγη τις κακοτοπιές. ’’Ετσι τό περιοδικό στάθηκε 
σταθμός στά Κυπριακά γράματα κΓ έδωσε κατευθυντήριες γραμμές, προπαντός 
στούς νέους Κύπριους λογοτέχνες.

Τό περιοδικό κυριάρχησε στή φιλολογική ζωή τοΰ τόπου γιά είκοσιδύο 
χρόνια, χρονικό ρεκόρ γιά ένα επαρχιακό περιοδικό κΓ αύτή ή αδιάκοπη 
συνέχειά του μιλάει μόνη της γιά τήν ποιότητά του. Ή καλή ποίηση, τό διή
γημα, ή λαογραφία, ή διαλεκτολογία, τό δοκίμιο, ή κριτική, δλα διαλεγμένα 
βρίσκουν θέση στό χώρο τοΰ περιοδικοΰ. Γιά δλα αύτά μεγάλος έπαινος Οφεί
λεται στόν στυλοβάτη τών «Κυπριακών Γραμμάτων» τόν Κώστα Προυσή, πού 
εύχομαι δ Θεός νά τοΰ χαρίζη χρόνια καί ύγεία.
Λεμεσός 27.4.84

ΚΤΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗ Ι ΩΑΝΝΟΤ

Αγαπητέ κ. Χρυσάνθη,

Με συγκίνηση διάβασα για το γιορτασμό του περιοδικού «Κυπριακά Γράμ
ματα». Σαν παλιός συνεργάτης του με το πραγματικό μου όνομα: Ρένος 
Χριστοφίδης, σας στέλλω το πιο κάτω κείμενο.

Το περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα» στάθηκε για μένα πνευματική κο- 
λυμβήθρα. Σ’ αύτό είδε το φως της δημοσιότητας το πρώτο μου τετράστιχο 
το 1952 όταν μόλις είχα τελειώσει το Γυμνάσιο. Από τότε άρχισα να το 
βομβαρδίζω με στίχους και καρτερούσα με ανυπομονησία να πάρω κάθε και
νούργιο τεύχος του. Με τρεμάμενα χέρια άνοιγα αμέσως τη στήλη της αλ
ληλογραφίας για να δω την κριτική για τα πρώτα εκείνα στιχουργήματά μου.
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Πόση χαρά και ικανοποίηση ένοιωθα όταν διάβαζα «θα δημοσιευτούν», ή «πολύ 
καλά και τα κρατάμε». Έτσι δημοσιεύτηκαν μερικά σοννέτα μου κι ύστερα 
κι άλλα σε παραδοσιακό ή ελεύθερο στίχο. Π αναστολή της έκδοσης του με 
στενοχώρησε πολύ γιατί καμιά δεκαριά ποιήματά μου ήσαν εγκεκριμένα για 
δημοσίευση. Το κενό που άφησε σε όλους εμάς που κάναμε τα πρώτα μας 
βήματα στη λογοτεχνία ήταν δυσαναπλήρωτο.

Μ ’ εχτίμηση 
ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΦΑΣ 

10.4.84

Πρωτομαγιά 1984

Αγαπητέ μου κ. Χρυσάνθη,

Διεκδικώ — μ’ όλο το θάρρος — κι εγώ μια ταπεινή — νοερή — θέση 
ανάμεσα σ’ όσους η ωραία πρωτοβουλία της «Πνευματικής Κύπρου» έχει 
συγκεντρώσει γύρω από τη θύμηση της πριν από πενήντα χρόνια ίδρυσης 
των «Κυπριακών Γραμμάτων». Κι αυτό, όχι μόνο για τον ιδιαίτερο δεσμό 
που με δένει με τους πρωτοπόρους που οικοδόμησαν και λειτούργησαν το πε
ριοδικό (οι δυό τους αγαπημένοι δάσκαλοι και σεβαστοί φίλοι, κι ο τρίτος, 
που δεν υπάρχει πιά, παρουσία πληθωρική για όλους) , ούτε κι από νοσταλγία 
της κατά τη δεύτερη κυρίως περίοδο του τακτικής συνεργασίας μου σε συγκε
κριμένες ή και άλλες στήλες του... Με ωθεί κυρίως το χρέος έναντι μιας 
μεγάλης προσφοράς που έχει ευεργετήσει, άμεσα ή έμμεσα, όλους μας — ακόμη 
και όσους δεν έτυχε να το δουν ποτέ ή που δεν τους απασχολεί η λογοτεχνία. 
Ο θεσμός «Κυπριακά Γράμματα» υπήρξε και είναι αισθητός στον καθένα, σαν 
μια υπόθεση οικεία, έστω και αν δεν ξέρει περί τίνος καλά καλά πρόκειται...

Τα «Κυπριακά Γράμματα», που όταν πρωτοβγήκαν ξάφνιασαν με το τόλ
μημά τους κι ύστερα και με την παρρησία τους, ήταν το περιοδικό που μας 
γύρισε στις ρίζες μας και που μας άνοιξε συγχρόνως τα μάτια στα νέα πράγμα
τα του κόσμου, που σοβάρεψε την πνευματική ζωή μας, που δούλεψε μέσα 
και γύρω μας τη νεοελληνική ιδέα, που έκαμε σωστή γλωσσική παιδεία, που 
μας καλλιέργησε νέο εθνικό ήθος και ύφος και που προσέδωσε καινούριες δια
στάσεις στην αντίληψή μας για τον άνθρωπο και τη ζωή. Ούτε λίγο — ούτε 
πολύ, ειλικρινά πιστεύω πως η ζωογόνα πνοή των «Κυπριακών Γραμμάτων» 
ήταν για την Κύπρο ό,τι για τα ελληνικά γράμματα καθόλου η αναγεννητική 
πνοή της Νέας Αθηναϊκής Σχολής, μισό αιώνα πρίν, με τον Παλαμά και 
τους αναγνώστες του.

Γι αυτό, ενώ σταμάτησαν την έκδοσή τους εδώ και τόσο καιρό, είναι 

σαν να συνεχίζουν να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, σαν να διαιωνίζουν ζεστή, 
ζωντανή και δημιουργική την παρουσία τους...

Σφίγγω το χέρι των δυό κατεξοχήν δημιουργών τους — του Κώστα 
Προυσή, με την ιδιαιτερότητα της σεμνότητας και της μεστότητας του μέσα 
στη νεοελληνική πνευματική ζωή, και του Νίκου Κρανιδιώτη, με τη μοναδι
κότητα της ποιητικής ευαισθησίας και της ουσιαστικής πνευματικής δημιουρ
γίας και εθνικής δράσης — με τις πιο εγκάρδιες ευχές μου και την αγάπη μου.

Όσο για την «Πνευματική Κύπρο», που επέλεξε και διανύει, πάνω από 
20 τόσα χρόνια, τον ίδιο σκληρό δρόμο του νεοελληνικού καθήκοντος, ξέρω 
πως χάρη στην επιμονή και το μόχθο σου θα συνεχίσει...

ΦΡΙΞΟΣ ΒΡΑΧΑΣ

«ΚΓΠΡΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» 1934- 1956

Το περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα» έπαιξε μεγάλο ρόλο στη διαμόρφω
ση και την καθοδήγηση της πνευματικής ζωής του τόπου. Από τον πρώτο 
καιρό της έκδοσης του ετάραξε τα νυσταγμένα νερά της λογοτεχνικής εκδή
λωσης κΓ εφύσηξε νέα πνοή στα ενδιαφέροντα για την δημιουργία πνευμα
τικής κίνησης στο Νησί. Οι πρωτοπόροι δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Ανάμεσα 
σε χίλιες δυό αντιξοότητες δύο νέοι άνθρωποι κράτησαν γερά την πορεία στη 
δύσκολη εκείνη εποχή. Ο ένας τολμηρός, επαναστατικός, ανιχνεύοντας και 
ιχνηλατώντας, ο άλλος πράος, σεμνός, ευγενικός, καθοδηγητικός, με την κα
τασταλαγμένη σοφία της ώριμης νειότης. Βέβαια υπήρχαν εξαρχής και άλλοι 
συνεργάτες, αλλά ο Αντώνης Ιντιάνος και ο Κώστας Προυσής ήταν οι δυό 
πόλοι στη ζωή του περιοδικού.

Εγώ έβλεπα από κοντά τον μόχθο τους και την αισιοδοξία τους. Το πε
ριοδικό τυπωνόταν στο τυπογραφείο του θωμά Κυριακίδη που βρισκόταν 15 
μέτρα απόσταση από το γραφείο μου, στον ιδιωτικό δρόμο Χριστοφίδη και 
Γψηλάντη. Εκεί τύπωνα κι’ εγώ τα πρώτα μου βιβλία και πολλές φορές 
διάβαζα από πρώτο χέρι το περιοδικό, όταν γινόταν ακόμη η στοιχειοθέτηση. 
Ο Ιντιάνος μού έλεγε πολλές φορές τις σκέψεις του και τα επιτεύγματα του 
όταν κάναμε μαζί τον δειλινό μας περίπατο στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου 
Αρχ. Μακαρίου, της τότε Λεωφόρου Λάρνακος, που είναι η κατοικία μου. Σε 
μια περίπτωση όταν οι δυσκολίες είχαν πληθυνθεί μου πρότεινε να αναλάβω 
τη διεύθυνση του περιοδικού. Επειδή όμως εγώ ήμουνα πλεγμένος σε πολλές 
άλλες ασχολίες, δεν μπορούσα να το δεχθώ. Από την άλλη ο Προυσής εκτός 
από άλλες μέριμνες παιδευόταν και με τις οικονομικές αναποδιές και δυσανα
σχετούσε με τις διαρκείς καθυστερήσεις για την είσπραξη των συνδρομών.
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Είχε τότε μαζευτεί σωρεία ανείσπρακτων συνδρομών που έκαμνε την έκδοση 
προβληματική. Του υπέδειξα ότι με τον τρόπο που εκινείτο, πάντα με το 
γάντι, δεν μπορούσε να βγεί δουλειά και προσφέρθηκα να φροντίσω εγώ με 
τον δικό μου τρόπο για την εξόφληση των καθυστερημένων. Έστελλα τον 
υπάλληλό μου με προφορικές εκκλήσεις, σημειώματα και τηλεφωνήματα που 
κάτι απέφεραν, αλλά ο όγκος όσων απέμεναν δεν έλεγε να λιγοστέψει. Ως 
ότου είχα και εγώ απηυδήσει και είπα με λύπην μου στον Προυσή ότι δεν μπο
ρούσα να συνεχίσω. Γστερώτερα ήρθε η νέα περίοδος με τον Νίκο Κρανιδιώ- 
τη. Φύση ποιητική, που είχε σελαγίσει για καιρό στον Κυπριακό ορίζοντα, 
έδωσε μια νέα ώθηση στο περιοδικό. Εγώ συνήθιζα να του διαβάζω τα ποιή- 
ματά μου προτού τα δώσω για δημοσίευση, κΓ ευχαριστιόμουνα ν’ ακούω τις 
ευμενείς του κρίσεις ή και δεχόμουνα πρόθυμα τυχόν παρατηρήσεις του. Η 
συνεργασία μου με τα «Κυπριακά Γράμματα» κράτησε για χρόνια. Ανάμεσα 
μας μια φωτειή ψυχή, διέγραφε τον κύκλο της αγάπης και του στοχασμού, 
η αξέχαστη Μαρία Gaffiero. Μα όπως όλα τα πράγματα που έχουν ένα τέλος, 
έτσι έσβυσε κΓ η ζωή του εξαίρετου περιοδικού αφήνοντας την ανάμνηση της 
φωτερής τροχιάς του. Ομως το 1960 μια καινούργια αυγή ανάτειλε στον 
ανεμοδαρμένο Κυπριακό ορίζοντα. Ένα άλλο άξιο πνευματικό παιδί της 
Κυπρου, πήρε τη σκυτάλη: Ο Κύπρος Χρυσάνθης με την «ΙΙνευματική Κύ
προ». Ο δρόμος συνεχίζεται...

ΞΑΝΘΟΣ ΛΤΣΙΩΤΉΣ

Μέ τήν εύκαιρία του άποψινοΰ έορτασμοΰ καί χωρίς νά ύποτιμώ τή ση
μασία τών Άντώνη Ίντιάνου καί Νίκου Κρανιδιώτη, έπιθυμώ νά πώ τά έξής:

Είναι καιρός πού έφυγε άπό τό νησί μας δ Κώστας Προυσής. "Ομως οί 
άναμνήσεις μας γι’ αύτόν δέ σβήσανε άπό τή σκέψη μας. Ή άγάπη του για 
τήν πνευματική πρόοδο τοΰ νησιού μας δέ μπορούσε νά σβήση τόσο εύκολα 
άπό τή μνήμη μας, γιατί ή προσφορά του είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο άπό 
τήν ύπηρεσία του σαν καθηγητή στό Παγκύπριο Γυμνάσιο μέ τή φιλική του 
συμπεριφορά στούς μαθητές του, δσο καί στήν κοινωνία, πού ήταν πάντα εύ- 
χάριστος φίλος καί σύντροφος καί ιδιαίτερα καί γιά τήν έξωσχολική του έπί- 
δραση στήν νεοελληνική σκέψη καί τή λογοτεχνία.

ΓΓ αύτό καί ή προσφορά του στήν πνευματική έξέλιξη τόσο στά σχολεία 
δσο και στήν κοινωνία άποτελεΐ σημαντικό σταθμό γιά τήν κοινωνία μας καί 
τόν καθρέφτη τής τότε πνευματικής ζωής μας.

Πέρα όμως απ αυτα είναι βέβαιο πώς καί στήν ’Αμερική, δπου συνέχισε 
νά παρέχει τά φώτα του στήν έκεί Ιερατική Σχολή, δέν παρέλειπεν εύκαιρία 
νά τονίζη τίς ύποχρεώσεις τοΰ Έλληνισμοΰ τής ’Αμερικής, τόσο πρός τόν Ελ
ληνισμό γενικά δσο καί πρός τήν ίδιαίτερή μας πατρίδα Κύπρο. Ή εύγένεια 

καί ή καλωσύνη του, καθώς καί ή Ιδιαίτερη άγάπη του πρός τόν νέο Ελληνικό 
πολιτισμό καί τήν έπιστήμη του γενικά τοΰ προσέδιδαν ιδιαίτερη έκτίμηση καί 
χάρη διά τήν έπιτυχία του στό έργο τοΰ πρωτεργάτη στόν κλάδο τής έπι- 
στήμης του.

ΓΓ αύτό μέ ιδιαίτερη χαρά έπικροτοΰμε τήν εύγενική χειρονομία τοΰ 
«Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου» καί τοΰ περιοδικοΰ «Πνευματική 
Κύπρος» νά τιμήσουν ιδιαίτερα τόν Κώστα Προυσή σάν πρωτεργάτη τής πνευ
ματικής ζωής τής πατρίδας μας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Άθήναι, 9 Μαΐου 1984

’Αγαπητέ Κύπρο,

Εύχαριστώ γιά τό γράμμα σου τής 29ης ’Απριλίου, καί σάς συγχαίρω 
γιά τήν πρωτοβουλία σας νά γιορτάσετε τά πενήντα χρόνια άπό τήν έκδοση 
τών «Κυπριακών Γραμμάτων».

Μή μπορώντας νά έλθω στις 17 Μαΐου στήν Κύπρο — λόγφ άλλων 
άνειλημμένων ύποχρεώσεων — παρίσταμαι νοερά στήν ώραία έκδήλωσή σας, 
καί τιμώ τόν άδελφικό μου φίλο Προυσή, έσένα κΓ δλους δσους συνέβαλαν 
στήν τολμηρή εκείνη προσπάθειά μας. Παράλληλα φέρνω εύλαβικά στή 
μνήμη μου τήν έξαίρετη μορφή τοΰ Άντώνη Ίντιάνου κΓ δλους έκείνους 
τούς συνεργάτες τοΰ περιοδικού, πού δέν ύπάρχουν σήμερα, πού άφησαν δμως 
ανεξίτηλη στίς σελίδες του τήν πνευματική παρουσία τους, καί πλάτυναν, μέ 
τή συνεργασία τους, τό έργο τών «Κυπριακών Γραμμάτων».

Μέ φιλικά αισθήματα
ΝΙΚΟΣ ΚΡΑΝΙΛΙΩΤΗΣ

Τά «Κυπριακά Γράμματα», περιοδικό δπως άποκαλείτο Μελέτης καί 
Τέχνης κυκλοφόρησε πριν άκριβώς μισό αιώνα, μέσα σέ δύσκολες συνθήκες, 
σέ μιά περίοδο άγγλικής άποικιοκρατίας πού ήταν ή πιό πιεστική, ύστερα άπό 
τόν ξεσηκωμό τοΰ λαοΰ μέ τά γνωστά γεγονότα τοΰ 1931.

Μέσα σ’ αύτή τήν πνιχτική πολιτική άτμόσφαιρα, μέσα στήν έποχή πού 
ή Αγγλική διακυβέρνηση προγραμμάτιζε καί προωθούσε τόν πλήρη πνευμα
τικό άφανισμό τοΰ Κυπριακοΰ λαοΰ, μέσα σέ οικονομικές συνθήκες μιζέριας, 
έκανε τήν παρουσία του τό περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα» μέ τεχνικό διευ
θυντή τόν νεαρό τότε φίλο φιλόλογο Κώστα Προυσή καί μέ συνεργάτες του 
μιά δμάδα νέων λογοτεχνών καί πνευματικών άνθρώπων πού τό άγάπησαν δλό- 
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ψυχα κι έδωσαν δ,τι καλύτερο μπορούσαν νά τό άναδείςουν ένα σεβαστό κι’ 
ύπεύθυνο πνευματικό, λογοτεχνικό περιοδικό, ένταγμένο στήν πρωτοποριακή 
διεθνή διανόηση καί τήν πρωτοποριακή λογοτεχνική κίνηση καί δημιουργία 
τής Ελλάδας.

Είχα τήν μεγάλη τύχη νά συνεργασθώ στενά στήν προώθηση τών σκο
πών τών «Κυπριακών Γραμμάτων» καί νά άφιερώσω πολλά χρόνια τής πρώτης 
μου νεανικής ήλικίας μέ τήν βμάδα τήν βασική τής έκδοσης τοΰ περιοδικού 
κα'ι τώρα ύστερα άπό μισό αιώνα οί μνήμες άπό αύτό τόν άθλο γλυκαίνουν 
πάντα τή ζωή μου γιατί τά τεύχη τών «Κυπριακών Γραμμάτων» άποτελοΰν 
σήμερα τήν πιό άξιόλογη κληρονομιά τοΰ λαοΰ μας μιας κληρονομιάς πού 
διαφύλαξε καί προώθησε τήν πνευματική μας ύπόσταση σάν λαοΰ, άπό τίς 
πτυχές τής ίστορίας, λογοτεχνίας, άρχαιολογίας κ.ά.

Πάρα πολλοί λόγοι αύτή τή στιγμή δέν έπιτρέπουν στήν πλατειά ανα
φορά στή σημασία τών «Κυπριακών Γραμμάτων» στήν πνευματική ζωή τοΰ 
τόπου μας.

"Ομως θά μοΰ έπιτρέψετε νά άναφερθώ στόν ρόλο τών «Κυπριακών 
Γραμμάτων» γιά τήν έπιβολή τής Δημοτικής γλώσσας, παραθέτοντας ένα χαρα
κτηριστικό σημείωμά μου, πού δημοσίεψα τόν Όκτώβρη τοΰ 1935 στίς σελίδες 
τοΰ περιοδικοΰ «Ζωή καί Τέχνη».

"Ομως θάταν παράλειψη — κι άς μέ συγχωρέσει δ παλιός καλός μου 
φίλος Προυσής άν δέν θά σεβασθώ τήν μεγάλη του μετριοφροσύνη — άν δέν 
ύποσημείωνα πώς δ πνευματικός ήρωϊσμδς πού λέγεται «Κυπριακά Γράμματα» 
είναι σ’ ένα τεράστιο βαθμό δικός του, καί πάντα θυμάμαι τήν άγάπη του, 
τό ένδιαφέρο του και τήν άένναη προσπάθειά του γιά τ'ις έκδόσεις τοΰ πε
ριοδικού.

Καί τήν εύκαιρία αύτή τόν καλοσωρίζω στό μαρτυρικό μας νησί,
γνωρίζοντας πώς δ καλός αύτδς καί μεγάλος διανοούμενος, έξακολουθεΐ νά 
προσφέρει πολλά στόν κόσμο τής διανόησης καί τής μελέτης στή μακρινή 
χώρα πού τοΰ έγραψε ή μοίρα νά ζεΐ.

ΠΑΝΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΓΣΗΣ

Γπάρχουν άνθρωποι, που η παρουσία τους ή και η απλή αναφορά του ονό- 
ματός τους, φέρνει στη μνήμη μας μιάν εποχή και κάμνει ν’ ανεβαίνει στο 
φως της συνειδήσεώς ιιας ένας κόσμος, που όλο απομακρύνονταν και χάνονταν 
πίσω από την αχλύ των περασμένων. Έτσι και η είδηση της αφίξεως 
του κ. Κώστα Προυσή στην Κύπρο έφερε στη μνήμη μου τα πρώτα εκείνα 
χρόνια της γνωριμίας μας στο Παγκύπριο Γυμνάσιο κΓ αναδύθηκαν στη συνεί

δησή μου οι πρώτες εντυπώσεις μου, που δεν άργησαν να γίνουν πεποιθήσεις. 
Σεμνός, σοβαρός, στοχαστικός, πολιτισμένος στη συμπεριφορά και στις σχέσεις 
του με τους συναδέλφους, έδινε τον τόνο μιάς εγκάρδιας και καρποφόρου συν

εργασίας.
Εκείνο όμως, το οποίο μ’ έκανε να προσεγγίσω ακόμη περισσότερο τον 

κ. Προυσή, ήταν η συνεργασία μας στα «Κυπριακά Γράμματα», που διηύθυνε 
τότε με μεγάλη επιτυχία. Νεανικές συγκινήσεις μετουσιωμένες σε στίχους 
και κριτικές ποιήσεως ή θεάτρου — με την ευκαιρία παραστάσεων Αθηναϊκών 
θιάσων — με στόχο κυρίως, τη δημιουργία σοβαρού θεατρικού ενδιαφέροντος 
στον τόπο, ήταν η μικρή συνεισφορά μου στο περιοδικό, όση μας επέτρεπαν 
τότε οι βαρύτατες συνθήκες της σχολικής εργασίας μας.

Τα χρόνια περνούν, οι ενθουσιασμοί μαραίνονται κι η αδυσώπητη ζωή 
συντρίβει τα όνειρα και στεγνώνει τα συναισθήματά μας. Οι άνθρωποι απο
μακρύνονται ο ένας από τον άλλο, φεύγουν, χάνονται... Ένα μόνο μένει: η 
ανάμνηση της καλωσύνης, της χρήσιμης προσφοράς, της ανθρωπιάς τους.

Ο κ. Κώστας Προυσής διακρίθηκε σε όλα.
30.4.1984

Δ. Σ. ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΠΡΟΤΣΗ

Τα «Κυπριακά Γράμματα» άρχισαν να εκδίδονται το Σεπτέμβρη του 1934 
με πρωτοβουλία του Κώστα Προυσή σε συνεργασία κυρίως του Αντώνη Ιντιά- 
νου, του Νίκου Κρανιδιώτη και άλλων νέων διανοούμενων της εποχής. Αν 
εξαιρέσει ένας τον Ιντιάνο που ήταν τότες 35 χρόνων, όλοι σχεδόν οι άλλοι 
ήσαν νέοι ηλικίας κάτω των 25 χρόνων.

Ο νόμος για τον τύπο εκείνη την εποχή δεν επέτρεπε σε πρόσωπα ηλικίας 
κάτω των 30 χρόνων να είναι εκδότες και ιδιοκτήτες εφημερίδων ή περιοδι
κών. Έτσι ούτε ο Προυσής ούτε ο Κρανιδιώτης μοπρούσαν να πάρουν άδεια 
για την έκδοση του περιοδικού. Εξ άλλου ο Ιντιάνος, δεν μπορούσε να γίνει 
ο υπεύθυνος εκδότης του περιοδικού γιατί ήταν Κυβερνητικός υπάλληλος — 
ήταν Αρχιμεταφραστής της Κυβέρνησης. Έτσι επιστρατεύτηκε ένας φίλος 
του Ιντιάνου, ο δικηγόρος Αντώνης Ατταλίδης, που ήταν αρκετά μεγάλος ώστε 
να μπορεί να κάμει αίτηση και τελικά να γίνει ο «Γπεύθυνος Ιδιοκτήτης» 
των «Κυπριακών Γραμμάτων».

Τα «Κυπριακά Γράμματα» εκδόθηκαν την εποχή η οποία έμεινε γνωστή 
σαν «Παλμεροκρατία» που ήταν εποχή που ο Βρεττανός Κυβερνήτης της Νή
σου Σερ Χέρμπερτ Πάλμερ, από το Νοέμβριο 1933 ως τον Ιούλιο 1939, είχε 

48 49

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



εντείνει τους περιορισμούς των ανθρώπινων δικαιωμάτων που είχαν επιβάλει 
οι προκάτοχοι του Σερ Ρόναλντ Στορρς και Σερ Ρέτζιναλντ Σταμπς, ύστερα 
από την εξέγερση του 1931. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο ανέκδοτο 
που μας έλεγε ο Ιντιάνος: Όταν οι Κυπριακές εφημερίδες διαμαρτύρονταν 
για τα καταπιεστικά μέτρα που είχε πάρει ο Στορρς και που περιόριζαν την 
ελεύθερη σκέψη, ο Στορρς μιλώντας με τον Ιντιάνο προσπάθησε να διαψεύσει 
τις εφημερίδες, λέγοντας πως «κανένας Νόμος δεν εμποδίζει τους Κυπρίους 
να σκέφτονται ελεύθερα. Το μόνο που απογορεύεται είναι να εκφρά
ζουν τις σκέψεις τους όταν αυτές είναι αντίθετες προς το Νόμο».

Όπως τονίσθηκε στο πρώτο τεύχος τους σκοπός των «Κυπριακών Γραμ
μάτων» ήταν να γίνουν το ελεύθερο εκφραστικό όργανο όλων των Κυπρίων 
διανοουμένων και το όργανο πνευματικής επικοινωνίας τους οπουδήποτε κΓ αν 
βρίσκονταν είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.

Τον πρώτο χρόνο έδωσαν συνεργασία στα «Κυπριακά Γράμματα» περίπου 
80 διανοούμενοι εκ των οποίων τα 80% ζούσαν μέσα στην Κύπρο και τα 20% 
στο εξωτερικό. Ανάμεσα στους πρώτους είμουνα κΓ εγώ με μια σύντομη 
μελέτη μου με τίτλο «Ψυχαναλυτικό Νόημα σε Κυπριακές Παροιμίες» που 
δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του 1934, με το ψευδώνυμο Δ. Νούσης.

Γενικά μπορώ να πω πως παρά τις τρομερές οικονομικές και άλλες 
δυσκολίες που συναντούσαν τα «Κυπριακά Γράμματα» κατάφεραν να επιτύ
χουν ως ένα μεγάλο βαθμό τους πιο πάνω σκοπούς που έταξαν, κυρίως χάρη 
στην ευσυνείδητη δουλειά και τις προσωπικές θυσίες του ιδρυτού τους Κώστα 
Προυσή, ο οποίος είναι, πιστεύω, άξιος κάθε επαίνου.

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Ο ΣΑΤΙΡΙΚΟΣ ΑΝΘΟΣ ΡΟΔΙΝΗΣ

ΣΓΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΟ ΡΟΔΙΝΗ

Ό «Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου» διοργάνωσε ειδική συγκέν
τρωση για τόν σατιρικό ποιητή "Ανθο Ροδίνη (Διογένη) στήν Αίθουσα 
Συναυλιών τού ’Εθνικού Ωδείου Κύπρου δδός 'Αγίας Ελένης άρ. 4 (στόν 
πλάγιο δρόμον δπου τό «Έλένειον») στίς 7 Μαΐου 1984 ήμέρα Δευτέρα και 

ώρα 8.30 μ.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

α) Κύπρος Χρυσάνθης: Ό σατιρικός "Ανθος Ροδίνης.

β) Χρ. Κατσαμπάς: Ό Διογένης τοΰ «Φιλελεύθερου»

γ) ’Επίδοση ειδικού διπλώματος στόν ποιητή

δ) "Ανθος Ροδίνης: ’Αντιφώνηση καί άπαγγελία ποιημάτων του.
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Η ΣΑΤΙΡΑ TOT ΑΝΘΟΓ ΡΟΔΙΝΗ

Ό σατιρικός στίχος, γενικά ή σάτιρα, λειτουργεί στόν καθημερινό μας 
βιο σ ευρυτερο πεδίο παρά δ άλλος λυρικός λόγος. Αύτή άγγίζει τρέχοντα 
θέματα, γεγονότα, Εδεες και πρόσωπα. Εχει κατ’ άρχήν τόν χαρακτήρα τής 
έπικαιρότητας. Ομως ένεργεΐ ούσιαστικά στήν έρμηνεία γεγονότων, ιδεών, 
χαρακτήρων, στόν τρόπο άντιμετώπισής τους, φρονηματίζει, άναστέλλει τήν 
πιό πέρα ένέργειά τους, ίσως διδάσκει, πάντως προβληματίζει. Τό κοινό 
πιό εύκολα κατανοεί τα μηνύματα τής σάτιρας, είτε αύτή χρησιμοποιεί πεζό 
λόγο, είτε εμμετρο. Μάλιστα δ έμμετρος λόγος μέ τούς ήχους του, τή συμπύ
κνωση του, τή λογοπαιγνική διάθεσή του πραγματικά σφηνώνει μές τό μυαλό 
καίριες σκέψεις καί προβληματισμούς. Οί πολιτικές καί κοινωνικές κατα
στάσεις, ή άπαράδεκτη συμπεριφορά τών δημοσίων προσώπων δημιουργούν 
στόν σατιρικό ποιητη ένα είδος άντίστασης, πού τόν σπρώχνει νά έκφράσει 
τήν άντίθεσή του μέ τή μέθοδο τής γελοιοποίησης. Τό κοινό πού δφείλει νά 
συμμετέχει στα κοινά τής πολιτείας δέχεται τόν κραδασμό τής σάτιρας κι’ 
άνάλογα παίρνει στάση. Βέβαια ή σάτιρα έχει πολύ έφήμερο καί πολύ το
πικό συνήθως χαρακτήρα και σπάνια τό στοιχείο τής καθολικότητας καί τής 
διάρκειας. Μέ αυτό δέν μειώνεται ή σημασία της, ιδίως δταν έχει δ συγ
γραφέας ειλικρινείς προθέσεις καί άνώτερο ήθος. Πάντως γιά νά κρατηθεί ή 
σάτιρά σέ πολιτισμένο έπιπεδο καί νά λειτουργήσει ωφέλιμα άπαιτεΐ νάχει δ 
συγγραφέας τά εξής: εύφορη διάθεση, δξεία παρατηρητικότητα καί άνώ
τερο ήθος. Οί προκαταλήψεις τοΰ δποιουδήποτε είδους καί ή χολή άπό κα- 
τακριτικη ροπή, μετατρέπουν τή σάτιρα σέ λιβελλογράφημα καί παύει πια 
αυτή να προσφέρει κοινωνικά παρά μόνο ικανοποιεί τή χαιρεκακία μερικών. 
Ο έπαρκης αναγνώστης, άλλά καί δ άπροκατάληπτος καθημερινός άνθρωπος 

υποψιάζεται μέ την πρώτη ματιά τήν κακοπιστία, δέν χαίρεται τό σατιρικό 
ποίημα, δέν άνταποκρινεται σ’ αύτό μέ τή δέουσα αισθητική συγκίνηση.

Ο Ανθος Ρόδινης είναι ένας άπό τουό δυό - τρεις σατιρικούς ποιητές τής 
Κύπρου, δ πιό δυναμικός, κι’ εχει κατά κάποιο τρόπο σήμερα μιά κάποια 
άποκλειστικότητα, που μερικώς δφείλεται καί στήν μακράχρονη θητεία του. 
Η σατιρική του ποίηση έχει στιχουργικά χαρίσματα πού έντυπωσιάζουν τόν 

άναγνωστη και τοΰ προκαλουν μέ τούς ήχους καί τά παιγνιδίσματα έξαιρετική 
έλξη. Βέβαια είναι γνωστή ή εύμενής έπενέργεια τών παρηχητικών σχημά
των πάνω στόν κοινό άναγνώστη. ’Αλλά δπωσδήποτε έχουν αύτά μεγαλύτερη 
γοητεία δταν χρησιμοποιούνται μέ μέτρο καί σέ θέση πού πρέπει. Π.χ. προ- 
καλοΰν σέ δλους κατάπληξη καί εύνοϊκή άσφαλώς άποδοχή οί πλούσιες καί 

Ασυνήθιστες δμοιοκοταληξίες στά ποιήματα τοΰ Ροδίνη, προπαντός οί άπρόσμε- 
νες καταλήξεις μέ έπιτυχεΐς καί σπάνιους ήχους.

"Ως τά σήμερα δ σατιρικός ’Άνθος Ρόδινης, λέω σατιρικός γιατί δ ποιητής 
διαθέτει καί άλλο λυρικό έργο, έχει κυκλοφορήσει τις έξής συλλογές: «Μέ τό 
φανάρι τοΰ Διογένη» 1967, «Ό Διογένης χωρίς φανάρι» 1969, «Μέ τήν ά
δειά σας» 1974, «Μέ τό κανόνι μου» 1975, «Έκ τοΰ κατά Διογένη» 1976, 
«Άπ’ τήν καλή καί τήν άνάποδη» 1980, «Πλυμένα κι άπλυτα» 1983. Οί 
συλλογές αύτές άποτελοΰν άπανθίσματα σατιρικών ποιημάτων πού δημοσίευσε 
στήν εφημερίδα «Ό Φιλελεύθερος» μέ τό ονομα Διογένης, τό όποιο χρησιμο
ποιεί συχνά στούς τίτλους τών βιβλίων του.

Άπό τή στιχουργική ή μετρική άποψη δ Ρόδινης χρησιμοποιεί τόν ίαμβο 
τοΰ έλληνικοΰ μας δεκαπεντασύλλαβου μέ τούς δμόηχους έπτασύλλαβους στόν 
ελεύθερο καί δμοιοκαταληκτικό στίχο. Κάπως πιό δυσκολοκίνητος γιά τό ση
μερινό αύτί μας είναι καί δ τροχαϊκός δεκαεξασύλλαβος πού χρησιμοποιόταν 
πολύ άπό τούς ρωμαντικούς καθαρευουσιάνους. "Ομως τά τροχαϊκά αυτα στι
χουργήματα δπως τοποθετούνται άνάμεσα στά κλασσικά ιαμβικά δίνουν μια 
ποικιλία μέ τήν άλλαγή ρυθμού. Συνίζηση δέν ύπάρχει στον στίχο του Ρόδι
νη, ίσως άπό έπίδραση τής διαλεκτικής μας ποίησης πού δέν τήν χρησιμο
ποιεί. Βέβαια αύτό δέν ένοχλεί γιατί τό κυπριώτικο αύτί τήν δέχεται, μά
λιστα σέ περιπτώσεις δπου ή γλώσσα είναι άνάμικτη μέ πλεονασμό τών Ιδιω
ματισμών μας. Αλλά καί δ καθαρευουσιάνικος τροχαϊκός δεκαεξασύλλαβος 
κατά παράδοση δέν έχει συνίζηση, δηλ. τή συνένωση δυό φωνηέντων σέ μιά 
συλλαβή.

Ή γλώσσα τού Ροδίνη παρουσιάζει κάτι τό ιδιότυπο. Είναι κατ’ άρχήν 
μικτή, καθαρεύουσα καί πανελλήνια δημοτική, πράγμα πού τού δίνει εύχέρεια 
γιά έξεύρεση σπανίων δμοιοκταληξιών. Τοΰτο τό μίγμα κάποτε συνηθιζόταν 
πολύ καί τό έπιτρέπανε οί άλύγιστοι γλωσσικοί πολέμαρχοι και τών δυό παρα
τάξεων. Στό μίγμα δμως αύτό άνακαττεύεται μαστορικά καί ή κυπριακή 
διάλεκτος. Τοΰτο δημιουργεί ώραιότατες εκπλήξεις γιά τούς Κυπρίους, ζων
τανεύει καί κάνει πιό δικό μας τόν στίχο καί στήν έννοια και στόν ήχο. Η 
χρησιμοποίηση έπιπλέον καί φράσεων άπό τραγούδια τής μόδας, τις μουσικές 
δηλ. έπιτυχίες, προσθέτει ένα άλλο χρώμα καί φέρνει τόν στίχο τοΰ Ρόδινη 
κοντά στό πολύ κοινό.

Είν’ άλήθεια πώς ώς τώρα μιλοΰμε γιά τή μορφή τών σατιρικών ποιημά
των τοΰ Ροδίνη, γιατί σ’ αύτή φαίνεται άπό πρώτη ματιά ή τεχνική έπιδε- 
ξιότητα τοΰ ποιητή. Είναι αύτή τό έλκυστικό ντύμα, που θα κάνει σαφή καί 
γοητευτική τήν ιδέα καί θά τή μεταδόσει στόν άναγνώστη διά τής αισθητικής 
δδοΰ.

"Ομως τό θέμα κρατά τό κύριο βάρος. Κι’ δ Ρόδινης χρησιμοποιεί ένα 
πλατύτατο φάσμα θεμάτων. Ανθολογεί τά θέματά του άπό τή γύρω μας ζωή 
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|ΐέ τήν είοική έκείνη όσφρηση που διαθέτουν άπό γεννήσιο τους οί καλλιτέχνες. 
Αδέσμευτα έπιλέγει άπό τήν γύρω του τρέχουσα πραγματικότητα, κοινωνική 
καί πολίτικη, αλλα και από τα έλλαδικά καί διεθνή γεγονότα, πού έχουν κά
ποιον αντίχτυπο στην κυπριακή ζωή καί ένδιαφέρουν τήν καυτήν έπικαιρό- 
τητα. Ή Βουλή τών Κυπρίων, ή γιορτή τής μάνας, οί διεθνείς έπαγγελίες 
για σωτήρια, οί συνήθειες τών μεγάλων γιορτών, ή δράση προσώπων του μι
κρού μας χώρου ή τοΰ εύρύτερου, έθνικά γεγονότα κλπ. άποτελοΰν τό ύλικδ 
πάνω στο όποιο μέ καλοκακαθη διάθεση, άλλά με παρατηρητικότητα καί στό
χο τον σωφρονισμό, πλεκει δ Ρόδινης τό σχόλιό του καί δείχνει ταυτόχρονα 
καί τη φαιδρή οψη τοΰ νομίσματος, συχνότατα μέ απροσδόκητες καταλήξεις 
που σέ θαμπώνουν. Πρέπει νά τονιστεί ιδιαίτερα πώς σέ καμμιά περίπτωση 
δ Ρόδινης δέν διαστρέφει γεγονότα, δέν έρμηνεύει κακόπιστα καί πικρόχολα 
μέ διάθεση να δημιουργήσει σκάνδαλο καί νά προσβάλει άτομα μέ άπαράδεκτες 
γελοιποποιησεις προπαντός όταν έχουν φυσικό ελάττωμα. Μ’ άλλα λόγια μέ
νει ο ποιητης πάντοτε μέσα στά δρια τής εύπρέπειας. Βέβαια τά θέματα 
έπανερχονται αλλα κάθε φορά μ’ ένα κοίταγμα άλλης πλευράς, μέ τήν άνα- 
καλυψη μιας άλλης πτυχής ώστε τό νέο ποίημα νάναι κάπως νέο, έστω καί 
στην παραλλαγή. Αυτή ή ανανεωτική ικανότητα στή διατύπωση θεμάτων σχε
δόν καθημερινών, άποτελεΐ χαρακτηριστικό τοΰ σατιρικού λόγου τοΰ Ροδίνη 
ή Διογένη.

Η σατιρική ποίηση, δπως συμβαίνει παντοΰ καί πάντοτε, έχει πολύ τδ 
στοιχείο τής έπικαιρότητας. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τή σατιρική ποίηση τοΰ 
Ροδίνη. ’Αλλά άκριβώς τό στοιχείο αύτό τής δίνει τή ζωντάνια καί τή δύ
ναμη νά έπιδράσει άμεσα πάνω στό σύγχρονο κοινό. "Ισως πολλά άπό τά 
ποιήματα αυτα μια μέρα νά χάσουν τή σατιρική ζωντάνια τους, νά μεταπη
δήσουν πια στή φιλολογία. "Ομως λειτούργησαν κάποτε κι’ αύτό δέν είναι 
μικρό πράγμα. Η διάρκεια βέβαια είναι έπιθυμητή καί σάν ύστεροφημία. 
Ομως δεν ύστερεΐ σε σημασία ή σωτήρια έπίδρση στή δεδομένη στιγμή, 

ειδικά μάλιστα στό εύρύτερο κοινό. Ό Ρόδινης, άνεξάρτητα τί θά μείνει 
άπό τδ έργο του στά μελλοντικά χρόνια ή πώς θά τό δει ή φιλολογία του μέλ
λοντος, μέ τόν σατιρικό του στίχο πρόσφερε στόν τόπο του, δημιούργησε κί
νηση ιδεών, προβλημάτισε. Τοΰ τό βεβαιώνουμε σάν άνεξάρτητοι παρατηρητές.

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΘΝΗΣ
Πρόεδρος τοΰ ’Ομίλου

Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΤΟΥ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ»

Είναι μέ ιδιαίτερη χαρά πού μιλώ στήν άποψινή συγκέντρωση τοΰ Ελλη
νικού Πνευματικοΰ Όμίλου Κύπρου, τοΰ σημαντικού αύτοΰ πνευματικού ιδρύ
ματος τής πατρίδας μας, πού συγκλήθηκε γιά νά τιμηθεί δ μοναδικός μας 
σατιρικός ποιητής "Ανθος Ρόδινης, δ Διογένης τού «Φιλελευθέρου».

”Αν οί αριθμοί έχουν τή δική τους γλώσσα καί δίνουν καποια μηνύματα 
θάθελα νά σάς άπασχολήσω λίγο μ’ αύτούς.

Ό άριθμδς φύλλου τής σημερινής έκδοσης τού «Φιλελευθέρου» είναι 9005. 
Άν άφαιρέσουμε άπ’ αύτόν, τόν άριθμδ 40, δηλαδή τις μέρες πένθους για τδ 
θάνατο τοΰ Μακαρίου, πού ή καθημερινή στήλη τοΰ Διογένη απούσιασε, ση
μαίνει πώς άπό τή μέρα πού πρωτοκυκλοφόρησεν ή έφημερίδα, δ Διογένης 
έχει γράψει 8.965 σατιρικά κομμάτια σέ στίχο. Δέν ύπάρχει, άπ δ,τι ξέρω, 
στόν έλληνικδ χώρο παρόμοιο φαινόμενο καθημερινής συνεργασίας καί μάλι
στα αξιόλογης. Άν άπό τόν κατάλογο τών συνεργατών καί συντακτών του 
«Φιλελευθέρου» θά δούμε δνόματα πού ήλθαν κΓ έφυγαν — μερικοί γιατί δέν 
ζοΰν πιά — τδ δνομα τοΰ Διογένη μένει σταθερά καί διαρκώς άπό τήν πρώτη 
μέρα ώς σήμερα. ΚΓ ή εύχή μας είναι νά συνεχίσει γιά πολλά - πολλά χρό
νια τδ έργο του.

Νά μοΰ έπιτρέψετε νά σάς διαβάσω ένα κομμάτι άπό τη σάτιρά τοΰ Διο
γένη. Φέρει τόν τίτλο «Έπικαιρότητες». Καί λέγει:

«Τό Κυπριακόν λαμβάνει διαστάσεις σοβαρές 
καί ή νήσος μας δονείται μέ έκρήξεις κροτηρές 
κι ΰλοι πια διερωτώνται τί dà γίνει, αν καί πώς 
dà τά καταφέρουν τέλος νά τδ «λύσουν» φιλικώς;

Ούτως φίλοι μου ή άλλως τά σημεία μαρτυρούν 
πώς άπ τό νησί οί 'Άγγλοι ευγενώς αποχωρούν 
κι είτα dà σταλεί στήν Κύπρο Κυβερνήτης δηλαδή 
ο ωραίος Μαρκεζίνης... Παναγιά μου ένα παιδί!

Ταϋτα dà ουμβούν μοιραίως εις τό μέλλον προσεχώς 
κι δπως λέμε dà γυρίοη ό μπαμπέσης ό τροχός 
κι ή κατάσταοις dà πάη όμαλώς καί άκινδυνως 
κι δ Φαζήλ Κουτσιούκ dà βγάλη ένα δόντι... άνοδύνως!

"Ισως κΓ δ ίδιος δ τιμώμενος νά μή θυμάται πότε γράφτηκε καί δημο
σιεύτηκε αύτδς δ στίχος. Είναι δ πρώτος του σατιρικός στίχος στό υπ 
άριθμδ 1 φύλλο τού «Φιλελευθέρου» τής 7ης τοΰ Δεκέμβρη 1955, πού τδν 
άκολούθησαν ώς σήμερα άλλα 8.964 κομμάτια.
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θάθελα — καί για λόγους σύγκρισης, αν δχι για τό τίποτ’ άλλο — νά 
χαρίσω στήν αποψινή συγκέντρωση τό προνόμιο τής προτεραιότητας διαβά
ζοντας σας (μέ τήν άδεια του συγγραφέα) τό σατιρικό στίχο πού πρέπει νά 
φέρει αύξοντα αριθμό τις 8.965, δηλαδή αύτόν πού δημοσιεύεται στό αύριανό 
φύλλο τοΰ «Φιλελευθέρου». Τίτλος του «Στό Γιουροβίζιον». Καί λέγει ό 
ποιητής:

Πήγαμε στο Γιουροβίζιον γιά νά διαγωνιστούμε 
άλλα πριν εμφανιστούμε, αίφνιδίως αρρωοτοϋμε 
μένει ξέπνοος ό ’Άντυ, τό παιδάκι τό καλό μας 
καί στο φως τών προβολέων... σβήνει τό χαμόγελό μας. 
Φορτωμένοι τις ελπίδες καί τά όνειρα τά τόσα 
όλο χάρι, όλο νάζια μέ κουνήματα καμπόσα 
πήγαμε στό Λουξεμβούργο κυνηγώντας τό ευκταίο 
καί γυρίσαμε όπίοω μέ... ατό τραμ τό τελευταίο»!

Δέν έπιχειρώ κριτική τής δουλειάς του *Ανθου  Ροδίνη στό «Φιλελεύθερο» 
γιατί «χωριό πού φαίνεται κουλαούζο δέν θέλει». Παίρνω δμως ένα κριτικό 
σημείωμα τοΰ μεγάλου πνευματικού άνθρώπου τής Κύπρου κ. Κώστα Προυσή 
πού δημοσιεύτηκε στόν «Φιλελεύθερο» στις 22.1.1980 πού άναφέρει πώς δ στί
χος τοΰ Διογένη «είναι μια καλή εισαγωγή στήν καθημερινή ζωή τής Κύπρου 
(δ κ. Προυσής μάς παρακολουθεί άπό τα μάκρη τών Ηνωμένων Πολιτειών) , 
στήν πάνω καί στήν κάτω ζωή τής Κύπρου, μέ τά κοινά καί τά συνηθισμένα 
της, άλλα καί μέ τά παράξενα καί τά άστεΐα της, μέ τά τραγικά καί τά κωμικά 
της, μέ τις άδυναμίες καί τά τρωτά της». Στό έκτενές σημείωμά του, πού 
δημοσιεύτηκε στή στήλη τών «έπιφυλλίδων» τοΰ «Φιλελευθέρου» δ κ. Προυσής 
κρίνοντας τό στίχο τοΰ ’Άνθου Ροδίνη γράφει πώς ή σάτιρα τής ήμέρας τοΰ 
Διογένη «σατιρίζει καί καυτηριάζει πρόσωπα καί πράγματα καί καταστάσεις, 
μέ δξύτητα συχνά καί κάποτε μέ εύγένεια, μέ όργή, άλλά χωρίς χολή, δχι 
κακόβουλα».

"Οσο καί αν κάθε έφημερίδα δέν έχει πολλά νά κρύψει άπό τούς άναγνώ- 
στες της, διατηρεί δμως κάποια δικά της, άπό τήν έσωτερική της διάρθρωση 
καί λειτουργία, στά όποια μέ τήν εύκαιρία τής σημερινής συγκέντρωσης θάθελα 
νά άναφερθώ.

Ή συνεργασία πού φτάνει στόν Τύπο άπό τακτικούς καί μή συνεργάτες 
είναι πάμπολλη, σέ άριθμό καί σέ δγκο. Ό δημοσιογράφος πού σέβεται τόν 
έαυτό του καί τό άναγνωστικό του κοινό πρέπει νά διαβάσει δλο αύτό τό ύλικό, 
άπό τήν πρώτη ώς τήν τελευταία του λέξη, γιά νά δει αν είναι κατάλληλο, 
γιά νά κάνει έννοιολογικές καί γραμματικές διορθώσεις, γιά νά συμπτύξει 
πολλές φορές ή καί γιά νά άχρηστεύσει κάτι στό σύνολό του άκόμα πετώντας 
το στό καλάθι τών άχρήστων. Δέν είναι λίγες οί περιπτώσεις πού συνεργάτες 

είναι μπελάς, ιδιαίτερα μέσα στις δύσκολες συνθήκες μέσα στις όποιες έκδί- 
δονται οί έφημερίδες, μέ τήν άπουσία πολυχεριάς καί μέ άλλα έμπόδια.

Έ, λοιπόν. Ή καθημερινή συνεργασία τοΰ *Ανθου  Ροδίνη είναι άπό 
εκείνες πού δέν θέλει ούτε διάβασμα. ’Ανοίγεις τό φάκελλο καί δίνεις τό 
κομμάτι στόν τυπογράφο. Διαβάζεται δμως, δχι γιά νά διορθωθεί, άλλά γιά 
δώσει στόν ύπεύθυνο γιά τήν ύλη τήν πρώτη χαρά τοΰ στίχου τοΰ Ροδίνη. 
’Έτσι δ Διογένης είναι δ συνεργάτης πού δέν βάζει σέ κανένα κόπο τό συντά
κτη ύλης τής έφημερίδας.

Τό πόσο διαβάζεται μέ προσοχή δ Διογένης τό διαπιστώνουμε άπό τις 
άντιδράσεις τών άναγνωστών μας. Ό Διογένης φροντίζει πάντα νά παρα
κολουθεί τήν έπικαιρότητα. "Οταν τό βράδυ παρουσιάζεται μιά είδηση πού 
άπό τή φύση της δίνει κεντρίσματα στή σάτιρα οί συντάκτες προβλέπουν πώς 
δ μεθαυριανός στίχος τοΰ Διογένη θάχει σάν έμπνευσή του τήν είδηση αύτή. 
Καί σχεδόν δέν λαθεύουν.

”Αν καμμιά φορά — κι αύτό συμβαίνει πολύ - πολύ σπάνια — είναι 
άνάγκη νά μή χρησιμοποιηθεί ή συνεργασία πού έστειλεν δ Διογένης, γιατί 
στηρίχτηκε σέ κάποιο γεγονός πού δημοσιεύτηκε στό φύλλο τής ήμέρας, άλλά 
μέχρις δτου περάσει τό 24ωρο τά πράγματα άλλαξαν, τότε ή σύνταξη κατα
φεύγει σέ παληούς τόμους γιά νά πάρει κάποιο παληό στίχο πού στέκει, πού 
έχει γενική έφαρμογή — σάν τόν τζόκερ στήν τράπουλα — γιά νά μή ένο- 
χλήσει τόν Ροδίνη άργά στό σπίτι του, ξέροντας πώς δέν είναι μέ εύκολία 
πού γράφει τό καθημερινό του κομμάτι. Ξέρετε ποιά είναι ή άντίδράση τήν 
άλλη μέρα; Θά ύπάρξουν άρκετά τηλεφωνήματα πού θά λένε:

—Μά κύριοι, αύτό τό ξαναδιαβάσαμε. Πού σημαίνει πώς δ Διογένης 
παρακολουθεΐται στενά καί δέν μπορεί νά ξεγελαστεί δ άναγνώστης.

Είπα πώς δ Διογένης είναι δ πιό βολικός συνεργάτης. "Οχι πάντα. Τά 
πράγματα δυσκολεύουν δταν σημειωθεί κάποιο τυπογραφικό λάθος στόν στίχο 
του.

Ππρωί - πρωί άπό τά πρώτα τηλεφωνήματα είναι αύτό τοΰ "Ανθου Ρο
δίνη. "Οταν άκούω τή φωνή τής τηλεφωνήτριας νά λέγει: Σάς θέλει δ 
κ. Ρόδινης, τί τά θέτε. Πηγαία, αύθόρμητα λέγω:

«Παναγία μου. Κάποιο λάθος θάγινε στό στίχο του Διογένη».
Κι’ άπό τήν άλλη πλευρά τοΰ τηλεφωνικού καλωδίου άκοΰς κάτι τέτοια:
«Μά άγαπητέ Χριστάκη. Είναι φοβερό. Δέν γίνονται αύτά τά πράγματα. 

"Αλλαξε τό νόημα τοΰ στίχου. Νά τούς πεις νά προσέχουν, άδελφέ...».
Κι’ έσύ συγκαταβατικά νά φροντίζεις νά καλμάρεις τά πράγματα λέγον

τας διαρκώς «ναί», «έχεις δίκαιο», «άσε νά δώ τί θά κάνω», «θά τούς έπιστήσω 
τήν προσοχή» καί τά παρόμοια.

Κι’ αύτά γιατί ένα «δπως» έγινε «δμως» καί κάτι τέτοια, πού άλλοιώ- 
νουν τό στίχο, πού σέ πολλές περιπτώσεις είναι λογοπαίγνιο.
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Καί για να ποΰμε καί «τοΰ στραβοΰ τό δίκαιο», τα χειρόγραφα τοϋ Διο
γένη δέν είναι άπό τά πολύ - πολύ εύανάγνωστα. Δυστυχώς δέν χρησιμοποιεί 
γραφομηχανή. Γράφει κολλητά τά γράμματα, πυκνά, δίνει μια ίδιάζουσα 
κλίση στό χειρόγραφό του, πού στό φόρτο τής δουλειάς μπορεί τό «δμως» νά 
γίνει «δπως» και τότε... κλάφτα Χαράλαμπε...

Δέν είναι δυνατό σ’ αύτά τά 29 χρόνια δ ’Άνθος Ρόδινης νά μή άρρώ- 
στησε, νά μή είχε τή μια ή τήν άλλη προσωπική στενοχώρια κΓ άκεφιά, ένα 
οικογενειακό πρόβλημα. "Ο,τι καί νάχει ή σάτιρα τής ήμέρας είναι στήν ώρα 
της στήν έφημερίδα.

Μέ τήν εύκαιρία τής σημερινής συγκέντρωσης θάθελα να έκφράσω τή 
λύπη τής έφημερίδας στήν δποία δουλεύω γιατί ή Πολιτεία δέν άξιώθηκε 
νά τιμήσει τόν Άνθο Ροδίνη. Τά λογοτεχνικά βραβεία τής Μορφωτικής Υπη
ρεσίας τοΰ Υπουργείου Παιδείας είναι ένας θεσμός καί διαθέτει άρκετή ήλικία. 
Τόση ώστε νά δώσουν σχεδόν τόν κύκλο καί νά καλύψουν — μέ σωστή άξιο- 
λόγηση ή δχι δέν τδ εξετάζω έδώ — δλους σχεδόν τούς λογοτέχνες μας. Μέ
νει έξω δ Άνθος Ροδίνης, δ κατά γενική δμολογία μοναδικός σατιρικός ποιη
τής στδν Ελληνικό χώρο, σ’ δ,τι άφορά τήν καθημερινότητα 29 δλόκληρων 
χρόνων πού παρουσιάζουν οί τόμοι τοΰ «Φιλελευθέρου».

Τό λιγότερο πού θά μποροΰσα νά πώ είναι πώς ή βράβευση τοΰ Ροδίνη 
άπό τήν άρμόδια ’Επιτροπή, θ’ άποτελοΰσε τιμή γιά τήν Πολιτεία, μάλλον δε
δομένου πώς δ ποιητής μας έχει καταξιωθεί μέ τήν φανερή έκτίμηση τοΰ κοινοΰ.

Τελειώνοντας βρίσκω εύκαιρία καί τή συγκέντρωση κατάλληλη γιά νά 
πώ δυό λόγια πολύ συνοπτικά, γιά τόν Τύπο μας. Μέσα στις σημερινές φο
βερά κρίσιμες στιγμές πού περνά δ τόπος μας, πού πραγματικά κρίνεται τδ 
μέλλον τής Κύπρου μας, δ Τύπος έχει νά έπιτελέσει βαρυσήμαντο ρόλο. Πρέ
πει νά είναι έλεύθερος νά έμφανίζεται τίμια, είλικρινά, άδέκαστα. Ό στίχος 
τοΰ Διογένη είναι έλεύθερος, τίμιος, άδέκαστος.

Σέ έγχειρίδιο άμερικανικής δημοσιογραφικής σχολής διάβαζα πώς ή έφη
μερίδα μοιάζει μέ κήπο πού πρέπει νά διαθέτει ποικιλία λουλουδιών, ώστε ή 
μέλισσα - άναγνώστης νά έχει εύκαιρίες μεγάλης έπιλογής. Μ’ αύτά τά λόγια 
δίνεται τό πρότυπο. Πιστεύω πώς δ καθένας στδν τομέα του πρέπει νά προ
σπαθεί νά φτάσει τδ πρότυπο. Αύτδ πρέπει νά ισχύει γιά κάθε έπάγγελμα, 
γιατί μονάχα έτσι θά βελτιώσουμε τήν ποιότητά μας. Στδν άγώνα μας γιά 
έπιβίωση έχουμε άντίπαλους άριθμητικά ύπέρτερους, πού ποτές δέν θά μπο
ρέσουμε νά τούς κοντέψουμε σέ ποσότητα. ΓΓ αύτδ καί πρέπει νά μεριμνή- 
σουμε δλοι — δ καθένας στδν τομέα του, στδ έπάγγελμά του, στή σφαίρα τών 
ένδιαφερόντων του — γιά τήν ποιότητα. Είναι ίσως ή μόνη μας έλπίδα.

Στδν κήπο πού δνομάζεται «Φιλελεύθερος» δ στίχος τοΰ Διογένη είναι 
τδ καλύτερο καθημερινό λουλούδι. “Ανθος γάρ, δ Διογένης.

ΧΡ. ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΟ ΡΟΔΙΝΗ 
ΕΙΔΙΚΟΓ ΤΙΜΗΤΙΚΟΓ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΓΠΡΟΓ (Ε.Π.Ο.Κ.)

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου 
(Ε.Π.Ο.Κ.) άπεφάσισε δμόφωνα σέ τακτική του συνεδρία νά άπονείμει στδν 

κ. Άνθον Ροδίνην ειδικόν τιμητικόν δίπλωμα για τήν έξαιρετική καί πολύ
χρονη έπίδοσή του στό σατιρικό έλληνικδ στίχο.

Ό Άνθος Ροδίνης γιά μια δλόκληρη άνθρώπινη γενιά προσφέρει καθη
μερινά καί μέ συνέπεια — άπό τήν καθιερωμένη στήλη τοΰ Διογένη στήν 
έφημερίδα «Φιλελεύθερος» — τούς σατιρικούς του στίχους, πού τυγχάνουν 
έξαιρετικής άποδοχής άπ’ δλα τά στρώματα τοΰ λαοΰ. Κατορθώνει δ ποιη
τής νά συλλαμβάνει τδ καίριο καί ούσιώδες τής περιρρέουσας άτμόσφαιρας τής 
Κυπριακής κοινωνίας στίς πιδ πολλές της χαρακτηριστικές έκφράσεις — 
πολιτικο-οικονομική, ήθική, πνευματική, καλλιτεχνική — καί νά τά άποδίδει 
μέ πνευματώδη στιχουργική άνεση καί φυσικότητα. ’Ιδιαίτερα χαρακτηρι
στικό γνώρισμα τοΰ σατιρικού στίχου τοΰ Ροδίνη είναι δτι φρονηματίζει χωρίς 
χολή καί προσωπικές έπιθέσεις καί ή άριστοτεχνική έκφραστική άπόδοση στδ 
στίχο άνταποκρίνεται έπιτυχέστατα μέ τήν λεπτότητα καί τήν δξύνοια τής 
συλλήψεως τοΰ έπικαιρικά ζωντανοΰ.

Είναι δ στίχος τοΰ Άνθου Ροδίνη ή άξιολόγηση τών γεγονότων ή κατα
στάσεων μέ τδ μάτι τοΟ άπλοΰ άνθρώπου, δ όποιος βλέπει καί κατανοεί πολλά 
καί μιλά λίγο. Μέσα στούς λίγους κάθε φορά στίχους δ “Ανθος Ροδίνης, 
χωρίς νά παρεκτρέπεται, δίνει τό δρθδ μέτρο άξιολογήσεως άνθρώπων, καταστά
σεων καί γεγονότων καί άποβαίνει ή ποίησή του τδ μέτρο τής κοινωνικής 
συνείδησης τοΰ νησιοΰ μας. Μέσα άπό τόν εύτελισμδ τών φαινομενικά σπου
δαίων, τών κακώς καθιερωμένων καί τών κατά συνθήκην συμβιβασμών προ
βάλλει τδ μέτρο τής άνθρωπιάς δλων μας. Μοναδικός είναι έξ άλλου ποιητής 
στό δύσκολο αύτδ είδος τής ποίησης δ “Ανθος Ροδίνης, δχι μόνο στδ νησί μας 
άλλά καί σ’ δλόκληρο τδν Ελληνισμό.

Ό Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου πιστεύοντας δτι οί άνθρωποι, 
καί ιδιαίτερα οί πνευματικοί δημιουργοί, πρέπει νά κρίνονται κατά τά έργα 
τους, παρ’ δλον δτι δέν έχει καθιερωμένο βραβείο γιά τδν σατιρικό στίχο, έθεώ- 
ρησε δρθδ καί δίκαιο νά τιμήσει μέ ειδικό τιμητικό δίπλωμα τόν “Ανθο Ροδίνη 
διότι καί ειδικά ξεχωριστό είναι τό έργο του καί τιμή τοΰ πρέπει Ιδιαίτερη. 
ΓΓ αύτό καί τδν τιμά.

ΓΕΏΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ

Πρέπει νά δμολογήσω δτι ή συγκίνηση πού μέ διακατέχει απόψε είναι 
από τις λίγες, τις πιό σπάνιες πού έχω δοκιμάσει ώς τώρα. Είναι μια συγκί
νηση γνήσια, πραγματική, αύθόρμητη. Πού άναβλύζει άπό τά έγκατα τής 
καρδιάς μου. Γιά νά σμίξει μέ τά αισθήματα εύγνωμοσύνης μου πρός τόν 
Ελληνικόν Πνευματικόν Ομιλον Κύπρου για τήν τιμή πού μου περιποιεΐ μέ 

τήν ώραία αύτή έκδήλωση καί τήν απονομή ειδικού διπλώματος γιά τήν μα
κρόχρονη διακονία μου στήν σατιρική ποίηση, ξέχωρα καί ειδικά γιατί άσχο- 
λοΰμαι και μέ άλλα λογοτεχνικά είδη. Πνεύμα εύγένειας καί ύψηλοφροσύνης 
χαρακτηρίζει την άπόφαση τοΰ Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου νά 
μέ καταξιώσει τής τιμής αύτής. Τόν εύχαριστώ άπό καρδιάς. Ξέχωρα καί 
ειδικά θέλω νά εύχαριστήσω έπίσης τούς άγαπητούς Κύπρο Χρυσάνθη γιά τήν 
ώραία εισαγωγή του, Χριστάκη Κατσαμπά γιά τήν έγκωμιαστική άναφορά του 
στήν καθημερινή σατιρική προσφορά τού Διογένη, Γεώργιο Ίωαννίδη, γιά τό 
σκεπτικό τής άποφασεως τού Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου. ’Ιδιαίτερα 
εύχαριστώ τόν κ. Πάτροκλο Σταύρου, Υφυπουργό παρά τφ Προέδρφ, δ όποιος 
παρεμβαινοντας αυθόρμητα μίλησε έπαινετικά γιά τό έργο μου άναφέροντας 
δτι δ Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Σπΰρος Κυπριανού έκτιμά ιδιαίτερα τήν 
προσφορά μου. Τέλος εύχαριστώ δλους έσάς κυρίες καί κύριοι πού είχατε 
την εύγενή καλωσύνη νά παραστεϊτε στήν άποψινή έκδήλωση. Ή παρουσία 
σας έδώ είναι νομίζω ένδεικτική τής έκτιμήσεως καί τής άγάπης μέ τήν 
οποίαν με περιβάλλετε. Είναι μιά παρουσία πού μέ έγκαρδιώνει καί μού 
δίνει καινούργια φτερά γιά ψηλότερα πετάγματα. Τό αν είσαστε πολλοί ή 
λίγοι δέν έχει σημασία. Γιά μένα σημασία έχει δχι ή ποσοτική άλλά ή 
ποιοτική αξία τών άκροατών μου. Καί άπό τήν άποψη αύτή μπορώ μέ βε
βαιότητα να πώ, χωρίς καμία έπιφύλαξη καί χωρίς καμιά διάθεση κολακείας 
δτι άπόψε άπευθύνομαι σέ άνθρώπους έγνωσμένης άξίας καί ήθους. Δέν θέ
λω δμως νά σάς κουράσω. ΓΓ αύτό θά περιοριστώ νά σάς πώ λίγα λόγια 
γιά τό πότε καί πώς άρχισα νά άσχολούμαι μέ τήν σατιρική ποίηση, πού σάν 
μορφή τεχνηζ, θεωρείται, και έτσι είναι, ένα άπό τά δυσκολότερα λογοτεχνικά 
είδη. Ο πρώτος που διεκρινε τό ταλέντο μου καί μέ ένθάρρυνε νά καταπια
στώ ιδιαίτερα μέ τήν σατιρική ποίηση παράλληλα πρός τις άλλες πνευματικές 
μου δραστηριότητες ήταν δ άγαπητός Κώστας Μόντης γύρω στά 1945. Τήν 
πρώτη μου μάλιστα παρουσία σάν σατιρικός ποιητής τήν είχα κάμει άπό ένα 
δικό του περιοδικό «Τό Θέατρο». Σατιρικά μου ποιήματα συνέχισα νά δη
μοσιεύω έκτοτε σποραδικώς καί σέ άλλα έντυπα τής έποχής ιδιαίτερα στήν 
έφημερίδα «Εσπερινή» τού μακαρίτη Νίκου Παττίχη. "Ομως ή περίοδος τής 
συστηματικής, τής διαρκούς θητείας μου στήν σατιρική ποίηση έγκαινιάστηκε 
τό 1955 μέ τήν καθιέρωση στήν έφημερίδα «Φιλελεύθερος» τής καθημερινής 

πρωτοσέλιδης στήλης τοΰ «Διογένη».
Γιά είκοσιεννιά δλόκληρα χρόνια άνελιλπώς, χωρίς καμία διακοπή βρί

σκομαι στήν έπαλξη τούτη δχι μόνο γιά νά σπάζω τίς συνοφρυωσεις και να 
άνοίγω τά χείλη σας δριζόντια, δχι άπλώς γιά νά τέρπω καί νά ψυχαγωγώ 
τό άναγνωστικό μου κοινό, άλλά καί γιά νά προβληματίζω έπίσης πάνω σε 
καίρια καί καυτά θέματα τοΰ καιροΰ μας, τοπικά καί παγκόσμια.

Ή σάτιρα, κι δταν λέω σάτιρα, δέν έννοώ τό φθηνό καί κακόγουστο 
εκείνο είδος μερικών θεατρικών έπιθεωρησειον μέ τό όποιο άπαραδεκτα έπι- 
χειρεϊται πολλές φορές δ διασυρμός δημοσίων προσώπων καί ή γελοιοποίηση 
φυσικών άνθρωπίνων έλαττωμάτων καί άτελειών, άλλά τήν σάτιρα τήν πνευ
ματώδη, τήν περιεκτική, πού περιέχει κάποιο δίδαγμα καί έκπέμπει κάποιο 
μήνυμα, ή σάτιρα λέω τοΰ είδους αύτοΰ είναι οτι και τό νυστέρι στα χέρια 
ένός ίκανοΰ καί έπιδέξιου άνατόμου. Ό σατιρικός ποιητής είναι άνατόμος 
πολλών καταστάσεων. Χαράττει τομές γιά νά οιορθωσει τα κακώς εχοντα και 
νά προλάβει δπου καί οσο είναι δυνατό τα χειρότερα. Είναι κοινωνικός άγω- 
νιστής καί δάσκαλος μαζί·. Καί ή διπλή αυτή ιδιότητα του άπαιτεΐ πρωτι- 
στως άπό αύτόν νά έχει άρτια πνευματική συγκρότηση, ήθος, άμεροληψία, 
παρατηρητικότητα, καθαρότητα σκέψεως καί προπαντός ανεπτυγμένη καί πάν
τοτε γρηγοροΰσα τήν κοινωνική του συνείδηση.

'Ο ’Αριστοφάνης στά πολύ παλιά χρόνια καί δ Σουρής στα νεωτερα, μαζί 
μέ μερικούς άλλους — Λασκαράτο, Σοΰτσο, Ροΐδη, Μωραϊτίνη — ύπήρξαν 
οί κυριώτεροι έκπρόσωποι τοΰ σατιρικοΰ λόγου καί τοΰ σκωπτικοΰ πνεύματος. 
Άτυχώς μέ τόν θάνατο τοΰ Σουρή, πού ήταν δ τελευταίος μάστορας τοΰ σατι
ρικού λόγου, τό είδος τούτο τής τέχνης παρέμεινε ούσιαστικά άκαλλιέργητο 
καί περιήλθε μπορώ νά πώ σέ παρακμή. Κολακεύομαι νά πιστεύω δτι ή 
έπίδοσή μου στήν σατιρική ποίηση άρχισε άπό έκεΐ πού σταμάτησε δ Σουρής. 
Καί είμαι εύτυχής διότι σκοπεύω στούς ίδιους στόχους προσπαθώντας να δωσω 
μιά συνέχεια στόν σατιρικό λόγο πού έχει μακρα παράδοση καί πολύ βαθειές 
ρίζες καί καταβολές στόν Ελληνικό χώρο. Άλλά εύτυχης είμαι και για ένα 
άλλο λόγο. Διότι σέ μιά έποχή πού ή στέγη τής ειρήνης τοΰ κόσμου άπει- 
λεΐται μέ κατάρρευση καί ή ζωή τών άνθρώπων έχει συνυφανθεΐ μέ τό άγχος 
καί τήν άγωνία. Σέ μιά έποχή πού ή ψυχοσωματική μας ύγεία ύπονομεύεται 
άπό τήν δραματικότητα τών καιρών μας, έχω την αίσθηση δτι ή καθημερινή 
σάτιρα τοΰ Διογένη προσφέρεται σάν βάλσαμο παρηγοριάς σέ κόσμο τόσο 
έπώδυνο. Ή εύθυμία καί τό γέλιο πού προσφέρει ή άληθινή σάτιρα είναι 
πηγή ψυχικής ύγείας. ’Από τήν στιγμή πού οί άνθρωποι θά μάθουν νά άπο- 
ζητοΟν τήν ψυχική καί πνευματική ξεκούραση στήν χαρά καί στό γέλιο, οί 
συνταγές τών ψυχιάτρων θά είναι ίσως άχρειαστες. Τό λέω αυτό χωρίς την 
πρόθεση νά άντιστρατευθώ τά επαγγελματικά συμφέροντα τών νευρολόγων καί 
ψυχιάτρων.
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Καί για να μήν σάς ταλαιπωρώ περισσότερο παρακαλώ να μοΰ έπιτρέψετε 
τώρα, κυρίες καί κύριοι, νά σάς έκδ'ώσω έντελώς δωρεάν μερικές συνταγές 
γέλιου άπό τήν παλιά καί νεώτερη σατιρική παραγωγή μου.

ΑΝΘΟΣ ΡΟΔΙΝΗΣ

Ο ΧΡΥΣΟΣ

’Αλήθεια τί τους έπιαοε; Τί πάθαν οί άνθρώποι 
οέ όλη την ’Αμερική σε όλη την Ευρώπη
κι όταν μπροστά τους τοΰ χρυσού τό μέταλλο θά δούνε 
αρχίζουν νά παραληρούν καί νά χοροπηδούνε ;

Τί χρυσοφόρος πυρετός τί διεθνείς εξάγεις 
καί τί παραληρήματα καί τί χρυσές έκλάμγεις 
"Ολους ή δίψα τοΰ χρυσοΰ τους έχει κυριέγει 
καί έναγωνίως καρτερούν τόν πακτωλόν νά ρεύση

Μόνον έγώ δέν κατερώ. ’Εγώ κοιτώ τή ρίμα 
δέν νοιάζομαι γιά τόν χρυσόν, τόν άργυρον, τό χρήμα.
Εχω τή γυναικούλα μου ζώ μέ τά βερεσέ μου 

καί τήν περνούμε καί οί δυό... «χρυσή μου» καί «χρυσέ μου»!

ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

'Ανάβω ένα τσιγαράκι κι ανοίγω μια εφημερίδα 
νά δώ τί γίνεται ό κόσμος, νά δώ πώς πάει ή πατρίδα 
μα ξεθεώνομαι στο τέλος κι άναρωτιέμαι μ’ αγωνία 
σέ ποιό κατήφορο τραβάει αύτή ή ψεύτρα κοινωνία.

Ο ένας φτιάχνει συμμορία, ό άλλος φτιάνει συνδικάτο
παντού έγκλήματα καί φόνοι, καί... «μπάμ» καί «μπουμ» καί πάρτον κάτω 
παντού κακίες κι ατιμίες, σεισμοί, λοιμοί, άρμαγεδώνες 
ναρκομανείς και καιροσκόποι καί διεθνείς απατεώνες.

Εχω πολύ αηδιάσει καί πριν το στόμα μου νά κλείοω 
μίαν έρώτηοη θά κάμω... «Μοΰ επιτρέπετε νά φτύσω;»!

ΣΤΜΠΟΣΙΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Ό «Ελληνικός Πνευματικός ’Όμιλος Κύπρου» διοργανώνει «Συμπόσιο 
Κριτικής» στις 24 καί 25 ’Οκτωβρίου 1984 στήν Αίθουσα Συναυλιών τοΰ 
«’Εθνικού ’Ωδείου Κύπρου» (δδός *Αγ.  Ελένης άρ. 4, άπέναντι στήν αύλή 
τοΰ «Έλενείου») . "Ωρα 4 μ.μ. για τίς 24 Όκτ. καί ώρα 6.30 μ.μ. γιά τις 
25 Όκτ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Χωρίς νά κρατηθεί ή σειρά)

Κύπρος Χρυσάνθης: ’Έναρξη

Πάτροκλος Σταύρου: Ή άξια καί ή σημασία τής κριτικής

Γεώργιος Χατζηκωστής: Κριτική λογοτεχνημάτων

Νίκος Παναγιώτου: Κριτική θεατρικής παράστασης

Μιχ. Μαραθεύτης: Κριτική παιδικοΰ βιβλίου

θεοκλής Κουγιάλης: ’Αξιολόγηση σχολικοΰ βιβλίου

Κλείτος Ίωαννίδης: ’Ανάγνωση καί κριτική

Γεώργιος Προδρόμου: Κριτική δοκιμίου

Γεώργος Μιτσίδης: Κριτική τηλεοπτικών καί ραδιοφωνικών έργων 

Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης: Δημοσιογραφική παρουσίαση βιβλίου 

Κύπρος Χρυσάνθης: Κριτική τής μετάφρασης άπό μετάφραση

Διά το Δ.Σ.
ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ

Πρόεδρος
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Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΣΓΜΠΟΣΙΟΓ ΚΡΙΤΙΚΗΣ TOT Ε.Π.Ο.Κ.

Δέν είναι άσκοπη ή κατά καιρούς άνταλλαγή άπόψεων πάνω σέ θέματα, 
πού κατά τή γνώμη πολλών έχουν πολύ συζητηθεί καί ίσως λυθεί. Πρώτ’ 
άπ’ δλα πιθανές νέες συνθήκες νάχουν δημιουργήσει νέες καταστάσεις, δχι 
βέβαια ριζικές μεταβολές. ’Από τήν άλλη κάτι πού άλλου ισχύει πέρα γιά 
πέρα (άν δεχόμαστε τό πέρα για πέρα) μπορεί στόν τόπο μας νάχει κάποιες 
παρεκκλίσεις. 'Όσο κι’ άν έχουν πέσει τά πνευματικά φράγματα άνάμεσα 
στις χώρες, ένας τόπος έχει, τουλάχιστον πρός τό παρόν, τήν ίδιαιτερότητά 
του λίγο - πολύ. ’Αλλά καί ώς μέτρηση καί καθορισμός τοΰ σημείου πού 
φτάσαμε μέ τήν έφαρμογή αύτών ή έκείνων τών ιδεών έπιβάλλεται ή κατά και
ρούς συζήτηση πάνω σέ θέματα πολύ νευραλγικά γιά τόν πνευματικό μας βίο. 
Εξάλλου συζητώντας γίνεται καί κίνηση ιδεών μέ έπαναλήψεις, προσθήκες, 

βεβαιώσεις. Άκόμα καί απλή πνευματική κίνηση άν είναι δλη αύτή ή δρα
στηριότητα, έχει τήν άξια της, πραγματικά λειτουργεί ώφέλιμα κυρίως στις 
άναπτυσσόμενες χώρες.

Ό «Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου» θεώρησε σκόπιμο νά δρ- 
γανώσει ένα συμπόσιο κριτικής άκριβώς για νά διακινήσει άνάμεσα σέ μέλη 
του και φίλους τών δραστηριοτήτων του τό καυτό πρόβλημα τής κριτικής. 
Ακοΰμε συχνά παράπονα πώς δέν άσκεΐται έξυπηρετικά τό λειτούργημα αύτό 

έδώ στόν τόπο μας. Άς έκθέσει δ καθένας μας τίς θέσεις του γιά τούς οικείους 
κλάδους του, άς τίς συζητήσουμε τίς θέσεις αύτές σύντομα καί φιλικά. Θά τις 
δημοσιέψει δ "Ομιλος ώς σύνολο, ώστε σέ άλλες ώρες δ ένδιαφερόμενος πραγμα
τικά νά τίς μελετήσει.

Άπό τήν ιστορική άποψη θάθελα νά άναφέρω πώς άπ’ δ,τι ξέρω τό πρώτο 
συμπόσιο κριτικής διοργανώθηκε τό 1966 άπό τό περιοδικό «Πνευματική Κύ
προς» στήν αίθουσα τής «Πνευματικής Στέγης» ύπό τήν αιγίδα τοΰ πρέσβυ 
τής Ελλάδας κ. Μενέλαου Άλεξανδράκη. "Ενα δεύτερο συμπόσιο μέ τίτλο 
«Συμπόσιο Ποίησης καί Κριτικής» διοργανώθηκε τό 1980 άπό τήν «’Εθνική 
Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου» στό «Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο». 
Ασφαλώς μέ τήν άναφορά στά προηγούμενα δυό συμπόσια κριτικής δέν ύπο- 
τιμάται ή σημασία άρθρων καί μελετών γιά τήν κριτική, πού δημοσιεύτηκαν 
στόν τύπο ή μεταδόθηκαν άπό τό Ραδιοφωνικό "Ιδρυμα Κύπρου.

Μέ τήν εύχή πώς οί έργασίες μας θάχουν τήν άναμενόμενη έπιτυχία, 
άνοίγω τό τρίτο συμπόσιο κριτικής τοΰ «Έλληνικοΰ Πνευματικού Όμίλου 
Κύπρου» στήν Αίθουσα Συναυλιών τοΰ Έθνικοΰ Ωδείου Κύπρου.

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ
Πρόεδρος ΕΠΟΚ
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Ή άξια καί ή σημασία τής κριτικής, πού μέ τή σημερινή μορφή της 
στόν Ελληνικό χώρο άναπτύχθηκε κυρίως στόν αιώνα μας, είναι σπουδαία καί 
μεγάλη. Διαδραματίζει ή κριτική σημαντικό πολύπλευρο ρόλο στήν πνευμα
τική καί καλλιτεχνική ζωή ενός τόπου.

Αλλά, μιλώντας γιά τήν άξια καί τή σημασία τής κριτικής, άνατρέχουμε 
πρώτα στήν έτυμολογία της καί στήν πρώτη της έννοια. Παράγεται ή 
κριτική άπό τόν κριτή, πού είναι τό ούσιαστικδ τοΰ ρήματος κρίνω 
καί σημαίνει τή δυνατότητα καί τήν ικανότητα νά κρίνει κανείς, ορθά βέβαια, 
καί νά διατυπώνει σαφώς τήν κρίση του. Ή κρίση αύτή, πού προϋποθέτει 
έξέταση καί έλεγχο, μπορεί νά άνάγεται στήν άξια ή στήν ποιότητα ένός 
έργου, νά άφορά τή γνησιότητά του, νά άποβλέπει στήν κάθαρσή του άπό 
ψευδή ή άλλότρια στοιχεία, νά σκοπεί στήν άποκατάστασή του — καί τοΰτο 
έφαρμόζεται ιδιαίτερα στά άρχαΐα κείμενα. Άναφορά γιά τήν κριτική άνευ- 
ρίσκεται στόν «Πολιτικό» τοΰ Πλάτωνος, καθώς καί στόν Αριστοτέλη, στό 
έργο του «Περί Ψυχής», καί σημαίνει τή δύναμη νά μπορεί κανείς νά διακρίνει.

Ή έννοια τής κριτικής προσέλαβε καί τήν έννοια τής έπικρίσεως, τής 
κατακρίσεως. Εύλογη είναι ή έννοιολογική αύτή προέκταση, λόγφ άποτελέ- 
σματος, άλλά, γιατί δχι, καί έξ αιτίας μιας λανθάνουσας ένίοτε προδιαθέσεως 
τοΰ κρίνοντος. 'Οπωσδήποτε, άνάγκη είναι νά έφαρμόζεται άμεροληψία καί 
άντικειμενικότητα στήν κριτική, νά πρυτανεύει ή κριτική τοΰ καθαροΰ λόγου, 
δπως θά έλεγε δ φιλόσοφος Κάντ, μέ καλολογία καί τελολογία.

Ή κριτική δέν περιορίζεται στά καθιερωμένα έργα τοΰ λόγου καί τών 
καλών τεχνών, στή λογοτεχνία, στή ζωγραφική, στή γλυπτική, στή μουσική, 
στό χορό. ’Επεκτείνεται καί σέ έργα πιό πρακτικά. Άπό τό βιβλίο, π.χ., 
μπορεί νά προχωρήσει στή βιβλιοδετική τέχνη. Καλύπτει έπίσης τό ύφαντό, 
τόν τάπητα, έργα διακοσμητικά. Ένδιαφέρεται άκόμη γιά τή μνημειακή 
τέχνη καί δέν μένει άσυγκίνητη ούτε άπό τήν αισθητική έμφάνιση βιομηχανι
κών άντικειμένων. "Ολα, άλλωστε, συνεπάγονται τή διεργασία τοΰ νοΰ, τής 
φαντασίας καί τής έμπνεύσεως καί μέσα στήν ύλική μορφή τους έχουν μετου- 
σιωμένο, λίγο ή πολύ, τό πνεύμα τοΰ δημιουργοΰ τους καί γενικά τών συντελε
στών τους. Τά κρινόμενα έργα μπορεί νά είναι άτομικά, δμαδικά, κοινοτικά 
καί κρατικά άκόμη. Ή τέχνη στή γένεσή της καί στήν προϊοΰσα μεταμόρ
φωσή της έξυπηρετοΰσε καθημερινές άνάγκες καί μέ τήν έπενέργεια τών 
αισθητικών άντιλήψεων ή καί τή συσσώρευση τοΰ χρόνου άπέβη, βαθμιαία, 
καλλιτεχνία.

Στίς άρχές ύπήρχε περισσότερο δημιουργία καί λιγότερο, ή καθόλου, κρι
τική. Ή κριτική είναι σήμερα διαδεδομένη σ’ δλο τόν κόσμο. ’Εμφανίζε
ται στόν τύπο —στίς εφημερίδες καί στά περιοδικά— καθώς καί στά σύγχρο- 
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vet. τεχνολογικά μέσα, στό ραδιόφωνο καί στήν τηλεόραση. ’Ασκείται είτε 
έπωνύμως εϊτε ψευδωνύμως είτε άνωνύμως άπό τόν κριτή για ένα είδος ή 
για περισσότερα είδη τοΰ λόγου καί τής τέχνης. Πολλά είναι τα είδη πού 
κρίνονται, καί, κατ’ αντιστοιχία, έχουμε τούς τεχνοκρίτες για τις εικαστικές 
τέχνες, τούς θεατρικούς κριτικούς, τούς μουσικοκριτικούς, τούς κριτικούς φι
λολογικών έργων — τοΰ πεζοΰ καί τοΰ ποιητικού λόγου.

Ή άσκηση τοΰ έργου τών κριτικών έχει συνήθως ποικίλες συνέπειες καί 
έπιπτώσεις. 'Όταν ή κριτική είναι εύμενής, οί κρινόμενοι κερδίζουν ήθικώς 
καί, άκόμη, ύλικώς. "Οταν ή κριτική είναι δυσμενής, μπορεί νά ζημιωθεί, 
άκόμη καί νά άφανισθεΐ, τό κρινόμενο έργο. ’Έχει, έπίσης, ή κριτική άπο- 
τέλεσμα παιδαγωγικό στό κοινό, τό όποιο έπηρεάζεται σέ μεγάλο βαθμό, τόσο 
ώς πρός τήν αισθητική διδαχή δσο καί ώς πρός τή γνωσιολογική προσφορά.

Ή κριτική έχει άποβεΐ σήμερα πραγματική έπιστήμη. Ό φορέας της είναι 
άνάγκη νά έχει έπαρκή έπιστημονική κατάρτιση, να είναι καλλιεργημένος, νά 
διαθέτει καλή προαίρεση, νά διαπνέεται άπό αγαθή διάθεση καί καλή πίστη, 
καί νά μή ύπόκειται ύπερβολικά στήν προσωπική θεώρηση τών πραγμάτων καί 
στήν ύποκειμενική έντύπωση, χωρίς καί νά είναι δυνατό νά άποβάλλει έντελώς 
αύτά τά στοιχεία. ’Απολυτότητα αρχών στήν κριτική δέν είναι εύκταία, 
γιατί τό κρινόμενο πρέπει νά θεωρείται μέσα στό ιστορικό, κοινωνικό καί γεω
γραφικό περιβάλλον τής δημιουργίας του. Δέν θά έπικαλεσθώ τή ρήση δτι 
ή ήθική είναι ζήτημα γεωγραφίας. Άλλ’ ή ανθρώπινη δημιουργία καθώς 
καί ή κρίση της πρέπει πάντα νά συναρτώνται μέ τό δημιουργό καί τήν 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα τής δημιουργίας στό δεδομένο χρόνο καί τόπο, χωρίς 
έτεροχρονισμούς καί αναχρονισμούς. Τούτο δέν σημαίνει στατική άποτίμηση, 
γιατί τά έργα τέχνης ένέχουν δυναμική ανέλιξη, άλλα σφαιρικότητα κρίσεως 
σέ όρθές συγκεκριμένες βάσεις, παρά τις ύφιστάμενες άλληλοεπιδράσεις άνθρώ- 
πων καί λαών.

Ή κριτική, συνεπώς, στήν άληθινή ούσία καί άποστολή της, είναι ένα 
λειτούργημα πού προϋποθέτει καί πρέπει νά ασκείται μέ εύθύνη καί έντιμό- 
τητα. Τά χαρακτηριστικά αύτά πρέπει νά προσιδιάζουν στόν άνθρωπο πού 
ασκεί τό λειτούργημα τοΰτο, καί αν άκόμα τό μετέρχεται ώς έπάγγελμα. Δέν 
έπιτρέπεται νά τό ύποδουλώνει σέ δεσμεύσεις καί συμβιβασμούς σκοπιμοτήτων 
καί, πολύ περισσότερο, σέ έξάρτηση συμφερόντων. Τά στοιχεία αύτά, θετικά 
καί άρνητικά, είναι έσώτερα, συναρτώνται μέ τήν ψυχοσύνθεση καί τήν ιδιο
συγκρασία τοΰ κριτικού. Καί συγκεράζονται μέ τά έπίκτητα έφόδια τής έξ- 
ειδικεύσεως καί τής εύρυμάθειας. Ή ικανότητα τής καλής γραφής, τής διεισ
δυτικότητας καί τής ένάργειας είναι κεφαλαιώδες προσόν.

'Οπωσδήποτε, δέν είναι πάντοτε δεοντολογική ή εικόνα τής κριτικής. 
Τό είδωλό της έχει, μέχρις ένός δρισμένου σημείου, παραποιηθεί, δπως μαρ- 
τυρεΐται μέ τήν έννοια πού προσέλαβε, τήν έννοια τής κατακρίσεως. «Τοΰ 

Ικανέ κριτική», λέμε, καί έννοοΰμε μάλλον δτι τοΰ έκανε έπίκριση. ’Αλλά, 
κριτική δέν είναι δ ψόγος. Είναι καί δ δίκαιος έπαινος. Καί δ κρίνων κρί- 
νεται. Ό κριτικός δέν είναι μόνο κριτής. Γίνεται καθημερινά κρινόμενος. 
'Όταν γράφει γιά τούς άλλους, ταυτόχρονα έκθέτει τόν εαυτό του στήν κοινή 
άποτίμηση. Ή κριτική γραφή του προσφέρεται στή θέαση καί στή θεώρηση τοΰ 
κοινοΰ, πού έχει έκεΐνο κριτικό μάτι.

Ό εύαίσθητος κριτικός, σ’ δποιοδήποτε τομέα καί άν καταγίνεται, πρέπει 
νά δείχνει καί άνωτερότητα καί κατανόηση, συμπάθεια άκόμη γιά τό κρινό- 
μενο έργο καί άγάπη γιά τήν ίδια τή δουλειά του. ΤΙ δημιουργία, άρτια, μέ
τρια ή άτελής, προϋποθέτει έσωτερικές έπίπονες διεργασίες, συνεπάγεται άν- 
θρώπινο μόχθο καί δ μόχθος αύτός πρέπει νά είναι πάντα σεβαστός. Ή κρι
τική θά τόν κατατμήσει, θά τόν άξιολογήσει καί θά τόν άποτιμήσει, δμως ή 
κατάτμιση καί άποτίμηση αύτή πρέπει νά γίνεται τίμια καί νά άποτυπώνεται 
μέ παρρησία, χωρίς φόβο ή πάθος.

Ή άξία καί ή σημασία τής κριτικής δέν δρίζονται μόνο άπό τά ένδογενή 
της συστατικά, άπό τήν άφετηρία της καί άπό τά δεδομένα στοιχεία άσκή- 
σεώς της. Οί λειτουργοί της τήν άναδεικνύουν άνάλογα μέ τήν άρτιότητα 
τής δικής τους προσωπικότητας. Ό κριτικός στέκει άνάμεσα στό δημιούργη
μα καί στόν δέκτη λαό καί χειραγωγεί τό λαό είτε δμάδες τοΰ λαοΰ γιά τήν 
άποδοχή ή τήν άπόρριψη τοΰ συγκεκριμένου έργου. Μπορεί νά μή έπιτελει- 
ται τοΰτο πλήρως, έπηρεάζει δμως δ κριτικός σέ μεγάλο βαθμό. Έργα στό 
θέατρο, π.χ., κατέβηκαν άμέσως έξ αιτίας τής δυσμενοΰς γι’ αύτά κριτικής. 
Άλλ’ ύπάρχουν καί περιπτώσεις έργων, μουσικών π.χ., πού είχαν μέν κακές 
κριτικές καί ζημιώθηκαν, άλλά τελικά παρέμειναν έκεΐνα άθάνατα καί δέν 
μνημονεύονται τά δνόματα τών κριτικών τους.

Δέν είναι, έπίσης, άσύνηθες φαινόμενο ή άκρα άντίθεση μεταξύ κριτικών 
στήν άποτίμηση ένός έργου. Ό ένας τό άποκηρύσσει καί δ άλλος τό έξυμνεί. 
Συνεπώς, τό ύποκειμενικό αίσθημα ύπεισέρχεται σημαντικά στήν κρίση. Καί 
άν μέν είναι ειλικρινές, έχει καλώς. ’Εάν, δμως, είναι συμπλεγμένο μέ προσω
πικά άπωθημένα ή έπηρεασμένο άπό άσχετα πράγματα, είναι κακό. Καί 
τοΰτο δέν είναι, δυστυχώς, άσύνηθες φαινόμενο.

Άλλ’ ή σοβαρότητα καί ή άξιοπιστία τής κριτικής μπαίνουν έπίσης 
—δχι σπάνια— σέ δλισθηρό έδαφος καί σέ άμφισβήτηση στις περιπτώσεις τών 
καθιερωμένων καί έτησίως έπαναλαμβανομένων μαζικών βραβείων. Στις πε
ριπτώσεις αύτές ταλαιπωρείται ή κριτική καί πάσχουν οί θεσμοί. Καί τοΰτο 
Ιδιαίτερα έφαρμόζεται στά κρατικά μας βραβεία. Ή προσφορά πρώτου καί 
δεύτερου καί τρίτου βραβείου καί σέ διάφορα είδη τοΰ λόγου καί άλλου, ειδι
κού, βραβείου καί άλλου, συνολικού, βραβείου μειώνουν τήν άξία καί τό κύρος 
τής δλης ύποθέσεως. Καί είναι, έπειτα, καί οί κρίνοντες πού δχι σπανίως 
συμπαρασύρουν στήν άμφιβολία τήν άξία καί τή σημασία τής κριτικής. Συ
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νήθως έπιστρατεύονται καί καλούνται νά κρίνουν, ένώ άκριτοι μπορεί νά είναι 
μερικοί τους, ή καί άσχετοι, οί περισσότεροι συμμορφούμενοι καί κατ’ έντολήν 
άνωθεν ή πλάγια ένεργοΰντες. ’Επιλέγονται άπό άτυπους καταλόγους προ
σωπικών γνωριμιών καί σέ τυχαία συναπαντήματα ή καί ύστερα άπό άναζη- 
τήσεις τής τελευταίας στιγμής, είτε επιβάλλονται ή ύποβάλλονται.

’Όχι σπάνια, λοιπόν, οί κρίνοντες είναι άνεπαρκεΐς. Πολλά τά κρινό- 
μενα, άφθονα τά ύπάρχοντα βραβεία πρός άπονομήν ή, καλύτερα πρός δια
νομήν. Περισσεύουν μερικά καί άναζητοΰνται πρόσωπα γιά βράβευση καί με
ρικοί βραβεύονται ξανά, σάν νά είναι πολυθεσίτες. Πρόκειται γιά μια κακο
δαιμονία, πού δέν είναι άμοιρη στοιχείων συναλλαγής καί έπιβαρύνει τήν άξία 
καί τή σοβαρότητα τής κριτικής. Στήν Κύπρο τώρα περισσότεροι είναι οί 
βραβευμένοι παρά οί άβράβευτοι, καί τό άτύχημα είναι δτι θεωρείται πώς ή 
Ικανότητα κριτικής μεταδίδεται μέ διοικητικές άποφάσεις. "Ασχετοι βαφτί
ζονται κριτές βιβλίων καί θεωρείται δτι ακολουθεί ή βιβλική έπιφοίτηση τοΰ 
'Αγίου Πνεύματος γιά τή διασφάλιση δρθής κρίσεως.

Περίπου άνάλογα, δχι άσυνήθως, διεκτραγιοδοΰνται σέ περιπτώσεις έπι- 
λογής εικαστικών έργων. ’Ανεπαρκής ή άντικειμενική κρίση, ύποκαθίσταται 
άπό τήν προσωπική συμπάθεια, ένισχύεται άπό τήν άλογη άντιπάθεια καί συμ
πληρώνεται άπό τήν τύχη, ή όποια έπισφραγίζεται ένίοτε καί μέ τήν ρίψη 
κλήρου.

Πιστεύω δτι ή κριτική ένός έργου, πνευματικού ή καλλιτεχνικού, είναι 
μια μεγάλη ύπόθεση. Μέχρις ένός σημαντικού βαθμού δ κριτικός θά διαμορ
φώσει μια κοινή γνώμη γιά ένα βιβλίο, γιά ένα θεατρικό έργο, γιά μια μου
σική έκδήλωση, γιά μια έκθεση. Καί άπό τά γραπτά του θά εύτυχήσει ή θά 
άτυχήσει ένα έργο. Θά δώσει, έπίσης, δ κριτικός, μαζί μέ τήν άνάλυση τοΰ 
άντικειμένου του, δλες τις συμπαρομαρτοΰσες πληροφορίες καί συγκρίσεις καί 
μέ τόν τρόπο αύτό είναι πού θά προσφέρει τά μορφωτικά καί παιδευτικά στοι
χεία στόν άναγνώστη του ή στόν άκροατή του. Άλλ’ έπηρεάζει δ κριτής 
καί τόν ίδιο τόν κρινόμενο. "Αν, ιδιαίτερα, είναι νέος δ κρινόμενος, μπορεί 
δ κριτικός νά τόν άποθαρρύνει άνεπανόρθωτα καί νά τόν χαντακώσει ή καί νά 
τόν ύποβοηθήσει στήν πορεία του.

Ή έπώνυμη κριτική έχει τά περισσότερα έχέγγυα εύθύτητος. Ή μυστι
κά ψευδώνυμη καθώς καί ή άνώνυμη κριτική ύπόκεινται περισσότερο σέ άλλό- 
τριες πιέσεις καί σκοπιμότητες, χωρίς νά άποκλείεται καί στίς περιπτώσεις 
αύτές ή ύπαρξη τοΰ καθαροΰ λόγου. Στίς δμαδικές κριτικές έπιτροπές κατά 
κανόνα άποδυναμώνεται τό στοιχείο τής προσωπικής εύθύνης καί άποξενοΰται 
ούσιαστικά τό άτομο σοβαρά άπό τήν παρρησία τής γνώμης του. Καί δταν ή 
σύνθεση τής ’Επιτροπής είναι άτυχής, άτυχές καί τό άποτέλεσμα θά είναι.

Πιστεύω δτι στήν Κύπρο έχουμε μερικούς καλούς κριτικούς, έστω καί 
άν δέν ύφίσταται συστηματική κριτική στίς έφημερίδες μας. Καλύτερη, μέ

χρι καί Ικανοποιητική, είναι ή κατάσταση στά περιοδικά μας. Θά έλεγα, 
δμως, δτι ύπάρχει μιά άσάφεια, μιά παρεξήγηση στό δλο θέμα τής κριτικής. 
Μπορεί νά δργανωθεϊ καλύτερα καί νά άποδώσει περισσότερο, δπότε καί οί 
άγαθές έπιπτώσεις θά είναι μεγαλύτερες.

Άλλ’ ίσως έκεΐνο, πού δλοι χρειαζόμαστε, είναι μιά αύτοκριτική, μιά νέα 
άποτίμηση τών άξιών μας, πού πρέπει να τεθοΰν ώς γνώμονας στή ζωή μας, 
νά ταχθοΰν στήν έξυπηρέτηση τής ποιοτικής μας άνόδου καί νά άξιοποιηθουν 
γιά τήν προαγωγή τοΰ σκληροΰ καί άνισου έθνικοΰ μας άγώνα γιά τή σωτηρία 
τής πατρίδος μας.

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΤΑΤΡΟΤ

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ

Ή άναφορά στόν κλάδο τής Λογοτεχνικής Κριτικής, μέσα στά περιορι
σμένα πλαίσια πού έπιβάλλει γιά κάθε δμιλία ή φύση τοΰ Συμποσίου αύτοΰ, 
θά έχει έξ άνάγκης δυό χαρακτηριστικά: τήν χάρη συντομίας άφοριστική 
διατύπωση τών άπόψεών μου, καί τήν πιθανή επανάληψη κάποιων γενικά άπο- 
δεκτών άρχών στή λειτουργία τής Κριτικής, πού έχουν ήδη άναφερθεΐ σέ 
προηγούμενες δμιλίες ή θά έπανέλθουν στις επόμενες.

Γιά τή διατύπωση ένός πρόχειρου δρισμοΰ, ή κριτική — γενικά — θά 
μπορούσε νά θεωρηθεί ώς ένα λειτούργημα πνευματικό πού έχει στόχους νά 
κατατοπίζει εύσυνείδητα καί ύπεύθυνα τόν δέκτη τοΰ έργου τής Τέχνης, νά 
ξυπνά τά ένδιαφέροντα γιά τό καλλιτέχνημα καί νά έγκαρδιώνει ή νά άπο- 
θαρρύνει τόν δημιουργό του. Θά μποροΰσε άκόμη νά προστεθεί πώς ή κριτική 
είναι ταυτόχρονα έργο έπίπονο πού ξεκινά άπό τήν έπιλογή τοΰ κριθησόμε- 
νου έργου μέσα άπό τήν πληθώρα τών δημιουργημάτων καί φτάνει ώς τήν 
ύπεύθυνη άξιολόγησή του καί τήν σύμμετρη διατύπωση τών άπόψεων τοΰ 
κριτικοΰ.

Γιά τόν καθορισμό τοΰ χώρου δπου δρα ή Λογοτεχνική Κριτική παίρνω 
ώς δεδομένο δτι αύτός είναι ή Ποίηση, λυρική, έπική καί έπικολυρική — γιά 
νά κρατήσομε τήν άπό τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα άμετάβλητη διαίρεση 
τοΰ έμμετρου λόγου — καί άπό τόν Πεζό λόγο τό διήγημα, τό μυθιστόρημα, 
ή νουβέλα, ή μυθιστορηματική βιογραφία, τά ταξιδιωτικά κείμενα, τό δοκίμιο 
έν μέρει καί ή ίδια ή λογοτεχνική κριτική.

Ό έντεχνος λόγος, στόν όποιο είναι διατυπωμένα δλα αύτά τά είδη, είναι 
λόγος όργανωμένος πού προσπαθεί νά παρουσιάσει τό είναι, τήν πραγματικό
τητα, αισθητή ή μή, μέσα άπό τήν αισθητική της προσέγγιση καί μετουσίωση 
άπό τόν λογοτέχνη. Τό λογοτέχνημα μάς δίνει τήν άλήθεια τής ζωής, φέρ
νοντας συχνά στό φώς, άπό τό βάθος τής συνείδησης του καθενός μας, ριζικά 
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στοιχεία τής ύπαρξης μας, τοΰ άληθινοΰ έαυτοΰ μας, κι άποκαλύπτοντάς μας 
έναν κόσμο συχνά σκεπασμένον καί καθεύδοντα. Τό άξιο λογοτέχνημα μάς 
παρέχει μιάν αύτάρκεια, μιαν εύδαιμονία, γεννώντας, στό τέλος, μέσα μας 
νέα συναισθήματα καί διανοήματα.

Μπροστά λοιπόν στό λογοτέχνημα, προϊόν εύγενών φιλοδοξιών καί πολλοΰ 
μόχθου τοΰ δημιουργοΰ του, ποια είναι ή αποστολή τοΰ κριτικού τής λογο
τεχνίας;

Τό πρώτο πού θα ύποστήριζα είναι δτι δ κριτικός — δχι μόνο τής λογο
τεχνίας — δέν είναι ένας δικαστής πού κρατεί στό χέρι του τό σπαθί τής 
δικαιοσύνης. Δέν πρέπει ποτέ νά ξεχνά πώς βρίσκεται ισότιμος σέ μιαν άπό 
τίς τρεις κορυφές τοΰ «έρμηνευτικοΰ τριγώνου», στό δποΐο τίς άλλες δυό κρα
τούν δ δημιουργός μέ τό έργο του καί δ αναγνώστης. Για τοΰτο δ κριτικός 
πρέπει νά προσεγγίζει τό κρινόμενο έργο καί τόν λογοτέχνη μέ κατανόηση, μέ 
σεβασμό καί μετριοφροσύνη, μέ σεμνότητα ήθους καί λόγου, γενικά μέ εύπρέ- 
πεια. Κατά τόν άφορισμό τοΰ Σεφέρη, στό δοκίμιό του «Διάλογος πάνω στήν 
ποίηση», «ή άποστολή τοΰ κριτικοΰ δέν είναι νά απονέμει τή δικαιοσύνη, 
άλλα νά δλοκληρώνει μιαν δρισμένη εύαισθησία..., νά μάς δείχνει πώς νά 
αίσθανόμαστε τήν τέχνη πού τριγύρω μας ύπάρχει».

Ό κριτικός δηλαδή πρέπει νά άναζητεΐ καί νά έπισημαίνει τήν δμορφιά 
τών ιδεών καί τών μορφών, νά κατανοεί τόν δημιουργό καί νά επικοινωνεί 
μαζί του, καί νά γίνεται δ διερμηνευτής αύτής τής σχέσης πρός τούς άναγνώ- 
στες, ένας μεσάζων στήν αισθητική σχέση πομπού καί δέκτη, λογοτέχνη καί 
άναγνωστικοΰ κοινού.

Γιά νά εκπληρώσει τό έργο αύτό δ κριτικός πρέπει νά είναι έφοδιασμέ- 
νος μέ ένα μίνιμουμ προσόντων:

Πρέπει νά έχει γερή γνώση τοΰ άντικειμένου του καθώς καί γνώση, 
σέ κάποιο έπίπεδο, τής φιλοσοφίας, τής ιστορίας τής Τέχνης, τών αισθητικών 
θεωριών καί τής ιστορικής εξέλιξης τών λογοτεχνικών τεχνοτροπιών. Πρέπει 
νά έχει καλαισθητική μόρφωση καί καλλιτεχνική εύαισθησία. Χρειάζεται 
άκόμη νά έχει άσυμβίβαστη τιμιότητα καί άμεροληψία. Ό κριτικός πρέπει 
νά είναι άποδεσμευμένος άπό εύνοια, έχθρότητα, προκατάληψη, σκοπιμότητες, 
κι άπό τόν επικίνδυνο ναρκισσισμό γιά έπίδειξη γνώσεων καί πνεύματος. Φι
λία, πολιτική ή κοινωνική θέση, προσωπικά προηγούμενα ή δτιδήποτε άλλο 
σχετικά μέ τόν κρινόμενο λογοτέχνη δέν πρέπει νά έχουν θέση στη σκέψη 
τοΰ κριτικοΰ' μόνο ή άξια τοΰ λογοτεχνήματος. Μόνο έτσι θά μπορεί νά 
έκφράζεται ελεύθερα, χωρίς φόβο ή πάθος. Κι έτσι θά έπιτελεί έργο κρι
τικού κι δχι καταπέλτη ή διαφημιστή.

’Απαραίτητο, τέλος, προσόν τού κριτικού είναι ή ένότητα τών κριτηρίων 
του γιά δλες τίς περιπτώσεις, στοιχείο πού θά τόν άπαλλάσσει άπό τόν δογ
ματισμό καί τό άναιτιολόγητο τών άπόψεών του. ’Εκείνος πού Ικανοποιείται 

νά μεταδίδει άπλώς τίς έκάστοτε έντυπώσεις του άπό τό λογοτέχνημα χωρίς 
νά τίς έχει εντάξει σ’ ένα σύστημα άρχών, δέν μπορεί νά έπιτελεΐ σωστά τό 
έργο τής κριτικής.

Αύτό τό άναγκαΐο σύστημα άρχών δέν πρέπει νά έχει ληφθεΐ έτοιμο άπό 
άλλού, άλλα νά έχει καλλιεργηθεί προσωπικά μέ τίς προσπάθειες τοΰ ίδιου τοΰ 
κριτικοΰ μέσα άπό τή δική του πείρα. Ό κριτικός τής λογοτεχνίας, δπως καί 
κάθε κλάδου τοΰ φαινομένου τής Τέχνης, πρέπει νά είναι βέβαιος δτι δέν πα
ρασύρεται άπό τίς συμπτωματικές του εντυπώσεις. Τό σύστημα άρχών θά χα
λιναγωγεί τούς στιγμιαίους ενθουσιασμούς, τήν άγανάκτηση ή άλλες ψυχικές 
διαθέσεις του.

’Έτσι, στοιχειοθετώντας τήν ταυτότητα τοΰ επαρκούς κριτικού έχουμε ήδη 
διατυπώσει μιαν άπό τίς άπαραίτητες προϋποθέσεις τής σωστής κριτικής: τήν 
άνάγκη έξοπλισμοΰ της μέ σταθερές, καί έφαρμοστέες σέ δλους, κοινωνικές, 
αισθητικές καί φιλοσοφικές άρχές. Διαφορετικά, σύμφωνα μέ κάποια διατύ
πωση, ή κριτική καταντά «άναρχούμενη άνευθυνολογία».

Μιά δεύτερη προϋπόθεση είναι ή ύπέρβαση τής προχειρότητας. Τό κρι- 
νόμενο έργο πρέπει νά διαβάζεται μέ προσοχή, δσος κόπος ή χρόνος κι αν 
άπαιτεϊται· δχι βιαστικά καί επιπόλαια, κι άσφαλώς δχι μόνο τό πρώτο κε
φάλαιο καί ή τελευταία σελίδα. Τέτοιου είδους προσέγγιση, ή «κριτική τοΰ 
ήσσονος κόπου» (Τ. Μαλάνος) , μόνο σέ γελοιοποίηση καί άνυποληψία τής 
κριτικής — καί τοΰ κριτικοΰ — δδηγεί.

Έδώ γεννιέται ένα έρώτημα: "Ενα έργο άνάξιο, στερούμενο ποιότητας, 
πρέπει νά επικρίνεται ή νά άφήνεται στη σιωπή ; Μέ άλλα λόγια τά έργα πού 
δέν είναι άξια λόγου πρέπει νά καταδικάζονται μέ μιά δυσμενή κριτική;

Έχω τήν προσωπική πεποίθηση πώς, σέ τέτοια περίπτωση, δ κριτικός 
είναι προτιμότερο νά σιωπά. ’Όχι γιά άνθρωπιστικούς λόγους ή γιά λόγους 
άβρότητας πρός τόν λογοτέχνη, άλλό τουλάχιστο γιά άλλους δυό λόγους: 
Πρώτα γιατί στή σπατάλη τοΰ σχεδόν — πάντα — περιορισμένου χρόνου τοΰ 
κριτικοΰ γιά τήν άνάγνωση ένός τέτοιου έργου δέν πρέπει νά προστίθεται κι 
εκείνη γιά τή διατύπωση μιας κριτικής. Κι έπειτα μιά τέτοια έπικριτική 
κριτική, πέρα ίσως άπό τήν ικανοποίηση κάποιων συμπλεγμάτων του κριτικού 
ή τήν πρόκληση άντίθετων άποτελεσμάτων άπό τίς προθέσεις τοΰ κρτικοΰ, 
δέν θά πρόσφερε άξιόλογα πράγματα στήν ύπόθεση τοΰ έργου τής κριτικής.

Στή θέση αύτή δικαιολογείται μιά έξαίρεση: Είναι ή περίπτωση κατά 
τήν όποια, παρά τήν άξια του καί γιά λόγους έξωαισθητικούς καί εύνόητους, 
καταβάλλεται προσπάθεια νά παρουσιαστεί τό λογοτεχνικό έργο — καί κατ’ 
έπέκταση δ δημιουργός του — ώς μέγεθος άντιστρόφως άνάλογο πρός δ,τι 
πραγματικά είναι. Τότε, έκ καθήκοντος καί γιά λόγους δικαιοσύνης, έπιβάλ- 
λεται νά βάλει δ κριτικός τά πράγματα στή σωστή, κατά τή γνώμη του, 
θέση τους.
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Είναι αναγκαία στό σημείο αύτό μια άκόμη διευκρίνηση: Δέν σημαίνει 
δτι κάθε λογοτεχνικό έργο για τό όποιο δέν γράφεται κριτική είναι άνάξιο 
λόγου. Γιατί είτε τό πλήθος τών λογοτεχνικών βιβλίων πού περιέρχονται σέ 
γνώση τοΰ πριτικοΰ ή τοΰ άποστέλλονται άπό τούς λογοτέχνες, δέν τοΰ έπι- 
τρέπει τήν ένασχόληση μέ δλα· είτε — γιατί να άποκρυβεϊ; — δ κριτικός 
αισθάνεται πώς για λόγους αύτοσεβασμοΰ καί δικαιοσύνης, δέν έπαρκεϊ για 
τήν κρίση ενός συγκεκριμένου έργου.

“Ενα κείμενο λογοτεχνικής κριτικής, τώρα, τί πρέπει να περιλαμβάνει;
Μακριά βέβαια άπό όποιαδήποτε πρόθεση παροχής συνταγών, νομίζω 

πώς γιά μιαν δσο γίνεται πληρέστερη άντίκρυση τοΰ κρινόμενου έργου είναι 
άπαραίτητα τέσσερα τουλάχιστο πράγματα: Μια γενική άναφορά στό λογο
τέχνημα καί τόν συγγραφέα του, άν δ συσχετισμός του μέ τά άλλα έργα του 
μπορεί νά φωτίσει καλύτερα τό κρινόμενο έργο. Έπειτα ή παρουσίαση τών 
στοιχείων τοΰ λογοτεχνήματος: θέμα (μέ συνοπτική ανάλυση τοΰ περιεχομέ
νου) , έκταση, αρχιτεκτονική, χαρακτήρες, κόσμος τών ιδεών καί άλλες πιθανές 
πλευρές. Τρίτο ή κυρίως κρίση γιά τό έργο. Τέλος μια γενική θεώρηση - 
άποτίμηση τοΰ λογοτεχνήματος.

Μέσα στά πλαίσια αύτά πρέπει νά προσεχθούν καί νά κριθοΰν: δ μύθος 
(πού άποτελεϊ καίριο στοιχείο σέ πλεΐστα λογοτεχνικά είδη) δσον άφορά τήν 

περιοχή άπ’ δπου άντλεϊται, τήν προωτοτυπία, τή συνάφεια μέ τήν πραγμα
τικότητα, τήν πιθανότητα, τήν έκταση (καθοριστικό στοιχείο γιά τό διήγημα 
λ.χ.) · τήν αρχιτεκτονική δομή, τήν ισορροπία ή άνισότητα τών μερών καί 
τήν τελική λύση· τόν ιδεολογικό κόσμο τών ήρώων καί τούς προσανατολι
σμούς τοΰ συγγραφέα πού έξάγονται άπ’ αύτόν. Άκόμη τούς χαρακτήρες, άν 
έχουν αισθητική αύτοτέλεια’ άν ή γραφή τοΰ συγγραφέα έχει τόν άλφα ή 
βήτα χαρακτήρα (φυσική, ύπαινικτική, στομφώδης ή άφελής λ.χ.) , άν ύπάρ- 
χει άνταπόκριση λόγου καί θέματος (άν λ.χ. μια δραματική σκηνή στήν πε
ζογραφία ή ένα τραγικό περιεχόμενο στήν ποίηση άποδίδονται μέ άντίστοιχο 
ύφος καί γλώσσα) * άν άκόμη δ λογοτέχνης έπιτυγχάνει νά ζωοποιεί τή 
γλώσσα, νά τή φροντίζει μέ νοήματα, άν άκριβολογεϊ, ή άν ή γλώσσα του χα
ρακτηρίζεται άπό έπιτήδευση καί χυδαιολογία (φαινόμενο σήμερα συχνό) , 
ή ξηρότητα καί μονοτονία, μακρολογία καί ταυτολογία.

Τέλος άν μέ τό έργο του δ λογοτέχνης έχει κατορθώσει νά άναγάγει τό 
άτομικό αίσθημα, τήν άτομική συγκίνηση καί περιπέτεια, τό άτομικό πρόβλη
μα, τό πρόσκαιρο περιστατικό, στόν αισθητικό χώρο, δπου τό άτομικό-ύποκει- 
μενικό μεταβάλλεται σέ γενικό, πανανθρώπινο, ύπερχρονικό, έξακτινούμενο 
πρός τίς διάφορες κατευθύνσεις άπό ένα πυρηνικό στοιχείο-ίδέα.

Μέ βάση δλα αύτά δέν μπορεί νά θεωρείται κριτικό κείμενο ένα σύντομο 
σημείωμα δέκα γραμμών πού απλώς άνακοινώνει τήν έμφάνιση ένός λογοτε
χνήματος, ούτε μια σελίδα σέ περιοδικό ή δυό στήλες σέ έφημερίδα, δπου οί 

δέκα γραμμές άναφέρονται μέ γενικότητες στό έργο καί οί άλλες τριάντα ή 
σαράντα άποτελοΰν παράθεση άποσπάσματος άπ’ αύτό. Ούτε πάλι, κατά τή 
γνώμη μου, τό κριτικό κείμενο πρέπει νά απλώνεται σέ έκταση πολλών σελί
δων, δπου μεγάλο μέρος διατίθεται σέ άκατάσχετη διατύπωση γενικών στοχα
σμών τοΰ κριτικοΰ περί τέχνης καί τό ύπόλοιπο άποτελεϊ έκτενή καί κουρα
στική άνάλυση τών έπιμέρους τοΰ λογοτεχνήματος. ’Εκτός τοΰ δτι τέτοιες 
κριτικές άποθαρρύνουν τούς άναγνώστες νά τίς διαβάζουν, δέν είναι σωστό νά 
άφαιροΰνται άπ’ αύτούς δλα τά περιθώρια προσωπικής έκτίμησης τοΰ έργου. 
Χειρότερη είναι άκόμη ή περίπτωση στήν όποια τό κρινόμενο έργο γίνεται 
άφόρμηση γιά τόν κριτικό νά απλωθεί σέ άπόψεις γιά τή ζωή, τήν πολιτική 
ή τή μάχη τών ιδεολογιών, πού καμμιά σχέση δέν έχουν μέ τό έργο ή έστω 
τήν τέχνη γενικά.

Άλλα καί ή γλώσσα στήν όποια γράφεται ή λογοτεχνική κριτική δέν 
πρέπει νά είναι έξεζητημένη, ένοχλητικά λεξιθηρική, μέ τρόπο που νά καθιστά 
τό λόγο σκοτεινό καί τή σκέψη τοΰ κριτικού άκόμη σκοτεινότερη· άλλα νά 
είναι άπλή, σαφής, εύστοχη, ώστε νά δημιουργεί τήν αίσθηση δτι τό κάθε τι 
δύσκολα θά διατυπωνόταν καλύτερα.

Νομίζω πώς δέν θά ήταν ύπερβολή άν, ώς τελευταία παρατήρηση, ύπο- 
στήριζα δτι μια καλή κριτική είναι άπό μόνη της ένα έργο τέχνης, εύχάριστο 
στήν άνάγνωση. Γιά τοΰτο δ κριτικός πρέπει νά έχει συναίσθηση του έαυτοΰ 
του καί ώς καλλιτέχνη καί νά αισθάνεται τίς σχετικές ευθύνες. Κι άκόμη δτι 
ή επικοινωνία τοΰ κριτικοΰ μέ τό λογοτεχνικό έργο δδηγεϊ καί τόν ίδιο σέ μιαν 
άνασκόπηση τοΰ ίδιου τοΰ έαυτοΰ του, καθώς συντίθενται γονιμοποιά μέσα του 
δ προσωπικός του κόσμος καί δ κόσμος τοΰ κρινόμενου έργου. Αύτό, σέ έπα- 
νάληψη, άποτελεϊ καί τό κέρδος τοΰ κριτικοΰ.

Μέ μια τέτοια προσέγγιση τών πραγμάτων έχομε ώς άποτέλεσμα ένα κρι
τικό κείμενο, πού άνοίγεται πρός τό τρίτο πρόσωπο, τόν άναγνώστη, ώς μια 
προσπάθεια άποκρυπτογράφησης του μυστηρίου τής Τέχνης, πού είναι ή 
αισθητική έκφραση τοΰ μυστηρίου τής ζωής.

Σεπτ. 1984
Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Προτού συνθέσουμε τις δυο έννοιες θέατρο και κριτική, για να εξε
τάσουμε τι είναι κριτική θεάτρου πρέπει να δούμε τι είναι το θέατρο και τι 
είναι η κριτική. Από την αρχή πρέπει αν σημειωθεί ότι, όπου στην εισή
γησή μου αναφέρομαι στο θέατρο — εκτός αν το συγκεκριμενοποιώ — εννοώ 
τη θεατρική παράσταση.
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Το θέατρο είναι μια μορφή τέχνης εφήμερη. Προσφυώς έχει γραφτεί 
πως πεθαίνει κάθε βράδυ αλλά το επόμενο βράδυ ξαναγεννιέται και πάλι. Ότι 
απομένει από μια θεατρική παράσταση είναι το κείμενο, το πρόγραμμα, κά
ποιες φωτογραφίες και κριτικές, οι μνήμες των θεατών. Όλα αυτά όμως 
είναι τμήματα — μικρότερα ή μεγαλύτερα — εντυπώσεων για το τι ήταν 
η παράσταση κι όχι, βέβαια, η ίδια η παράσταση. Ξέρουμε ακόμα πως ποτέ 
δυο παραστάσεις του ίδιου έργου από τους ίδιους ακόμη εκτελεστές δεν είναι 
ακριβώς οι ίδιες. Το θέατρο μοιάζει με τη ζωή, γιατί την αποτυπώνει στιγμή 
προς στιγμή, κι αυτό την κάμνει την πιο αντικειμενική τέχνη. Όπως στη 
ζωή μαθαίνουμε για τους ανθρώπους από το τι λένε και πράττουν και από 
το ότι λένε οι άλλοι γι’ αυτούς, έτσι και στο θέατρο μέσα από τα λόγια 
και τις πράξεις των χαρακτήρων διαμορφώνουμε γνώμη για την προσωπικό
τητά τους, τα ελατήρια και τις επιδιώξεις τους. Επίσης, το θέατρο χαρα
κτηρίζεται από μια συνθετικότητα, αφού ενσωματώνει πολλές τέχνες, συνδυά
ζοντας τη δημιουργία πολλών εκτελεστών: του ηθοποιού, του συγγραφέα, του 
σκηνοθέτη, του σκηνογράφου, του ενδυματολόγου, του φωτιστή, του χορογρά- 
φου, του μουσικού. Πολλοί υποστηρίζουν, με βάση αυτό το χαρακτηριστικό, 
ότι είναι μεικτή και επομένως ατελής τέχνη, αφού δεν αποτελεί δημιουργία 
ενός δημιουργού. Για να συντελεστεί η θεατρική παράσταση απαιτείται η 
συνδρομή πολλών τεχνών, άρα το θέατρο δεν είναι αυτάρκης, συνεπώς είναι 
κατώτερη τέχνη.

Η κριτική από την άλλη είναι γενικά η λειτουργία, που αποσκοπεί να 
εξηγήσει, φωτίσει και ερμηνεύσει ένα έργο τέχνης. Παρεμβαίνει ανάμεσα 
στον καλλιτέχνη — πομπό και στο θεατή — δέκτη και υπηρετεί και τους 
δυο. Η κριτική ουσιαστικά ενυπάρχει τόσο στο δημιουργό όσο και στον 
αποδέκτη του δημιουργήματος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο T.S. Eliot: 
«Μπορεί το μεγαλύτερο μέρος από τη δουλειά του συγγραφέα, όταν συνθέτει 

το έργο του, να είναι εργασία κριτική... Μερικοί δημιουργοί είναι καλύτεροι 
από άλλους μόνο και μόνο επειδή η κριτική ικανότητά τους είναι ανώτερη». 
Κι ο δέκτης, στην περίπτωση του θεάτρου ο θεατής, παίρνει κριτική στάση 
απέναντι στην παράσταση. Αυτή εκδηλώνεται ως χειροκρότημα, γέλιο για 
κάποιο κωμικό στοιχείο ή κάποτε και για κάτι τραγικό (που αποδίδεται ανε- 
πιτυχώς) , ψυχρότητα εκεί που αναμένεται να βγεί γέλιο, προσοχή, συμμε
τοχή, η^χία ή ανησυχία.

Μια καί μιλάμε για θεατή πρέπει το τονιστεί ότι στις τέχνες θεάματος 
και ακροάματος (Performing Arts) ο ρόλος του είναι βασικός στην όλη διερ
γασία. Φυσικά, σ’ όλες τις τέχνες είναι απαραίτητος παράγοντας. Ενώ όμως 
σ’ ορισμένες ο δέκτης απολαμβάνει ή μπορεί να απολαύσει το έργο και μόνος 
του, στις τέχνες θεάματος και ακροάματος αντιδρά ως μέλος ομάδας και μά
λιστα επηρεάζει μέχρις ενός βαθμού το ίδιο το καλλιτεχνικό προϊόν. Η αντί- 
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δράση του θεατή μεταδίδεται στους ηθοποιούς, που είναι φυσικό να επηρεά
ζονται, γιατί για να λειτουργήσει το θέατρο — κι αυτή είναι η μαγεία του 
και ότι βασικά το διαφοροποιεί από το μη ζωντανό θέαμα — πρέπει να 
υπάρχει επικοινωνία πομπού και δέκτη. Η επικοινωνία αυτή είναι αμφίδρομη. 
Είναι γνωστό πως μπροστά σ’ ένα δεκτικό, ευαίσθητο, θερμό κοινό η από
δοση των ερμηνευτών ανεβαίνει, ενώ υπάρχει μείωση της απόδοσης όταν το 
κοινό είναι ψυχρό. Είναι επίσης ενδεχόμενο, σε περιπτώσεις, για παρά
δειγμα, όπου επιδιώκεται γέλιο και δε βγαίνει, ο ηθοποιός να προσθέσει στο 
κείμενο στοιχεία ή να κάμει γκριμάτσες, χειρονομίες ή οτιδήποτε άλλο για 
να το πετύχει. Είναι φανερό ότι το καλλιτεχνικό προϊόν, η παράσταση, έχει 
διαφοροποιηθεί κάπως και τούτο λόγω της αντίδρασης του θεατή.

Παρόλο που, όπως είπαμε, κάθε θεατής είναι ως ένα βαθμό κριτικός, 
όταν μιλούμε για κριτικό θεάτρου εννοούμε αυτόν που διατυπώνει κρίσεις και 

τις δημοσιεύει.
Η θεατρική κριτική παρουσιάζεται και ως απλή παρουσίαση — εξή

γηση του έργου ή ως αξιολόγηση σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ή — το 
συνηθέστερο — ως σύνθεση και των δύο.

Η παρουσίαση έχει ως σκοπό να εξηγήσει ένα έργο ή τις συνθήκες που 
συντέλεσαν στη δημιουργία του ή την επηρέασαν. Ο κριτικός μπορεί να 
γράψει για το συγγραφέα, την περίοδο που έζησε, από πού αντλεί τις ιδέες 
του και άλλα παρόμοια. Η αξιολογούσα κριτική διατυπώνει κρίσεις ευνοϊκές 
ή δυσμενείς με όλες τις διαβαθμίσεις τους, στηριζόμενη σε μικρότερο ή μεγα
λύτερο βαθμό σε στοιχεία του έργου και της παράστασης (δομή, χαρακτήρες, 
ιδέες, γλώσσα, εικαστικά στοιχεία) . Μπορεί ο κριτικός να στοχεύει, αφού 
έχει ο ίδιος καταλήξει σε συμπέρασμα για το αν είναι καλή ή κακή η παρά
σταση, να πείσει τους άλλους για την ορθότητα των συμπερασμάτων του και 
να τους κάμει να συμμεριστούν τις αντιδράσεις και τα αισθήματά του. Μπορεί 
όμως ν’ αποβλέπει στο να δώσει μια βαθύτερη αξιολόγηση ως προς το πόσο 
αποτελεσματικό υπήρξε το έργο, αν και μέχρι ποιου βαθμού, δηλαδή, πραγμά
τωσε τις προθέσεις του. Η διαφορά τους είναι ουσιαστικά πολύ λεπτή κι 
είναι μάλλον θέμα προσέγγισης. Στη δεύτερη περίπτωση επικρατεί περισσό
τερο η νηφαλιότητα, η εκλογίκευση, η όσο γίνεται μεγαλύτερη απόσταση και 
αντικειμενικότητα, σ’ αντίθεση με την πρώτη, όπου το συναισθηματικό στοιχείο 

είναι έντονα διάχυτο.
Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει στο έργο του ένας σοβαρός 

κριτικός είναι τρία: Να κατανοήσει πρίώτα το έργο, να αξιολογήσει το 
βαθμό στον οποίο έχει τούτο πραγματώσει τις προθέσεις του καί, τέλος, να 
κρίνει τη γενική αξία ή απαξία του. Στην προσπάθειά του να κατανοήσει 
το θεατρικό έργο πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει διερευνήσει όλα τα σημαντικά 
στοιχεία - κλειδιά, που αποκαλύπτουν το νόημα του έργου. Πρώτα πρέπει να
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το αναλύσει, αφού φυσικά το διαβάσει. Κάποτε χρειάζεται να επεκταθεί σε 
θέματα που αφορούν το συγγραφέα (το έργο του γενικά, το περιβάλλον, την 
εποχή του) . Αν το έργο ανήκει στο παρελθόν, πιθανό να πρέπει να εξε
τάσει το ιδεολογικό υπόβαθρο της εποχής, ακόμη και τον τρόπο ανεβάσματος 
του έργου στον τόπο και το χρόνο που το γέννησε. Μετά την κατανόηση του 
έργου, ο κριτικός θα προχωρήσει στην αξιολόγησή του με βάση το πόσο καλά 
εξυπηρετεί το σκοπό του, τις προθέσεις του. Σπάνια, βέβαια, ένας θεατρικός 
συγγραφέας δηλώνει τις επιδιώξεις του. Τούτο είναι κάτι που ανακαλύπτει 
ο κριτικός έπειτα από ανάλυση διεισδυτική. Ενδείξεις και υπαινιγμοί υπάρ
χουν στο ίδιο το έργο και πρέπει να εντοπιστούν. Είναι ο τόνος, η ατμόσφαιρα 
του έργου, οι ιδέες, οι χαρακτήρες και οι συγκρούσεις. Πρέπει να είναι σε 
θέση να αναγνωρίζει, για παράδειγμα, αν ο συγγραφέας επιδιώκει να διεγεί
ρει αγανάκτηση για κάποια κοινωνική αδικία ή να γελοιοποιήσει μια πολιτική 
κατάσταση, να προσφέρει απλώς ψυχαγωγία ή αν έχει κάποιους άλλους στό
χους. Όταν συλλάβει το σκοπό του έργου, τότε μπορεί να αξιολογήσει πόσο 
καλά έχει ο συγγραφέας πραγματώσει το σκοπό του και κατ’ επέκταση αν 
η παράσταση προβάλλει το επιδιωκόμενο μήνυμα ή αν το υποβαθμίζει ή αν 
το προδίδει ακόμη.

Έστω όμως κι αν έχει κατανοηθεί το έργο κι έχει θεωρηθεί πετυχεμένο 
από την άποψη ότι πραγματώνει τις προθέσεις του, μπορεί να κριθεί, μέσα σ’ 
ένα ευρύτερο σύστημα αξιών, ότι δεν ικανοποεί. Διαφωνίες για την αξία ενός 
έργου συχνά πηγάζουν από διαφορά γνώμης σχετικά με το ευρύτερο σύστημα, 
μέσα από το οποίο αντιμετωπίζεται το έργο. Άλλοι αποδίδουν σημασία στη 
δραματική μορφή και αξιολογούν το έργο σε σύγκριση με ανάλογα του ιδίου 
τύπου' άλλοι λαμβάνουν υπόψη κριτήρια πολιτικά, κοινωνικο-οικονομικά και 
άλλα. Έτσι, σήμερα στην Κύπρο συναντούμε, σε κριτικές, διατυπώσεις, 
όπως: Ο σκηνοθέτης, οι ηθοποιοί, όλοι οι παράγοντες εργάστηκαν φιλότιμα 
κι έδωσαν μια πετυχεμένη παράσταση. Το έργο όμως αυτό ποια σχέση είχε 
με την εποχή μας, με τον αγώνα του διεξάγει ο λαός μας σήμερα... Ή: Το 
έργο μιλούσε για την προσφυγιά, αλλά δεν έκαμνε ανάλυση του πώς φτάσαμε 
σ’ αυτή, δε φαινόταν δηλαδή, ο ρόλος του ιμπεριαλισμού και της προδοσίας.

Ας έρθουμε τώρα σε πιο πρακτικά θέματα.
Είπαμε ότι το θέατρο είναι σύνθετη τέχνη κι ενσωματώνει πολλές άλλες, 

των οποίων ο αριθμός και η συμβολή στο τελικό αποτέλεσμα ποικίλλουν ανά
λογα με το έργο. Ας πάρουμε μερικά μόνο από τα μέρη που συνθέτουν μια 
παράσταση κι ας εντοπίσουμε ενδεικτικά μερικά στοιχεία που ο κριτικός πα
ρακολουθεί, αξιολογεί και με βάση τα οποία συνθέτει την κρίση του. Δεδο
μένου ότι ο σκηνοθέτης είναι εκείνος που αναλαμβάνει να ζωντανέψει το έργο 
και να μεταδώσει το μήνυμά του, συντονίζοντας όλους τους επιμέρους παρά
γοντες, εκείνος είναι που βασικά κρίνεται κατά την παράσταση.
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Στον τομέα της ερμηνείας των ηθοποιών εξετάζεται ο λόγος και η εκ
φώνησή του, οι σιωπές, η κίνηση, οι χειρονομίες, οι γκριμάτσες, διάφορες 
επιμέρους ενέργειες, η απόδοση των ψυχικών καταστάσεων, οι συγκρούσεις. 
Ακόμα, το φυσικό παρουσιαστικό των ηθοποιών σε σχέση με τους ρόλους, η 
θέση τους πάνω στη σκηνή, σε σχέση μεταξύ τους και με το κοινό, η οργά
νωση των συνόλων, η ισορροπία, η έμφαση, τα διάφορα επίπεδα. Όλα αυτά 
έχουν κάποιο νόημα κι εκφράζουν κάτι. Είναι, με τον τρόπο που εκτελούνται 
πάνω στη σκηνή, εξυπηρετικά του έργου ή όχι;

II σκηνογραφία και τα κοστούμια υποτίθεται ότι αποδίδουν οπτικά το 
θέμα, το στυλ, την ατμόσφαιρα, το χώρο, την εποχή, το κοινωνικο-οικονομικό 
περιβάλλον. Εξυπηρετούν κι εκφράζουν σωστά αυτά τα στοιχεία οι αντί
στοιχοι συντελεστές με τα υλικά και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους; 
Ο σκηνογράφος χρησιμοποιεί το χώρο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ευκολύνει 
τη δράση; Η γραμμή, το χρώμα, η υφή, τα στολίδια, όλα αυτά τα στοιχεία 
προάγουν το πνεύμα του έργου; Έχουν μεταξύ τους ενότητα και ισορροπία, 
αποδίδεται ο ορθός ρυθμός στην παράσταση, υπάρχει έμφαση εκεί που χρειά

ζεται ;
Ο φωτιστής έλαβε υπόψη του τις αρχές της αρμονίας, ισορροπίας και 

αναλογίας κατά τη χρησιμοποίηση των διαφόρων δυνατοτήτων του φωτισμού, 
δηλαδή της έντασης, του χρώματος, της κατανομής και της κίνησης;

Όλα αυτά και πολλά άλλα παρεμφερή ερωτήματα πρέπει να απασχό
λησαν το σκηνοθέτη και είναι μέσα στα θέματα, που εξετάζει ή πρέπει να 
εξετάζει ο κριτικός, έστω κι αν δεν κάμνει σ’ όλα αυτά κατ’ ανάγκη μνεία 

σε μια κριτική του.
Νομίζω πως αν κάτι έχει γίνει σαφές από την εισήγησή μου, τούτο είναι 

ότι ο ρόλος του κριτικού είναι βασικός στη θεατρική διαδικασία και ότι το έργο 
του είναι πολύ υπεύθυνο και κατά συνέπεια δύσκολο.

Δε θα εξειδικεύσω τη διαπραγμάτευση του θέματός μου με αναφορά στην 
κατάσταση στην Κύπρο, γιατί τα πράγματα είναι σ’ όλους μας γνωστά. Έγι
ναν μερικοί υπαινιγμοί, από τους οποίους ο καθένας μπορεί να εξαγάγει τα 
συμπεράσματά του. Αντιλαμβάνομαι ότι στόχος των οργανωτών του Συμπο
σίου ήταν να τεθούν γενικά θέματα κριτικής. Ίσως η ειδική αναφορά στην 
Κύπρο ν’ αποτελέσει αντικείμενο σ’ ένα άλλο συμπόσιο.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να διατυπώσω τα γνωρίσματα, που ένας άξιος 
του ονόματός του κριτικός πρέπει να έχει ή καλύτερα να τείνει ν' αποκτήσει.

—Πρέπει να έχει ευαισθησία σε αισθήματα, εικόνες και ιδέες.
—Πρέπει να είναι όσο το δυνατό καλύτερα κατατοπισμένος για το θέατρο 

όλων των περιόδων και όλων των τύπων.
—Πρέπει να είναι πρόθυμος να ερευνά, να ψάχνει μέχρις ότου καταλάβει 

όσο γίνεται καλύτερα τα έργα.
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—Πρέπει να είναι ανεκτικός στους νεωτερισμούς.
—Πρέπει να έχει την ικανότητα να συνθέτει κι εκφράζει με σαφήνεια 

τις κρίσεις και τα επιχειρήματα του.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

1. Η κριτική του παιοικου βιβκιου αποτελεί ενα ξεχωριστό είδος κρι- 
ακης, ακριβώς όπως και το παιδικό βιβλίο αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία 
βιβλίου που τείνει να αποκτήσει ένα είδος αυτοτέλειας. Έχει αναγνωριστεί πως 
οι συγγράφεις παιδικών βιβλιο^ν δεν είναι αρκετό να έχουν αναπτυγμένο μόνο 
το συγγραφικό τάλαντο. Χρειάζεται επιπρόσθετα να έχουν και ειδικές γνώ
σεις για τα ψυχοκοινωνικά γνωρίσματα του αναπτυσσόμενου παιδιού. Το ίδιο 
ακριβώς ισχύει και για τους κριτικούς του παιδικού βιβλίου.

Ο κριτικός παιδικών βιολιών, πέρα από την καλλιεργημένη αισθητική 
αντίληψη, πρέπει να είναι και καλός γνώστης της ψυχολογίας του παιδιού. 
Πρέπει να γνωρίζει με ακρίβεια τα στάδιά που ακολουθεί η πνευματική ανά- 

^υξη του παιδιού, καθώς και τα ειδικά ενδιαφέροντα, τις ξεχωριστές ανάγκες 
και τη συμπεριφορά του παιδιού σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής του. Ο κριτι
κός παιοικων βιολιών πρέπει πρώτα να είναι παιδαγωγός και ύστερα τεχνο
κρίτης.

2. Μια βασική Λειτουργία της κριτικής είναι να βοηθήσει το κοινό, προς 
το οποίο απευθύνεται το βιβλίο, να το εκτιμήσει ορθά, τόσο ως περιεχόμενο όσο 
και ως τέχνη. Ο κριτικός στέκεται ανάμεσα στο συγγραφέα και στο κοινό. 
Προσπαθεί να καλλιεργήσει αισθητικά το κοινό και να το βοηθήσει να ερμη
νεύσει όσο το δυνατό πιο πλατιά το μήνυμα του συγγραφέα. Απευθύνεται συγ
χρόνως και προς το συγγραφέα, τον οποίο προσπαθεί να βοηθήσει ώστε να 
συνειδητοποιήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του έργου του μέσα 
στα ευρυτερα πλαίσια των λογοτεχνικοιν ρευμάτων της εποχής του.

Τη λειτουργία αυτή της κριτικής είναι δύσκολο να την υλοποιήσει η 
κριτική του παιδικού βιβλίου, επειδή τα παιδιά, το κοινό προς το οποίο απευ
θύνεται το παιδικό βιβλίο, προτιμούν να διαβάσουν το ίδιο το βιβλίο παρά να 
ασχοληθούν με σχόλια άλλων για το βιβλίο. Τούτο δεν αποκλείει φυσικά τον 
κριτικογράφο παιδικών βιβλίων να απευθύνεται και προς τα παιδιά. Σε τέ
τοια όμως περίπτωση η κριτική πρέπει να είναι ανάλογη με την ηλικία των 
παιδιών. Και επειδή κάθε ηλικία παιδιών χρειάζεται διαφορετική προσέγ-

Y1 αυτό και η κριτική παιδικών βιβλίων που απευθύνεται στα παιδιά 
πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα, ακριβώς όπως και τα παιδικά βιβλία 

πρέπει να γράφονται διαφορετικά, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών προς 
την οποία απευθύνονται.

3. Η κριτική παιδικού βιβλίου πιστεύω ότι προσφέρει περισσότερα στη 
βελτίωση της παιδικής λογοτεχνίας, εάν απευθύνεται προς τους ίδιους τους 
συγγραφείς και ιδιαίτερα προς τους γονείς.

Η κριτική που απευθύνεται προς τους συγγραφείς αποτελεί ένα είδος 
επανατροφοδότησης, που βοηθεί το συγγραφέα να ξαναδει το έργο του μέσα 
από το πρίσμα που δημιουργούν οι απόψεις των άλλων. Η επανατροφοδό- 
τηση όμως αυτή είναι τεχνητή και όχι φυσική. Η φυσική επανατροφοδότηση 
είναι εκείνη που προέρχεται από το ίδιο το αναγνωστικό κοινό, δηλαδη τα 
παιδιά.

Και αυτή όμως η φυσική επανατροφοδότηση έχει τα δικά της μειονε
κτήματα, επειδή οι νεαροί αναγνώστες δεν έχουν ακόμη αναπτύξει · την ικα
νότητα να ξεχωρίζουν το καλλιτεχνικά ωραίο από το ελκυστικό και το ηθικά 
ωραίο από την προπαγάνδα και το διδακτισμό. Παρόλο τούτο όμως η γνώμη 
των παιδιών πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Η κριτική που γράφεται από τους μεγάλους προσφέρει μια τεχνητη επα
νατροφοδότηση στο συγγραφέα. Ο κριτικογράφος ενδέχεται να έχει άλλες 
εκτιμήσεις για ένα βιβλίο από τις εκτιμήσεις των ίδιων των παιδιών. Είναι 
γι’ αυτό το λόγο που ο κριτικός παιδικού βιβλίου, πριν γράψει την κριτική 
του, πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τη γνώμη των παιδιών, κάνοντας προη
γουμένως για το σκοπό αυτό κάποιο είδος μικροέρευνας. Με τον τρόπο αυτό 
ο συγγραφέας βοηθείται περισσότερο, γιατί επιτυγχάνεται ένας συνδυασμός 
της τεχνητής με τη φυσική επανατροφοδότηση, επιτυγχάνεται η χρυσή τομή 
στην κριτική του παιδικού βιβλίου.

Πολύ πιο χρήσιμη γίνεται η κριτική παιδικού βιβλίου όταν απευθύνεται 
προς τους γονείς, τους οποίους προσπαθεί να ενημερώσει για τα νέα παι
δικά βιβλία που εκδίδονται και να τους βοηθήσει πώς να επιλέγουν βιβλία για 
τα παιδιά τους. Το είδος τούτο της κριτικής έχει αρκετά ευδοκιμήσει και 
αποδείχτηκε ως η πιο βασική λειτουργία της κριτικής παιδικού βιβλίου.

4. Μεγάλη σημασία στην άσκηση της κριτικής παιδικού βιβλίου έχουν η 
προσωπικότητα του κριτικού, οι απόψεις του για το ρόλο του παιδικού βιβλίου, 
η αντικειμενικότητα της κρίσης του, η συμπάθειά του για το συγγραφέα και 
ο λόγος για τον οποίο ασκεί την κριτική. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεά
ζουν άμεσα την ποιότητα της κριτικής του και κατ επέκταση την αξία και 
την ωφελιμότητά της.

Από τους πιο πάνω παράγοντες θα σχολιάσω σύντομα τον παράγοντα που 
αναφέρεται στο λόγο για τον οποίο γράφει ένας κριτική. Οι κριτικογράφοι 
δεν υποκινούνται όλοι από τα ίδια κίνητρα. Μερικοί γράφουν κριτική για να 
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προσφέρουν εξυπηρέτηση σε κάποιο φίλο τους συγγραφέα, άλλοι έχουν ως 
στόχο τους να συμβάλουν στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, άλλοι θέλουν να 
βοηθήσουν τους γονείς να επιλέξουν τα κατάλληλα βιβλία για τα παιδιά τους, 
ενώ άλλοι αποβλέπουν στην καλλιέργεια της τέχνης του λόγου και στην 
ανάπτυξη των γραμμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στο παιδικό βιβλίο.

Ο σκοπός που κυριαρχεί στη σκέψη του κριτικού όταν γράφει την κρι
τική του για ένα παιδικό βιβλίο, επηρεάζει άμεσα το περιεχόμενο της κριτικής 
του και κατ’ επέκταση τις αξίες και το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει. Συ
νήθως στην κριτική του παιδικού βιβλίου ο κριτικός ασχολείται με μερικά ή 
και με όλα από τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Το περιεχόμενο του βιβλίου. Εξετάζει αν το θέμα του βι
βλίου είναι κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών προς την οποία απευ
θύνεται και αν το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει βγαίνει αβίαστα χωρίς 
ο συγγραφέας να καταφεύγει στην ηθικολογία ή την οποιασδήποτε μορφής 
προπαγάνδα.

(β) Τον τρόπο παρουσίασης του θέματος. Ο κριτικός διε
ρευνά κατά πόσο η ανάπτυξη του θέματος γίνεται χωρίς επιτήδευση και 
με τρόπο που να ελκύει το ενδιαφέρον των νεαρών αναγνωστών. Διε
ρευνά επίσης κατά πόσο η γλώσσα και τα νοήματα ανταποκρίνονται στο 
επίπεδο των παιδιών.

(γ) Τις καλολογικές αρετές του κειμένου. Ο κριτικός 
εξετάζει αν ο συγγραφέας επιμελείται το λογοτεχνικό ύφος και αν επι
λέγει τα κατάλληλα γλωσσικά και καλολογικά στοιχεία που ανταποκρί
νονται και συγχρόνως ενισχύουν το περιεχόμενο του βιβλίου. Και τούτο, 
φυσικά, χωρίς να γίνεται σε βάρος της απλότητας, που πρέπει να χαρα
κτηρίζει το παιδικό βιβλίο, και χωρίς να παραγνωρίζεται το πνευματικό 
επίπεδο των νεαρών αναγνωστών.

(δ) Την εικονογράφηση του βιβλίου. Ο κριτικός αναλύει τις 
εικόνες του βιβλίου τόσο ως τεχνοτροπία όσο και ως περιεχόμενο και 
εξετάζει αν αυτές ενδυναμώνουν το περιεχόμενο του βιβλίου ή αν απο
τελούν ένα παρείσακτο σώμα μέσα στο κείμενο. Πολλές φορές η εικόνα 
αποτελεί από μόνη της έργο τέχνης και καλλιεργεί αισθητικά και πνευ
ματικά το παιδί. Σε τέτοια περίπτωση εξετάζεται αν το κείμενο μειώ
νει τη δύναμη της εικόνας.

(ε) Την ποιότητα του βιβλίου από εκδοτική άποψη. 
Το μέγεθος των τυπογραφικών στοιχείων, η ποιότητα του χαρτιού και η 
όλη γενικά εμφάνιση του βιβλίου από εκτυπωτική και βιβλιοδετική άποψη 
είναι ένας άλλος τομέας που λαμβάνει υπόψη του ο κριτικός παιδικών 
βιβλίων.

Όλα αυτά τα στοιχεία, που πρέπει να συνεξετάζονται, παρουσιάζονται 
διαφορετικά από τον κριτικό ανάλογα με το σκοπό που κυριαρχεί στη σκέψη 
του όταν γράφει την κριτική.

5. Πέρα όμως από την επίδραση που ασκεί στην ποιότητα της κριτικής 
ο σκοπός και η προσωπικότητα του κριτικογράφου, η κριτική του παιδικού 
βιβλίου επηρεάζεται έμμεσα και από το γενικό πνευματικό κλίμα που κυριαρ
χεί σ’ ένα τόπο. Και το κλίμα τούτο μπορεί να είναι ευνοϊκό ή δυσμενές. Σε 
μέρη μικρά, όπως η Κύπρος, στα οποία ο ένας γνωρίζει τον άλλο, το κλίμα 
είναι μάλλον δυσμενές. Ο κριτικογράφος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει 
υπόψη του τα αισθήματα που τυχόν θα δημιουργήσει η κριτική του και τα 
συμφέροντα που τυχόν θα θιγούν. Γι’ αυτό και η κριτική τείνει να παρου
σιάζει τα θετικά στοιχεία, παρασιωπώντας συνήθως τα αρνητικά.

Στις μεγάλες χώρες το γενικό πνευματικό κλίμα είναι πιο ευνοϊκό για 
την ανάπτυξη πολύπλευρης κριτικής και ο κριτικογράφος αισθάνεται μεγαλύ
τερη άνεση να εκφράσει τις απόψεις του. Αιρόμενος πάνω από συμφέροντα 
και προσωπικά αισθήματα είναι σε θέση να ασκήσει αντικειμενική κριτική με 
σκοπό τη βελτίωση της παιδικής λογοτεχνίας.

Και στην περίπτωση όμως αυτή η κριτική έχει τους περιορισμούς της, 
επειδή το παιδικό βιβλίο, ως πνευματική δημιουργία, δεν καλουπιάζεται. Πολ
λά έργα που εκτιμήθηκαν πολύ στην εποχή τους ύστερα λησμονήθηκαν. Κι 
άλλα, που στην εποχή τους αγνοήθηκαν, αναγνωρίστηκαν αργότερα. Και τού
το γιατί λείπουν τα αντικειμενικά αισθητικά κριτήρια με τα οποία μπορείς να 
κρίνεις κατά τρόπο απόλυτο το παιδικό βιβλίο, ανεξάρτητα τόπου και χρόνου. 
Τα αισθητικά κριτήρια μεταβάλλονται από εποχή σε εποχή και επηρεάζονται 
από τις φιλοσοφικές ιδέες, τις παιδαγωγικές θεωρίες και τις πολιτικές σκοπι
μότητες κάθε εποχής. Ο χρόνος καταξιώνει συνήθως τα έργα της τέχνης. 
Γι’ αυτό και πρέπει πάντα με κάποια επιφύλαξη να δεχόμαστε την κριτική, 
όσο χρήσιμο λειτούργημα κι αν είναι στην όλη διαδικασία της ανάπτυξης της 
παιδικής λογοτεχνίας.

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. ΜΑΡΑΘΕΤΤΗΣ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

II παραγωγή διδακτικών βιβλίων σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο βρίσκε
ται σε εμβρυώδη κατάσταση. Όπως είναι γνωστό, στην Ελλάδα υπάρχει ο 
Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, που είναι ο υπεύθυνος κρατικός 
φορέας για την παραγωγή και προμήθεια διδακτικών βιβλίων στα σχολεία 
Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό εμπόδισε την ανάπτυξη 
διάφορων οργανισμών παραγωγής διδακτικών βιβλίων και κατά συνέπεια εμπό
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δισε την ανάπτυξη της κριτικής στον τομέα αυτό, που θα ήταν ένα επακόλουθο 
του συναγωνισμού ανάμεσα στους οργανισμούς αυτούς.

Στην Κύπρο σταθήκαμε κάπως πιο τυχεροί στον τομέα της συγγραφής 
διδακτικών βιβλίων. Πέρα από τις εκδόσεις που μας έρχονται από την Ελ
λάδα, μερικοί προοδευτικοί και ανήσυχοι εκπαιδευτικοί (οι περισσότεροι απ’ 
αυτούς μετεκπαιδευμένοι στην Αγγλία και την Αμερική) , άρχισαν με δική 
τους πρωτοβουλία να συγγράφουν, εκδίδουν και διαθέτουν σχολικά βιβλία, τα 
οποία, όχι σπάνια, από άποψη περιεχομένου τουλάχιστο, ήταν καλύτερα από 
αυτά που μας έρχονταν από την Ελλάδα. Αλλά και στη δική μας περίπτωση 
δεν μπορέσαμε να αναπτύξουμε μια διαδικασία αντικειμενικής και επιστημο
νικής αξιολόγησης των εκδόσεων αυτών.

Θεωρώ περιττό να τονίσω την αξία των διδακτικών βιβλίων στη διαδι
κασία της μάθησης. Και η σημασία αυτή είναι ακόμη πιο μεγάλη στο δικό 
μας χώρο, όπου το βιβλίο εξακολουθεί να είναι η βασική πηγή αναφοράς για 
μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αλλά ας έρθουμε στο θέμα που αποτελεί το 
αντικείμενο μελέτης αυτής της παρουσίασής μας. Πώς μπορούμε να αξιολο
γήσουμε επιστημονικά ένα διδακτικό βιβλίο; Γπάρχουν αντικειμενικά κρι
τήρια βάσει των οποίων θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε με κάποια σιγουριά 
τα σχολικά εγχειρίδια;

Ο J. Clement στο βιβλίο του “Manual for Analysing and Selecting 
Textbooks” εισηγείται τα ακόλουθα τέσσερα σημεία, τα οποία πρέπει απαραί
τητα να λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση διδακτικών βιβλίων:

(α) Η αυθεντικότητα του συγγραφέα.
(β) Η επιλογή, σύνθεση και οργάνωση του περιεχομένου.
(γ) Η εποπτικοποίηση του περιεχομένου του βιβλίου (εικόνες, σχεδιαγράμ

ματα, πίνακες, χάρτες κτλ.) .
(δ) Η εμφάνιση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βιβλίου (χαρτί, δέσιμο, 

τυπογραφικά στοιχεία, εκτύπωση κτλ.) .

Ο J. Clement προχωρεί πέρα από τα σημεία αυτά και διαμορφώνει δέκα 
ερωτήσεις πάνω στις οποίες πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή του αυτός 
που καταπιάνεται με την αξιολόγηση των διδακτικών βιβλίων. Οι ερωτήσεις 
αυτές είναι:

1. Πόσο καθαρά ορίζει ο συγγραφέας τους γενικούς σκοπούς και τους ειδι
κούς στόχους του για τη συγγραφή του βιβλίου;

2. Ως ποιο βαθμό η πείρα και η εκπαίδευσή του τον καθιστούν αρμόδιο και 
ικανό για τη συγγραφή αυτού ειδικά του βιβλίου;

3. Πόσο καλά ο συγγραφέας χειρίζεται τη γλώσσα; Επιτυγχάνει ένα ισο
ζύγιο στη χρήση τεχνικών όρων;

4. Καθορίζονται στο βιβλίο οι γενικοί σκοποί της εκπαίδευσης που επιδιώκει 
να πραγματοποιήσει με το βιβλίο αυτό;

5. Πόσο καλά η φύση και η οργάνωση του περιεχομένου ανταποκρίνονται 
στους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της εκπαίδευσης;

6. Μήπως η επιλογή, η οργάνωση και η μέθοδος παρουσίασης του περιεχο
μένου επηρεάζονται από παράγοντες που δεν είναι καθαρά εκπαιδευτικοί;

7. Είναι η ύλη προσαρμοσμένη έτσι που να ανταποκρίνεται στις ικανότητες 
και τα ενδιαφέροντα των παιδιών;

8. Είναι το περιεχόμενο του βιβλίου οργανωμένο σε «διδακτικές ενότητες» 
ή ακολουθείται άλλη οργάνωση, η οποία είναι βασισμένη στις σύγχρονες 
τάσεις της εκπαίδευσης;

9. Μήπως δίνεται πολλή έμφαση σε ορισμένα σημεία και λιγότερη σε άλλα 
ή υπάρχει ισόρροπη αντίκρυση των διάφορων ενοτήτων της ύλης;

10. Τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης οι διάφορες απόψεις για το ίδιο θέμα 
από το συγγραφέα σε ολόκληρο το βιβλίο;

Όπως θα έχετε αντιληφθεί, το ερωτηματολόγιο αυτό δίνει περισσότερη 
έμφαση στο περιεχόμενο του διδακτικού βιβλίου και παραγνωρίζει τελείως την 
τεχνική πλευρά. Η πιο εμπεριστατωμένη εργασία που έγινε ως τώρα στον 
τομέα της αξιολόγησης των διδακτικών βιβλίων είναι αυτή που αναλήφθηκε 
από ομάδα εργασίας του κλάδου των Παιδαγωγικών του Πανεπιστημίου των 
Δυτικών Ινδιών και χρηματοδοτήθηκε από την Ουνέσκο και τη Γραμματεία 
της Κοινοπολιτείας, το 1973. Η εργασία αυτή υποστηρίζει την άποψη ότι 
«κανένας δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένος για να επιλέξει ένα βιβλίο για χρή
ση σε μια τάξη, σε ένα σχολείο ή σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα». Για το 
σκοπό αυτό εισηγείται όπως η επιλογή γίνεται από ομάδα που να περιλαμ
βάνει:

— Εκπαιδευτικό της τάξης για την οποία προορίζεται το βιβλίο.
— Εκπαιδευτικό της προηγούμενης τάξης.
— Εκπαιδευτικό της επόμενης τάξης.
— Ειδικό στην ανάπτυξη προγραμμάτων.
— Ειδικό στο θέμα που πραγματεύεται το βιβλίο.

Σχετικά με το κριτήριο για αξιολόγηση των διδακτικών βιβλίων η Ομάδα 
Εργασίας τα χώρισε στις ακόλουθες έξι κατηγορίες:

—Παραγωγή, Σχεδίασμα, Εικονογράφηση
—Θέματα
—Ύλη
—Γλώσσα
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—Τρόποι αξιολόγησης
—Παιδαγωγική
Για κάθε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες δίνονται επιμέρους κριτήρια 

και σύστημα αριθμητικής βαθμολογίας από το 1-5. Στην περίπτωση αυτή 
το 1 είναι η χαμηλότερη βαθμολογία και το 5 η ψηλότερη. Ας έρθουμε 
τώρα να εξετάσουμε με συντομία την καθεμιά κατηγορία χωριστά. *

Παραγωγή, Σχεδίασμα, Εικονογράφηση
Τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής σχετίζονται με το εξώφυλλο, το 

μέγεθος των στοιχείων, την απόσταση μεταξύ των γραμμών, την εικονογρά
φηση και τη χρήση του χρώματος. Για την εικονογράφηση ειδικά διερευ- 
νάται κατά πόσο:

— είναι ικανοποιητική και ελκυστική
— ποικίλλει σε μορφή και σκοπό
— ανταποκρίνεται στο επίπεδο του κειμένου, κατά πόσο δηλαδή δένεται 

με το κείμενο
— είναι καθαρή και κατανοητή
— συμβάλλει θετικά στη διαδικασία της μάθησης
— συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη επιθυμητών στάσεων
— είναι πολιτιστικά αποδεχτή.

θέματα του βιβλίου
Στήν κατηγορία αυτή διερευνάται κατά πόσο τα θέματα του βιβλίου ικα

νοποιούν ισόρροπα τους τρεις τομείς της εκπαίδευσης, δηλαδή το γνωσιολο- 
γικό, τον ψυχοκινητικό και το συναισθηματικό. Ταυτόχρονα αξιολογείται κα
τά πόσο τα θέματα συνάδουν με τις επιδιώξεις του εθνικού προγράμματος, προ
άγουν τους στόχους του μαθήματος, ανταποκρίνονται στις πνευματικές δυνάμεις 
των παιδιών, αποτελούν συνέχεια εκείνων της προηγούμενης τάξης και προ
χωρούν σε εκείνα της επόμενης.

'Υλη του βιβλίου
Στήν κατηγορία αυτή αγγίζονται θέματα που σχετίζονται με την επι

στημονική ακρίβεια της ύλης που προσφέρεται και ως ποιο βαθμό η απλού- 
στευση γίνεται σε βάρος της επιστημονικότητας. Επίσης διερευνάται κατά 
πόσο η ύλη είναι εκσυγχρονισμένη, σχετική με τα ενδιαφέροντα του παιδιού 
και την πραγματικότητα της χώρας και τέλος αν ανταποκρίνεται στο πνευμα
τικό επίπεδο των παιδιών για τα οποία προορίζεται. Παράλληλα, πράγμα 
που έχει ιδιαίτερη σημασία για μας εδώ στην Κύπρο, διευρευνάται κατά πόσο:

— η ύλη είναι απαλλαγμένη από σχόλια και εικόνες που μπορεί να δη
μιουργήσουν παρεξηγήσεις σε μια πολυεθνική κοινωνία

‘—η ύλη είναι απαλλαγμένη από σχόλια και εικόνες που μπορεί να θίξουν 
μια πολυθρησκευτική κοινωνία

— η ύλη μεταχειρίζεται την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά των διά
φορων εθνικών ομάδων μιας κοινωνίας με τρόπο που να προάγει την 
αμοιβαία εκτίμηση και την ομαλή συμβίωση.

Γλώσσα του βιβλίου
Αναμφίβολα η γλώσσα του βιβλίου είναι από τους πιο βασικούς παράγον

τες που επηρεάζουν την ποιόητα ενός βιβλίου. ΓΓ αυτό και αξιολογώντας ένα 
διδακτικό βιβλίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη γλώσσα. Και πρώτα 
απ’ όλα πρέπει να διαπιστωθεί αν είναι στρωτή δημοτική, αν υπάρχει γλωσσι
κή οικονομία, αν ο αριθμός των γραμματικών τύπων, το μήκος των ενοτήτων 
και το μέγεθος των προτάσεων είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων 
των παιδιών. Θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί κατά τόσο το λεξιλόγιο:

— διευκολύνει την κατανόηση
— είναι σύγχρονο
— χρησιμοποιείται με συνέπεια.
Εξετάζεται ακόμα αν το λεξιλόγιο και η σύνταξη διευκολύνουν την κατα

νόηση, αν υπάρχει σαφήνεια εννοιών και αν χρησιμοποιούνται με προσοχή 
λέξεις των οποίων η τεχνική και η καθημερινή χρήση διαφέρουν.

Τρόποι αξιολόγησης
Σε κάθε διδακτικό βιβλίο πρέπει να εμπεριέχονται διάφοροι τρόποι αξιο

λόγησης του περιεχομένου. Για το λόγο αυτό πρέπει να διερευνηθεί κατά 
πόσο οι διαδικασίες της αξιολόγησης:

— είναι αναπόσπαστο μέρος της σειράς των μαθημάτων
— σχετίζονται με τους στόχους του μαθήματος
— απαιτούν ποικιλία προσεγγίσεων
— καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών δεξιοτήτων
— καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συναισθηματικών και ψυχοκινητικών 

δεξιοτήτων
— καθιστούν ικανό το μαθητή να εκτιμήσει τη δική του πρόοδο
— καθιστούν ικανό τό μαθητή να διαγνώσει σε ποια σημεία υπερτερεί και 

σε ποια υστερεί
— προάγουν την αποκλίνουσα και τη συγκλίνουσα σκέψη του μαθητή.

Παιδαγωγική
Στην κατηγορία αυτή αξιολογούνται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από 

το συγγραφέα στην προσέγγιση και προσφορά της ύλης. Είναι εδώ που ένας 
συγγραφέας διδακτικών βιβλίων θα μετατρέψει σε πράξη τη φιλοσοφία της 
παιδείας που ακολουθεί. Επίσης θα διαπιστωθεί αν, και σε ποιο βαθμό, κάνει 
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χρήση των πορισμάτων της ψυχολογίας της μάθησης και τέλος αν συσχετίζει 
τη μάθηση με το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν 
οι μαθητές. Ανάμεσα στ’ άλλα διερευνάται κατά πόσο οι μέθοδοι:

— καθιστούν τα παιδιά ικανά να εργάζονται μόνα τους ή/και σε ομάδες
— καθιστούν τα παιδιά ικανά να συλλαμβάνουν σχέσεις ανάμεσα στα διά

φορα μαθήματα του αναλυτικού
— παρωθούν ή/και απαιτούν τη μελέτη του περιβάλλοντος, την αξιοποίη

ση πηγών του περιβάλλοντος και τη χρήση άλλων πηγών
— μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές και μετά την αποφοί

τησή τους για αυτομόρφωση
— σχετίζονται με τις δεξιότητες που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί
— βασίζονται στη σύγχρονη ψυχολογία της μάθησης του μαθήματος που 

πραγματεύεται το βιβλίο και τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης.

Επίσης εξετάζονται κατά πόσο οι έννοιες:
— αναλύονται σε στάδια που είναι στα μέτρα των παιδιών
— ενισχύονται και επανέρχονται κατά συχνά διαστήματα
— εισάγονται με ρυθμό ανάλογο με την ηλικία των παιδιών.
Από όσα έχουν λεχθεί γίνεται φονερό πως η αξιολόγηση των διδακτικών 

βιβλίων πρέπει να γίνεται με βάση ορισμένα επιστημονικά κριτήρια και όχι 
με βάση προσωπικά γούστα. Κάτι τέτοιο είναι πολύ παρακινδυνευμένο και 
οπωσδήποτε αντίθετο προς κάθε έννοια επιστημονικότητας.

Στη σύντομη αυτή μελέτη προσπάθησα να δώσω ένα οδηγό για την αξιο
λόγηση των διδακτικών βιβλίων. Βέβαια υπάρχουν κι άλλα επιμέρους ση
μεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι η 
εργασία αυτή μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό οσοδήποτε καλά 
κι αν είναι θεωρητικά καταρτισμένος. Αντίθετα, πιστεύω πως η αξιολόγηση 
των διδακτικών βιβλίων χρειάζεται εξειδίκευση και πάνω απ’ όλα χρειάζεται 
ευαισθησία απέναντι στο γραπτό λόγο. Γιατί και το πιο σκληρό επιστημονικό 
σύγγραμμα θα μελετηθεί με περισσότερη άνεση, αν ο συγγραφέας είναι κάτι 
παραπάνω από καλός επιστήμονας στο θέμα που πραγματεύεται και άριστος 
παιδαγωγός.

Το μήνυμα που θέλω να μεταδώσω τελειώνοντας είναι ότι πρέπει να δοθεί 
πια η δέουσα σημασία στο διδακτικό βιβλίο, γατί έχω τη γνώμη πως σχετί
ζεται με την ψυχική υγεία των παιδιών μας και γιατί για αρκετά ακόμη χρό
νια θα αποτελεί το βασικό βοήθημα του εκπαιδευτικού και του μαθητή στη 
διαδικασία της μάθησης.

ΘΕΟΚΛΗΣ ΚΟΤΓΙΑΛΗΣ
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Θά μπορούσαμε νά Ισχυριστούμε δτι ή Κριτική δέν είναι έπιστήμη, άνκαι 
προϋποθέτει μεγάλες έπιστημονικές γνώσεις. Ή έπιστήμη, δπως ξέρουμε, 
άσχολειται μέ σημασίες, ένώ ή κριτική τις γεννά, τ'ις αποκαλύπτει. Κατέχει, 
δηλαδή, τό κριτικό λειτούργημα, μιά θέση ανάμεσα στήν έπιστήμη καί στήν 
άνάγνωση. Προσφέρει μιά γλώσσα στόν αναγνώστη κΓ ένα ερμηνευτικό λόγο 
στή μυθική γλώσσα τοΰ δημιουργού, τήν όποια αναλύει ή έπιστήμη τής λο
γοτεχνίας.

Ή σχέση άνάμεσα στήν κριτική καί τό έργο τέχνης, έχει τήν ϊδια άνα- 
λογία μ’ έκείνη τοΰ περιεχομένου καί τής μορφής. Ή κριτική αδυνατεί άπό 
τή φύση της, νά μεταφράσει ένα λογοτέχνημα, δηλαδή νά τό άποκαλύψει, 
γιατί δέν ύπάρχει τίποτα πιό σαφές καί άποκαλυπτικό άπό τό ίδιο τό έργο 
τέχνης. ’Εκείνο πού κάνει ή κριτική είναι ή αποκάλυψη μιας σημασίας, πού 
κρύβει στούς πέπλους τής μορφής ένα έργο.

Σ’ αύτή τήν άποκαλυπτική έργασία τοΰ κριτικού, είναι φυσικό, νά ύπάρ- 
χουν πολλές δυσκολίες, γιατί κάθε σοβαρό βιβλίο είναι καί ένας κόσμος. ΚΓ 
δ κριτικός ένώπιον τοΰ έργου, άντιμετωπίζει τόσες δυσκολίες, δσες καί δ δη
μιουργός μπροστά στό μυστήριο τοΰ κόσμου. Έτσι, ή κριτική γίνεται, δταν 
γίνεται δλοκληρωμένα, μια άνάγνωση σέ βάθος. ’Αποκρυπτογραφεί, συμμε
τέχει, καί συμπάσχει σέ μια βαθυσήμαντη έρμηνεία. Βρίσκει καί δμολογεΐ 
σχέσεις καί σύμβολα. Τό έργο τής κριτικής, χωρίς νά είναι μετάφραση, δέν 
παύει ώστόσο νά είναι περίφραση, γιατί δ κριτικός, σέ καμιά περίπτωση, δέν 
μπορεί ν’ άντικαταστήσει καί νά καταργήσει τόν άναγνώστη.

ΚΓ άν «γράφω», σημαίνει θραύω κατά κάποιο τρόπο τόν κόσμο καί τόν 
άναπλάθω, τότε δ κριτικός, έστω κΓ αν είναι δ άναγνώστης πού γράφει, έχει 
ν’ άντιμετωπίσει τό σκληρό ένδιάμεσο πού λέγεται γραφή, ένα είδος κόσμου 
πού θρυμματίστηκε καί ξανάγινε. Καί τό πρόβλημα τοΰ κριτικοΰ είναι νά 
ξεπεράσει τήν τραγική εύκολία τής απλής άνάγνωσης, πού δδηγεί έξ έπαγ- 
γέλματος στή γραφή. Χρειάζεται νά μπει άνάμεσα στήν άνάγνωση καί τή 
γραφή ή σχέση άγάπης, ή σχέση τής επιθυμίας, γιά νά γίνει πιό προσιτός, 
νά πολιορκηθεΐ εύκολώτερα δ κώδικας τής γλώσσας τοΰ κρινόμενου έργου.

“Γστερα άπό τις προκαταρκτικές αύτές σκέψεις ας δούμε πιό άναλυτικά 
τί σημαίνει κριτική.

"Αν ή λογοτεχνία έξακολουθεΐ νά έκπροσωπεΐ τή συνείδηση τής ζωής, 
ή κριτική θά πρέπει νά είναι ή συνείδηση τής λογοτεχνίας. Ό άφορισμός 
αύτός δδηγεί άναπόφευκτα στή σπουδαιότητα τοΰ ρόλου τοΰ κριτικοΰ καί μάς 
ύποχρεώνει νά έξετάσουμε τις διάφορες λειτουργίες τοΰ πολυδιάστατου αύτοΰ 
ρόλου άφοΰ θά χρειαστεί νά τεθεί κι αύτός δ ίδιος δ ρόλος τοΰ κριτικού κάτω 
άπό μιά κριτική έξέταση. Έφ’ δσον δρίσαμε τήν κριτική ώς συνείδηση τής 

87

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



λογοτεχνίας, κι άφοΰ καθορίσαμε τή λογοτεχνική δημιουργία ώς συνείδηση 
τής ζωής, αναπόφευκτα θα πρέπει νά παρουσιάσουμε τό έργο τοΰ κριτικού 
μέ εκείνο τοΰ φανοΰ, ίσως καί τοΰ φάρου, τοΰ μεσάζοντος μεταξύ κοινοΰ και 
δημιουργού, πού έχει ώς βασικό σκοπό, δχι μόνο νά πληροφορήσει, νά έκτι- 
μήσει, νά χύσει φως, νά καταλάβει καί νά συμπαθήσει ένα έργο τέχνης, άλλά 
καί νά τοποθετήσει τό δημιούργημα κοινωνικά, αισθητικά, ηθικά, άφοΰ χρη
σιμοποιήσει στό κριτικό του έργο, διάφορες επιστημονικές πειθαρχίες, δηλαδή 
τήν κοινωνιολογία, τήν ιστορία, τή φιλοσοφία, τή γραμματική, τήν ψυχανά
λυση, τή θρησκεία, τήν ιδεολογία κλπ.

Λέγοντας τοΰτο, καθόλου δέ σημαίνει πώς οποίος τοποθετείται μέσα σέ 
μια πολύπλευρη έπιστημονική πειθαρχία γίνεται απαραίτητα καί κριτικός. 
Για νά άποδοθεϊ δίκαια δ τίτλος τοΰ κριτικού σέ κάποιον, χρειάζεται κάτι 
περισσότερο άπό τό πολύμορφο τής έπιστήμης, χρειάζεται κάποιο δαιμόνιο 
κριτικού, ταλέντου ’ίσως, ακόμη καί ψυχή κριτικού. Κι είναι αλήθεια πώς 
δέν συναντάμε κάθε μέρα ένα ’Αριστοτέλη, ένα Λογγίνο, ένα Κόλεριτζ, ένα 
Σαίν Μπέβ.

'Ωστόσο, δέν είναι δύσκολο νά διακρίνουμε, άνάλογα μέ τίς πνευματικές 
καί άλλες στάσεις καί συμπεριφορές, τούς κριτικούς πού άνήκουν στή συντή
ρηση, καί τούς προοδευτικούς κριτικούς, πού μπορούν νά διαδραματίσουν είτε 
άντιδραστικούς καί άρνητικούς ρόλους στήν έκτίμηση καί άξιολόγηση τών 
έργων τέχνης, είτε ρόλους θετικούς καί έξυπηρετικούς στήν άνάπτυξη τής 
λογοτεχνίας καί γενικώτερα τής τέχνης. Κατά τή γνώμη μας ένας κριτικός, 
άξιος τοΰ δνόματός του, οποίος καί νά’ναι δ χώρος του, πεζογραφία, ποίηση, 
θέατρο, μυθιστόρημα, δοκίμιο, εικαστικές τέχνες, για νά βρίσκεται άληθινά 
καί πραγματικά στήν ύπηρεσία τών γραμμάτων καί στή συνέχεια στήν ύπη- 
ρεσία μιας κοινωνίας, δφείλει νά ύπερβαίνει τίς προσωπικές του προτιμήσεις 
καί προκαταλήψεις, άκόμη θα πρέπει νά ξεπερνά τδ στάδιο τής άπλής περι
γραφής ή έρμηνείας. ’Οφείλει νά προχωρεί πέρα άπό τδ σχόλιο, έστω κι αν 
τούτο είναι σωστό καί πραγματικό, για νά γίνεται ένας αύθεντικδς καί γνήσιος 
συνεργάτης τοΰ δημιουργού καί τής δημιουργίας, ένας άληθινδς συνδημιουργός. 
’Έτσι δ κριτικός γίνεται δ ίδιος δημιουργός κι έφευρέτης μιας ξεχωριστής 
γλώσσας.

Οί εύθύνες δμως τοΰ κριτικού άπέναντι στήν τέχνη είναι τεράστιες. Ό 
μεγάλος Γερμανός ποιητής Ράϊνερ Μαρία Ρίλκε, στα Γράμματα σ’ ένα 
νέο ποιητή, προχωρεί μέχρι τού σημείου νά πει πώς ή κριτική είναι δ 
χειρότερος (!) τρόπος για νά κατανοήσεις ένα έργο τέχνης. Τάσσεται φυσικά 
στήν πλευρά τής άγάπης καί τής συμπάθειας, γιατί δέν πιστεύει πώς μέ τόσες 
προκαταλήψεις, ιδεολογικές, συναισθηματικές, φιλοσοφικές, μπορεί νά κατα
νοήσει κάποιος τόσο εύκολα τή μυστηριακή ύπαρξη πού είναι τδ έργο τέχνης. 
Κι άν σκεφτοΰμε πώς άκόμη κι ένας Γκαΐτε έκρινε έσφαλμένα τόν Χαίλντερλιν 

καί δ Κόλεριτζ έσφαλε στήν κρίση του για τόν Κήτς, τότε πόσο δέος χρειά
ζεται καί πόσος θά πρέπει νά είναι δ φόβος Θεού μπροστά σ’ ένα υπό κρίσιν 
έργο τέχνης. Καί κάτι άλλο. Ή κριτική άπαιτεί μιά μεγάλη γνωσιολογική 
καί βιωματική εύρύτητα, τόσο μεγάλη δσο καί ή ίδια ή ζωή μέ τήν δποίαν 
άσχολείται. Ό κριτικός πρέπει νά είναι φορτισμένος μέ τό σύνολο τής έμπει- 
ρίας τής ζωής, μέ τό λόγο καί τό άλογό της, μέ τόν ’Απόλλωνα καί τό Διό
νυσό της. Ό κριτικός χρειάζεται τίς μαντικές καί μυστηριακές έκεΐνες ικα
νότητες πού θά τοΰ επιτρέψουν νά διεισδύσει σ’ ένα έργο τέχνης καί προπαντός 
δφείλει νά είναι δπλισμένος μέ τό κατ’ εξοχήν δπλο τής δημιουργίας, τή 
δημιουργική φαντασία καί τόν ένθουσιασμό. Κι αν δ κριτικός δέ διασταυρώ
νει μέσα στήν ψυχή του τό κλασσικό, δηλαδή δ,τι άντέχει στό χρόνο καί πα
ραμένει διαχρονικό καί αιώνιο, μαζί μέ τό συγχρονικό, δηλαδή τό μήνυμα μιας 
δρισμένης έποχής κι ενός συγκεκριμένου χώρου, κι άν ή κριτική, δέν έχει 
τήν ικανότητα νά βλέπει τήν αύτονομία ένός έργου, σ’ δλη τή νομοθετική της 
διάταξη καί άνεξάρτητη διεργασία, τότε κινδυνεύει νά γίνει άνεπαρκής καί 
μεροληπτική καί συχνά έπικίνδυνη.

Κάπτε δ μεγάλος σοφιστής Γοργίας τέλειωσε τόν περίφημο λόγο του 
στήν ’Ολυμπία, εύχόμενος άνδρεία καί Ικανότητα άποκρυπτογράφησης τών 
αινιγμάτων καί τών χρησμών στούς άκροατές του. Πράγματι, γιά νά δνομα- 
στει κάποιος κριτικός καί νά φέρει έπάξια τοΰτο τό δνομα στούς πονηρούς 
καιρούς πού περνούμε, χρειάζεται καί άνδρεία καί παρρησία, έλευθερία λόγου 
καί σκέψης, γιά νά παραμείνει μακριά καί έξω άπό κολακείες καί μικρότητες. 
Ή άποκρυπτογράφηση τών μυστικών μηνυμάτων τής τέχνης στήν πολυδιά- 
σταση οψη καί περιεχόμενό της θά πρέπει νά μή συζητεΐται. Προϋποτίθεται 
γιά τόν καθένα πού θά πάρει τό δνομα τής τέχνης στό στόμα καί στά γρα
πτά του.

ΚΛΕΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ Δ Ο ΚI Μ I ο r

Το δοκίμιο είναι νέο σχετικά είδος και κάπως ιδιότυπο. Θα διερωτόμουν 
αν είναι καθαρά λογοτεχνικό είδος ή, έστω, θα έλεγα ότι δεν είναι σαν τα άλλα, 
τα γνωστά είδη: ποίηση, διήγημα, μυθιστόρημα, θέατρο κ.ά. Πάει ως ένα 
βαθμό προς την επιστημονική εργασία, με διαφορές βέβαια, ακόμα σαφείς. 
Όταν γίνεται τέτοιου είδους εργασία, όταν είναι στριφνό, έχει πλήρη οργά
νωση, κατάταξη, όταν αναφέρεται σε όλες τις λεπτομέρειες, δεν είναι πια δο
κίμιο.

Ξεκινώ από το τί είναι το δοκίμιο, γιατί απ’ αύτό θα φανεί και πώς 
πρέπει να είναι, επομένως, ποια πρέπει να είναι η κριτική του. Είναι λογο
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τεχνικό είδος μάλλον σύντομο, διαπραγματεύεται ένα θέμα μάλλον σύγχρονο, 
επίκαιρο — υπάρχει όμως και το κριτικό δοκίμιο με θέματα παλαιότερα, 
κλασσικά — με κύριο σκοπό να προβληματίσει, να θέσει προβλήματα και να 
βοηθήσει στην επίλυσή τους — χωρίς να υποδεικνύει λύσεις — όχι να διδάξει 
ή να τέρψει.

Σκοπος επίσης δεν είναι να εκθέσει συστηματικά όλες τις απόψεις του 
θέματος ούτε να το εςετασει λεπτομερειακά, αλλά να παραθέσει μερικά από 
τα κύρια σημεία του. Σ’ αυτό διαφέρει από τη μελέτη και τη διατριβή. 
ΙΙερισσότερο θέτει ερωτήματα αντί να δίνει απαντήσεις, βοηθά στη συνειδη- 
τοποίηση του προβλήματος. Και εκεί ακόμη που απαντά μερικά ερωτή
ματα, θέτει νέες ερωτήσεις, παρουσιάζει τα άλλα προβλήματα. Τούτο φυσικά 
δεν σημαίνει πως ο καθένας βλεπει τα πράγματα όπως του αρέσει, γιατί 
υπάρχουν αντικειμενικά δεδομένα, μια κοινή γνώμη, κάποιες διαμορφωμένες 
απόψεις, προς τις οποίες θα κριθούν, θα συγκριθούν οι απόψεις του συγγραφέα 
και του κριτικού.

Ιο δοκίμιο είναι ένα είδος, ας πούμε, σοβαρό, καταπιάνεται με σημαντικά 
προβλήματα' δεν μπορεί το κάθε τι, ασήμαντο, λεπτομέρειες, κάτι προσωπι
κό να θεωρηθεί θέμα δοκιμίου με αξιώσεις. Εςετάζει ιδέες, καταστάσεις, συ
στήματα, πρακτικά η θεωρητικά θέματα, φιλοσοφικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, 
πολίτικα με μια πρακτική σημασία, οδηγεί σε προβληματισμό, συνειδητο- 
ποιηση, αναζητήσεις. Είναι πρόσφορο ακόμη, γιατί την εποχή μας τη χα
ρακτηρίζει η ανησυχία, ο προβληματισμός, η αναζήτηση, η αμφισβήτηση των 
καθιερωμένων.

Δεν γίνεται σήμερα δέκτη η αυθεντία και υποβοηθείται ο διάλογος και 
η κριτική στις δημοκρατικές κοινωνίες. Πέραν του ότι πληροφορεί, το δο
κίμιο, ασκεί τους αναγνώστες, κυρίως τους πιο νέους που είναι πιο ευέλικτοι 
και ευπλαστοι τους προκαλεί ν’ αναμετρηθούν με τα προβλήματα, να καλλιερ
γήσουν τον εαυτό τους τους βοηθά να γίνουν, όσοι το θελήσουν πιο υπεύθυνοι. 
Απ αυτή την άποψη είναι κάπως δύσκολο στην προσέγγιση — δεν είναι σαν 

τα γνωστά λογοτεχνικά είδη που ένας τα διαβάζει, τα χαίρεται, του αρέσουν 
ή όχι και αυτό μπορεί να είναι αρκετό, τελικά δεν είναι — επομένως πολύ 
πρόσφορο στη διδασκαλία, μαλιστα με τις σημερινές δημοκρατικές αντιλήψεις 
που λέμε όχι δημιουργούμε. Είναι αγαπητό είδος· οι μαθητές το προτιμούν 
από τα άλλα που διδάσκουμε. Πως διδάσκεις ένα λυρικό ποίημα π.χ. 
ή ένα καθαρά λογοτεχνικό κείμενο;

Το δοκίμιο απαιτεί βασικά γνώσεις... έχει σαφώς ένα θέμα, όχι μύθο 
ακριβώς όπως τα αλλα λογοτεχνικά έργα. Οποιος το προσεγγίζει, επομένως 
και ο κριτικός, πρέπει να έχει γνώσεις. Απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες 

έστω σε μεγαλύτερους νέους — προϋποθέτει κάποια γνώση, κάποια προη
γούμενη ενασχόληση με το θέμα. Είναι σημαντικό μέρος του δοκιμίου το 

περιεχόμενο, οι ιδέες> οι απόψεις. Ο κριτικός πρέπει να βοηθά στην κατα
νόηση, να εισδύει πίσω από τα γραφόμενα, χωρίς όμως να προκαταλαμοανει. 
Οι απόψεις δεν πρέπει να είναι μονομερείς, πρεπει να γίνεται αναφορα σε διά
φορες απόψεις, η αναφορά να μη είναι παραπλανητική. Το δοκίμιο ποτέ δεν 
πρέπει να γίνεται προπαγάνδα με την τρέχουσα αρνητική σημασία.

Το δοκίμιο απαιτεί κλίμα ελευθερίας, άνεσης πνευματικής' το στρα- 
τευμένο δοκίμιο γίνεται πια είδος προπαγάνδας. Χωρίς ελευθερία δεν υπάρ
χει αντικειμενική έκφραση. Ο συγγραφέας δεν πρεπει να δεσμεύεται απο 
τους πολλούς, την κοινή γνώμη, αν διαφωνεί, να μη φοβαται αν οι απόψεις 
του είναι διαφορετικές από τους διαφόρων κατηγοριών ισχυρούς. Ετσι πρέ
πει να ενεργεί και ο κριτικός. Τούτου έχει σημασία, γιατί στο δοκίμιο είναι 
σημαντικό μέρος του το περιεχόμενο.

Στο δοκίμιο υπάρχει συνήθως μια ηθική θέση δηλ. λήψη θέσης, επιδο
κιμασία ή αποδοκιμασία, επομένως πρέπει να προσέχει εκείνος που παίρνει 
διαφορετικές θέσεις σε θέματα π.χ. θρησκευτικά, πολίτικα, νεολαίας, κοινω
νικά. Μια τέτοια θέση προδικάζει ήδη η εκλογή του θέματος.

Στο δοκίμιο χρησιμοποιείται περισσότερο η νόηση παρά η φαντασία. 
Είναι πιο συγκεκριμένα τα θέματα, τα σημεία που έχει να κρίνει ένας. Εχει 
σημασία η εκλογή του θέματος, η πρωτοτυπία των ιδεών, η ορθότητά τους, η 
πρόκληση ενδιαφέροντος, η συγκρότηση και μετά η γλώσσα, η αισθητική. 
Δεν κάμνει ένας επίδειξη ούτε πολυγνωσίας, ούτε επιδεξιότητας, ούτε ακρο
βατεί" δεν γράφει για τον εαυτό του' δεν κάμνει την πολεμική αυτοσκοπό. 
Έχει σημασία ο συγγραφέας να αναζητά, να οσμίζεται, να ανακαλύπτει, 
να δείχνει το πρόβλημα εκεί που ενδεχομένως δεν φαίνεται να υπάρχει.

Η έκθεση των πραγμάτων έχει μια αμεσότητα' ο συγγραφέας νοιάζεται, 
αισθάνεται τον εαυτό του σαν μέρος των καταστάσεων. Η έκφραση μπορεί 
να είναι ωμή, ρεαλιστική, η γλώσσα σαφής, πάει κατ ευθεία στα πραγματα. 
Δεν εξυπηρετεί η ωραιολογία, οι πλατυασμοι, οι επαναλήψεις. Ο ρεαλισμός 
του είναι περιοριστικός. Ο δογματισμός, οι απόλυτες θεσεις είναι παρακινου- 
νευμένες, ενώ από την άλλη μπορεί και πρέπει ν αμφισβητούνται και οι πιο 
παραδοσιακές και φαινομενικά ακλόνητες θέσεις. Σε πολλές περιπτώσεις δια
πιστώνουμε ότι χρειάζεται τόλμη και παρρησία.

Εδώ φαίνεται καθαρά η στράτευση, όταν υπάρχει, που και που δεν υπάρ
χει. Αλλά πρέπει να πούμε ότι και στη στράτευση υπάρχει χώρος για αντι
κειμενικότητα, τίμια αντίκρυση των αντίθετων, ειλικρίνεια. Αυτά είναι ση
μεία που πρέπει να επισημαίνονται στην κριτική. Έχει σημασία η κριτική 
θέσεων και προσώπων από συμπαθούντες, ομοϊδεάτες.

Η δομή, η γλώσσα, οι εκφραστικοί τρόποι, το ύφος κρίνονται όπως και 
στα άλλα είδη, μόνο που εδώ δεν έχουν την ίδια σημασία. Μεγαλύτερη ση
μασία έχει η ανάπτυξη του περιεχομένου.
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Συνοψίζοντας θα έλεγα ότι στην κριτική δοκιμίου θα προσεχθούν οι ιδέες 
δηλ. το περιεχόμενο, η αντικειμενικότητα, η τιμιότητα, η ανεκτικότητα των 
αντίθετων απόψεων, το άμεσο ενδιαφέρον του συγγραφέα, η συνέπεια' έπειτα 
η γλώσσα, η δομή, η οργάνωση των ιδεών’ ακόμη η πρωτοτυπία, η πειστι
κότητα. Σίγουρα εδώ — σε σύγκριση με άλλα είδη — έχει σημασία το μή
νυμα του συγγραφέα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λίγες είναι οι θεατρικές μας παραγωγές στην τηλεόραση και το ραδιό
φωνο και ακόμα λιγότερες οι άξιες λόγου παραγωγές. Ίσως γι’ αυτό δεν 
ασχολήθηκε κανένας επαγγελματικά ή έστω συστηματικά με το «Θέατρο από 
την Τηλεόραση» και «Θέατρο από το Ραδιόφωνο».

Ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας στον τομέα αυτό είναι ίσως το 
γεγονός ότι ο κριτικός του «Θεάτρου από την Τηλεόραση» καλείται να ασχο
ληθεί με την πρεμιέρα ενός έργου που είναι ταυτόχρονα και η τελευταία του 
παράσταση. Στο θέατρο ο κριτικός γράφει για μια παράσταση που συνεχί
ζεται και δίνει την ευκαιρία στους θεατές να συμφωνήσουν ή διαφωνήσουν με 
την κριτική του.

Για να βοηθήσω αυτούς, που πιθανόν να ασχοληθούν μελλοντικά με την 
κριτική του «Θεάτρου από την Τηλεόραση» και του «Θεάτρου από το Ραδιό
φωνο» θα μιλήσω για κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ θεατρικής παραγω
γής στο Θέατρο, την Τηλεόραση και το Ραδιόφωνο.

Χωρίς αμφιβολία το θέατρο χρωστάει πολλά στο ραδιόφωνο και την τη
λεόραση, γιατί το ραδιόφωνο πρώτα και η τηλεόραση κατόπι, σαν μέσα μα
ζικής επικοινωνίας, το έφεραν στα σπίτια μας για να το γνωρίσουν άνθρωποι 
που προηγουμένως ή αγνοούσαν την ύπαρξη του ή δεν τους δόθηκε η ευκαιρία 
να ενδιαφερθούν γι’ αυτό.

Η τηλεοπτική θεατρική παραγωγή δανείστηκε πολλά στοιχεία από το 
θέατρο, τον κινηματογράφο και το ραδιόφωνο. Κράτησε τα περισσότερα, μα 
ταυτόχρονα δημιούργησε δικά της χαρακτηριστικά, έτσι που να είναι τελικά 
διαφορετική κι’ από το θέατρο, κΓ από τον κινηματογράφο, κι’ από το ρα
διόφωνο.

Για να κάνουμε συγκρίσεις και καταλήξουμε σε διαπιστώσεις, πρέπει να 
εξετάσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θεάτρου, του ραδιοφώνου και 
της τηλεόρασης. Στο ραδιόφωνο κυριαρχικό στοιχείο είναι ο λόγος κΓ από 
τη δύναμη και την εκφραστικότητα του εξαρτάται η επιτυχία μιας ραδιοφω
νικής θεατρικής εκπομπής: ένα καλογραμμένο έργο, σωστά ερμηνευμένο από 

καλές φωνές δίνει μεγάλη αισθητική ικανοποίηση στον ακροατή.
Η ραδιοφωνική εκπομπή είναι μια συμφωνία ήχων, που βάζουν σ' ενέρ

γεια τη φαντασία του ακροατή για να δημιουργήσει εικόνες δικές τους. Δη
μιουργεί με τη φαντασία του σκηνικά και χαρακτήρες, συμμετέχει με το δικό 
του τρόπο στο δράμα ή την κωμωδία.

Ο συγγραφέας με το λόγο, ο ραδιοσκηνοθέτης με την τέχνη του και ο 
ηθοποιός μέ τη φωνή του υποβάλλουν ορισμένες καταστάσεις και ο ακροατής 
δημιουργεί το δικό του φαντατιστικό κόσμο. Για να δημιουργήσει ο ακροα
τής το φανταστικό αυτό κόσμο χρησιμοποιεί μια μόνο από τις αισθήσεις του, 
την ακοή, γι’ αυτό και το έργο που παρακολουθεί όχι μόνο πρέπει να έχει 
πλοκή, ένα καλό μύθο, αλλά να το χαρακτηρίζει η απλότητα. Ο αριθμός 
των προσώπων για παράδειγμα πρέπει να είναι μάλλον περιορισμένος. Ο 
ακροατής δε βλέπει, απλούστατα ακούει, και τα πολλά πρόσωπα δυνατόν να τον 
συγχίσουν προπαντός αν οι φωνές των ηθοποιών μοιάζουν.

Ο συγγραφέας του θεατρικού έργου στο ραδιόφωνο έχει να πεί ένα μύθο 
και σίγουρα θα μπερδέψει τον ακροατή αν πλάϊ σ’ αυτόν θελήσει να αφηγηθεί 
και δεύτερο ή και τρίτο μύθο όπως γίνεται στη σκηνή για ποικιλία και πλού
το. Όσο πιο απλά ξετυλίγει το μύθο του, τόσο και πιο κατανοητός θα είναι 
στον ακροατή, που θέλει μια λογική και χωρίς κενά εξέλιξη του έργου.

Εξ άλλου η αλλαγή σκηνών, που επιτυγχάνεται με την παρεμβολή κομπέρ 
ή με μουσική γέφυρα, ή με ηχητικά εφφέ, ή με το σβήσιμο και το ανέβασμα 
του ήχου, αν είναι πολύ συχνή, τότε γίνεται ενοχλητική, καταστρέφεται η δη- 
μιουργηθείσα ατμόσφαιρα και η συνοχή του έργου και ο ακροατής χάνει το 
ενδιαφέρον του στην εκπομπή.

Η αρχή της εκπομπής έχει μεγάλη σημασία. Η κατάλληλη ατμόσφαι
ρα πρέπει να δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή και να τραβήξει την προ
σοχή, έτσι που ο ακροατής να μπεί αμέσως στην υπόθεση και με τη φαντασία 
του να καθορίσει το χρόνο και τον τόπο, που διαδραματίζεται και να σχη|τα- 
τίσει ακριβή αντίληψη των χαρακτήρων.

Για να δημιουργήσει ο ραδιοσκηνοθέτης την κατάλληλη ατμόσφαιρα έχει 
στη διάθεσή του εκτός από το κείμενο, τους ηθοποιούς και τα ηχητικά εφφέ, 
και την ερμηνευτική μουσική. ΚΓ εδο) όμως η υπερβολική χρήση εφφέ 
και μουσικής δυνατό να έχει το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 
Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως το κύριο χαρακτηριστικό του ραδιοδράματος είναι 
ο λόγος, που έχει πολύ πιο μεγάλη δύναμη υποβολής.

Η αλλαγή ακουστικής ατμόσφαιρας από σκηνή σε σκηνή έχει μεγάλη 
σημασία γιατί δίνει ζωντάνια στο έργο. Χωρίς την αλλαγή αυτή, το παίξιμο 
του έργου καταντά ένα απλό διάβασμα κειμένου.

Ο ραδιοσκηνοθέτης για να κρίνει ένα κείμενο, διαβάζοντας το τ’ ακούει 
ταυτόχρονα και η προσπάθεια του στη μετάδοση του είναι να δημιουργήσει 
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στους ακροατές τα ίδια συναισθήματα, που άισθάνθηκε ο ίδιος διαβάζοντάς 
το. Το κύριο μέσο στη διάθεση του σκηνοθέτη για να κατορθώσει αυτό είναι 
η φωνή του ηθοποιού. Πρέπει επομένως να ξέρει όλα τα μυστικά της φωνής 
και την τεχνική του μικροφώνου για να καθοδηγήσει τον ηθοποιό πώς να 
χρωματίσει το ρόλο, πώς να εκφράσει συναισθήματα, που στη σκηνή ή την 
τηλεόραση θα μπορούσε να εκφράσει με μια χειρονομία ή μια γκριμάτσα. 
Πρέπει ακόμα να είναι σε θέση να διδάξει στον ηθοποιό την τεχνική του 
μικροφώνου. Η απόσταση του ηθοποιού από το μικρόφωνο, για παράδειγμα, 
θα εξαρτηθεί από τον χαρακτήρα της σκηνής που μεταδίδεται. Σε μια ερω
τική σκηνή οι ηθοποιοί βρίσκονται κοντά στο μικρόφωνο και μιλούν με χαμηλή 
φωνή. Έτσι δίνουν την εντύπωση της οικειότητας, της εγκαρδιότητας, της 
εκμυστήρευσης. Ο ηθοποιός στο ραδιόφωνο δε μαθαίνει απέξω το ρόλο του 
όπως στο θέατρο και την τηλεόραση και εναπόκειται στην τέχνη, την πείρα 
και τις ικανότητές του να δώσει την εντύπωση ότι υποδύεται το ρόλο του.

Λόγω της οπτικής απουσίας των ηθοποιών, τα συναισθήματα εκφράζον
ται στο ραδιόφωνο με το λόγο και τη φωνή τους. Τα ηχητικά εφφέ και η 
ερμηνευτική μουσική είναι ό,τι οι σκηνογραφίες και ο φωτισμός, τα κοστού
μια και τα έπιπλα στο θέατρο ή στην τηλεόραση. Στο θέατρο και στην τηλεό
ραση οι σκηνογραφίες, τα κοστούμια και οι έπιπλώσεις, τοποθετούν το έργο 
σχετικά με τον τόπο και την περίοδο που διαδραματίζεται, και μαζί με τον 
φωτισμό και την κατάλληλη μουσική δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα για 
την παρακολούθηση της παράστασης. Στο θέατρο και την τηλεόραση λόγος 
και εικόνα βρίσκονται σε ίση μοίρα. Όπως στο ραδιόφωνο έτσι και στην 
τηλεόραση χρησιμοποιούνται μικρόφωνα για την μετάδοση του ήχου με τη 
διαφορά πως στο πρώτο οι ηθοποιοί κινούνται γύρω από το μικρόφωνο ενώ 
στην τηλεόραση το μικρόφωνο, τοποθετημένο σε ειδικό γερανό, παρακολουθεί 
τους ηθοποιούς στις κινήσεις τους μέσα στο σκηνικό.

Ένας παράγοντας, που αποτελεί αποκλειστικότητα του θεάτρου είναι η 
παρουσία του κοινού. Στο θέατρο τα άτομα χάνουν σε κάποιο βαθμό την ατο- 
μικότητά τους και παρακολουθούν την παράσταση σαν ένα σύνολο με μια 
ψυχή. Γελούν ή κλαίουν μαζί, γιατί το γέλοιο και το κλάμα είναι μεταδο
τικά. Και οι συγκινήσεις των θεατών μεταδίδονται στον ηθοποιό και έτσι με
ταξύ ηθοποιού και θεατή δημιουργείται ένα κύκλωμα, μια στενή επαφή, μια 
επικοινωνία, που κάνει το θεατή να αισθάνεται ότι δεν παρακολουθεί απλώς, 
αλλά συμμετέχει στην παράσταση. Ταυτόχρονα η εξοικείωση αυτή προσθέτει 
κάτι το ουσιαστικό στο παίξιμο του ηθοποιού.

Στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση το σύνολο των χιλιάδων ή εκατομμυ
ρίων ακροατών ή θεατών που παρακολουθούν μια ραδιοφωνική ή τηλεοπτική 
εκπομπή, αποτελείται από μονάδες, από άτομα, που παρακολουθούν κάτω από 
διαφορετικές συνθήκες.

Το στοιχείο της οικειότητας υπάρχει και στο ραδιόφωνο και στην τη
λεόραση. Στο ραδιόφωνο ο ηθοποιός βρίσκεται τόσο μακρυά από τον ακροατή, 
όσο αυτός ο ίδιος από το μικρόφωνο, και στην τηλεόραση όσο ο δέκτης από 
το θεατή. Και στις δυο περιπτώσεις όμως δεν παρατηρείται το κύκλωμα 
μεταξύ ηθοποιού και θεατή. Ο ηθοποιός μπορεί να συγκινήσει τον ακροατή 
ή το θεατή, αλλά δεν μπορεί να αισθανθεί τις συγκινήσεις εκείνων που παρα
κολουθούν την εκπομπή.

Το παίξιμο του ηθοποιού στη σκηνή πρέπει οπωσδήποτε να είναι πιο 
έντονο παρά στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Οι χειρονομίες του, οι γκρι- 
μάτσες του, οι κινήσεις του πρέπει να είναι αντιληπτές και στους θεατές στις 
τελευταίες σειρές καθισμάτων. Είναι ο ηθοποιός αναγκασμένος να δίνει ιδιαί
τερη έμφαση στο λόγο γιατί αν ο θεατής δεν ακούει καλά τα λόγια του θα 
χάσει τό ενδιαφέρον του καί η παράσταση θάναι γι αυτόν μια αποτυχία.

Στο θέατρο ο θεατής έχει μια μόνο άποψη της σκηνής και ο σκηνο
θέτης τακτοποιεί τους ηθοποιούς έτσι που να είναι ορατοί σ’ όλους τους θεα
τές στην πλατεία, το θεωρείο ή τον εξώστη. Στην τηλεόραση ο σκηνοθέτης 
χρησιμοποιεί τρεις και τέσσερις κάμερες, διάφορους φακούς και πολλές γω
νίες λήψης και δείχνει εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία και τονίζει 
τα σημεία εκείνα, που θα φέρουν στην επιφάνεια την εσωτερική αξία του έρ
γου. Με το κλόουζ-απ γεμίζει ο σκηνοθέτης την μικρή οθόνη με το πρόσωπο 
του ηθοποιού, παραμερίζει δηλαδή σκηνογραφίες και αντικείμενα για να εντο
πίσει την προσοχή του θεατή στον ηθοποιό και να παρακολουθήσει από κοντά 
την κάθε έκφραση του προσώπου του. Και επειδή η φακός είναι αποκαλυ
πτικός το παίξιμο του ηθοποιού πρέπει να είναι φυσικό, άνετο και πειστικό 
και να αποφεύγονται οι υπερβολές της σκηνής.

Τελειώνοντας εκφράζω την ελπίδα πως τα βασικά κοινά στοιχεία και οι 
βασικές διαφορές μεταξύ της θεατρικής παραγωγής από το θέατρο, την Τη
λεόραση και το Ραδιόφωνο, που ανάφερα, θα βοηθήσουν τον κριτικό του μέλ
λοντος να καταλήγει στις σωστές κρίσεις όταν γράφει για το «θέατρο από την 
Τηλεόραση» ή το «θέατρο από το Ραδιόφωνο» και τον τηλεθεατή ή ακροατή 
να παρακολουθεί από «άλλη γωνία» μια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική θεατρική 
εκπομπή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΤΣΙΔΗΣ
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Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓ

1.0 Συνήθως μιλούμε καί κρίνουμε άξιολογώντας κάτι πού ύπάρχει. 
Στή σημερινή εισήγησή μου — άφόρμηση μάλλον γιά μια ούσιαστική άνταλ- 
λαγή σκέψεων — θα προσπαθήσω νά μιλήσω για ένα θέμα πού φαινομενικά 
ύπάρχει καί ούσιαστικά απέχει πολύ άπό τοΰ να είναι θετική παρουσία· τή 
δημοσιογραφική δηλαδή κριτική βιβλίου στόν τόπο μας, πού δέν έμφανίζεται 
δπως έπρεπε νά παρουσιάζεται καί έτσι ή σημερινή κατάστασή της άποτελεΐ 
πιό πολύ πρόβλημα πού χρειάζεται νά βρεθούν οί λύσεις του καί δχι απλώς 
θέμα γιά συζήτηση. "Ας θεωρήσουμε τήν άποψινή συζήτηση ώς αρχή τής 
ορθής θεραπείας.

1.1 θ’ άρχίσω τήν εισήγησή μου μέ μιά έννοιολογική διασάφηση τών 
δρων, θά προχωρήσω σέ διαπιστώσεις μέ άμεση άναφορά στή σημερινή κα
τάσταση στήν Κύπρο καί θά κλείσω μέ εισηγήσεις θεραπευτικής τής παρου- 
σιαζομένης άρρώστειας.

2.0 Διερωτώμαι έάν καί κατά πόσον ύπάρχει δημοσιογραφική κριτική 
βιβλίου στόν τόπο μας, μέ τήν αύστηρή χρήση τοΰ δευτέρου κυρίως δρου, τής 
κριτικής δηλαδή. Άκόμα μέ άπασχολεΐ τό έρώτημα έάν ή δημοσιογραφική 
κριτική πρέπει νά διαφέρει άπό τις άλλες μορφές κριτικής, τής λογοτεχνι
κής λ.χ. ή τής φιλολογικής, τόσο πολύ πού νά μπορεί άνετα νά ταξινομηθή ώς 
ξεχωριστό, ιδιαίτερο είδος κριτικής.

2.1 Τί έννοοΰμε μέ τον δρο «δημοσιογραφική»; Ασφαλώς τό ύποκεί- 
μενο γραφής είναι δ έπαγγελματίας δημοσιογράφος. Επομένως, κατά μία άπο
ψη, δταν ένας δημοσιογράφος γράφει μια κριτική βιβλίου, ή κριτική αύτή χα
ρακτηρίζεται ώς «δημοσιογραφική». Ή άξιολογική, βέβαια, πλευρά τής έν
νοιας «δημοσιογραφική» είναι ανάλογη μέ τό έπίπεδο τοΰ ύποκειμένου, τοΰ δη
μοσιογράφου δηλαδή. Στίς περιπτώσεις πού τό ύποκείμενο δέν άνταποκρίνεται 
έπιτυχώς στις ύψηλές απαιτήσεις τοΰ έπαγγέλματός του, καί πιό ειδικά καί 
συγκεκριμένα στό θέμα τής κριτικής βιβλίου, τότε άρχίζει δ εύτελισμδς τοΰ 
δρου γιά νά καταλήξει στή χρήση πού ένέχει στοιχεία καί τάσεις μειώσεως 
τής έννοιας «δημοσιογραφική». Ή χρησιμοποίηση καί δ χαρακτηρισμός μιας 
κριτικής βιβλίου σέ δρισμένους έπιστημονικούς κύκλους ώς «δημοσιογραφικής» 
ένέχει πάντοτε τδ στοιχείο τής μειώσεως τοΰ προσώπου καί τοΰ εύτελισμοΰ 
τοΰ δρου. Μέ τδ τελευταίο δέν είναι άσχετο καί τδ θέμα τής γενικής άξιο- 
λόγησης τοΰ έπαγγέλματός τοΰ δημοσιογράφου στδν τόπο μας.

2.2 Στήν Κύπρο ύπάρχουν άνθρωποι οί όποιοι έχουν ταυτότητα πού 
γράφει δτι άσκοΰν τδ έπάγγελμα τοΰ δημοσιογράφου, καί έργάζονται σχεδόν 
δλοι τους σέ έφημερίδες, περιοδικά καί στά δπτικοακουστικά μέσα μαζικής 
έπικοινωνίας (ραδιόφωνο καί τηλεόραση) .

2.2.1 Κυκλοφορούν σήμερα δκτώ ήμερήσιες έφημερίδες — παραλείπω 
τις άθλητικές καί τις διάφορες περιοδικές έκδόσεις σέ μορφή έφημερίδας άπό 
τις διάφορες συνδικαλιστικές ή άλλες δργανώσεις καί ιδρύματα — πού καλύ
πτουν, άνάμεσα σέ άλλα, καί γενικά πολιτιστικά θέματα στίς καθημερινές τους 
έκδόσεις. ’Ερευνώντας αύτές τις στήλες τών έφημερίδων διαπιστώνουμε τά 
πιδ κάτω:

2.2.11 Δέν ύπάρχει έφημερίδα πού νά δημοσιεύει σέ καθορισμένη σελίδα ή 
στήλη σελίδας της «Κριτική βιβλίου». Ούτε ύπάρχει δημοσιογράφος 
πού νάναι έπιφορτισμένος ειδικά καί μόνο μ’ αύτδ τδ θέμα.

2.2.12 Παρουσιάζονται, βέβαια, από καιροΰ εις καιρόν δρισμένες «κριτικές» 
βιβλίων οί όποιες μπορεί καί νά μή φέρουν δνομα συντάκτη τοΰ κει
μένου. Τό πιό πιθανόν σ’ αύτές τις περιπτώσεις είναι νά έχει σταλή 
τό κείμενο στήν έφημερίδα άπό τόν ίδιο τόν συγγραφέα τοΰ βιβλίου 
ή άπό τόν έκδοτικό οίκο. Στίς περιπτώσεις πού παρουσιάζεται καί τό 
δνομα τοΰ δημοσιογράφου — πιό σπάνια, βέβαια, άπό τις πιδ πάνω 
περιπτώσεις — τότε μπορεί κάποιος νά μιλήσει — στίς πλεΐστες τών 
περιπτώσεων — δτι πρόκειται μάλλον γιά «βιβλιοπαρουσιάσεις», πού 
κατά κανόνα έχουν τό στοιχείο τής διαφήμισης, παρά γιά κριτικές καί 
συνεπώς δέν μπορεί νά γίνει σοβαρός λόγος διεκδίκησης τίτλων κρι
τικής. Σπανιότατο είναι τό φαινόμενο τής δημοσιογραφικής κριτικής 
βιβλίου πού διεκδικεΐ μέ σοβαρότητα κάποια άξιολογική ικανοποιητι
κή δικαίωση.

2.2.13 Εύκαιριακά παρουσιάζονται στίς στήλες τών έφημερίδων καί άλλης 
μορφής κριτικές βιβλίων. Αύτές μπορούν νά διακριθοΰν στίς πιό κάτω 
κατηγορίες:

(α) Κριτικές άπό συνεργάτες τής έφημερίδας, πού κατά κάποιο τρόπο 
είναι έξοικειωμένοι μέ τό πνεύμα τής δημοσιογραφίας. ’Αρκετοί 
άπ’ αύτούς γράφουν μετά άπό τδνομά τους «Φιλόλογος - Δημοσιο
γράφος» ή χρησιμοποιούν ψευδώνυμο. Οί κριτικές τής κατηγο
ρίας αύτής είναι πιό κοντά σ’ αύτδ πού πρέπει νά έννοοΰμε μέ 
τήν κανονική σημασία τοΰ δρου «δημοσιογραφική κριτική βιβλίου» 
καί άς μή είναι άποκλειστικά δημοσιογράφοι οί συντάκτες τών 
κειμένων αύτών. Χαρακτηρίζονται τά κείμενα αύτά — δταν εί
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ναι πετυχημένα — άπό ύπευθυνότητα γραφής, γνώση τοΰ άντι- 
κειμένου, συγκροτημένη άξιολογικά δομή, γλώσσα καί ύφος έπι- 
μελημένα καί ζωντανά και άπό μια διάθεση για γνήσια προσέγγι
ση τοΰ παρουσιαζομένου βιβλίου. Συνήθως είναι περιορισμένη ή 
έκτασή τους.

(β) Περιοδικά καί εύκαιριακά έμφανίζονται καί κριτικές βιβλίων στις 
έφημερίδες άπό ειδικούς έπιστήμονες διαφόρων κλάδων τοΰ έπι- 
στητοΰ. Αύτοΰ τοΰ είδους οί κριτικές βιβλίου δέν έμπίπτουν στήν 
κατηγορία τής «δημοσιογραφικής κριτικής» — παρ’ δλο πού δη
μοσιεύονται σέ έφημερίδες — άλλα στήν «έπιστημονική κατά 
κλάδους κριτική». Μερικές άπό τίς έργασίες αύτές είναι άναδη- 
μοσιεύσεις άπό έπιστημονικά ή λογοτεχνικά περιοδικά.

2.2.14 Σέ κάθε έφημερίδα ύπάρχει ένας μηχανισμός πού, παρά τίς ιδιαίτερες 
διαφορετικές καταστάσεις τής καθεμιάς, παρουσιάζει πιό πολλές δμοιό- 
τητες στόν τρόπο άντιμετωπίσεως πολλών θεμάτων. Στήν ειδική 
περίπτωση τής κριτικής βιβλίου παρουσιάζονται σέ γενικές γραμμές 
τά πιό κάτω:

(α) Υπάρχει έπιλογή βιβλίου δχι άξιοκρατικά άλλα άνάλογα μέ τήν 
πολιτική - κομματική γραμμή τής κάθε έφημερίδας. Μέ αύτό τόν 
τρόπο ένα βιβλίο απλώς άνακοινώνεται στή μια έφημερίδα, σέ 
μια άλλη μπορεί νά πάρει καί δλόκληρο τρίστηλο μέ φωτογραφία 
έξωφύλλου, μιά τρίτη έφημερίδα μπορεί νά τό άγνοήσει παντε
λώς. ’Άλλη έφημερίδα μπορεί νά άναδημοσιεύσει άποσπάσματα 
ή καί δλόκληρο τό βιβλίο σέ συνέχειες. ’Ανάλογη είναι καί ή 
«κριτική» παρουσίαση ή βιβλιοπαρουσίαση τοΰ βιβλίου.

(β) Λίγο ή πολύ έπεμβαίνει σέ κάθε έφημερίδα δ διευθυντής ή τά 
κομματικά στελέχη, δ άρχισυντάκτης ή άκόμα καί δ ύπεύθυνος 
ύλης (έάν ύπάρχει) , κάποιος συντάκτης, καί σέ άρκετές περιπτώ
σεις καί... οί σελιδωτές! ’Αφήνω τά άλλα πρόσωπα πού μ’ ένα 
τηλεφώνημα μποροΰν νά βάλουν καί νά βγάλουν σελίδες δλό- 
κληρες. Μέσα σ’ αύτό τό πνεΰμα γίνεται εύκολα άντιληπτό πώς 
άρκετά κείμενα δλων τών πιό πάνω κατηγοριών πού έχουμε ήδη 
άναφέρει περικόπτονται, άλλοιώνονται μέ προσθαφαιρέσεις, διορ
θώσεις κ.ά. Επομένως ύπάρχει καί ένα είδος λογοκρισίας, άκό- 
μη καί στίς βιβλιοπαρουσιάσεις ή κριτικές βιβλίου πού παρουσιά
ζονται στίς σελίδες τών έφημερίδων μας.

(γ) ’Αρκετά βιβλία άποστέλλονται στίς έφημερίδες γιά κριτική ή βι- 
βλιοπαρουσίαση. Τί γίνεται δμως μέ δσα δέν άποστέλλονται ;

Έδώ γίνεται «μύλος ή ύπόθεση». Γι’ αύτό θά τό άφήσω άνοιχτό 
γιά τή συζήτηση πού θ’ άκολουθήσει, δπως καί γιά άλλα θέματα 
πού θάχουν άμεση σχέση μ’ αύτό.

2.3 Στά περιοδικά πού κυκλοφορούν στήν Κύπρο γενικής ένημέρωσης 
— δχι έπιστημονικά ή λογοτεχνικά — ισχύουν περίπου δσα έχουν άναφερθή 
γιά τις έφημερίδες. Μάλιστα μπορεί νά διακρίνει κάποιος καί μιά μορφή 
άποπομπής ή περιφρόνησης τοΰ βιβλίου άπό τίς στήλες τών περιοδικών, με
γαλύτερης δπωσδήποτε άπό τίς άντίστοιχες τών έφημερίδων. Συνήθως πα
ρουσιάζονται καί μερικά σημειώματα πού είναι γραμμένα γιά διαφημιστικούς 
λόγους καί κάθε άλλο παρά κριτική είναι. Πολύ πιό χαρακτηριστικές είναι 
οί περιπτώσεις πού άντί νά γίνεται λόγος γιά τό περιεχόμενο καί δλα τά άλλα 
ούσιαστικά στοιχεία τοΰ βιβλίου δημοσιεύονται δλα τ’ άλλα γύρω άπό τό 
βιβλίο — συνήθως είδησεογραφικά ή σκανδαλοθηρικά — καί δχι γιά τ ό 
ίδιο τό βιβλίο. Βέβαια σέ τέτοιες καί άλλες άνάλογες περιπτώσεις μπορεί 
νά γίνεται λόγος γιά δημοσιογραφική δουλειά άλλά μέ κανένα λόγο μπορεί 
αύτή νά συνδεθή μέ δ,τι λέμε «κριτική βιβλίου». ’Ακόμη πιό άνησυχητικό 
είναι καί τό φαινόμενο τής έμφάνισης δρισμένων ειδικών συνεργατών, πού 
αύτοπαρουσιάζονται ώς ειδικοί καί γιά κριτική βιβλίου, κατορθώνοντας πολύ 
εύκολα μέ τή δημοσίευση τών κειμένων τους νά έπιδεικνύουν τήν άνωριμό- 
τητά τους. Σπανιότατη είναι ή έμφάνιση κάποιων κριτικών βιβλίου πού άν- 
τέχουν σέ κάποια άξιολόγηση.

2.4 Τά δπτικοακουστικά μέσα μαζικής έπικοινωνίας — ραδιόφωνο καί 
τηλεόραση — φιλοξενούν δημοσιογραφικά κείμενα καί πρόσωπα. Παράλληλα 
χρησιμοποιοΰν σέ ειδικά προγράμματά τους κείμενα καί πρόσωπα ειδικών 
συνεργατών. Στήν περίπτωση τής «δημοσιογραφικής κριτικής βιβλίου» άπό 
τό Ρ.Ι.Κ. έχουμε νά έπισημάνουμε τά πιό κάτω:

2.4.1 Όπωσδήποτε γίνεται έπιλογή βιβλίων γιά παρουσίαση άπό ύπευθύ- 
νους τοΰ 'Ιδρύματος καί ή άνάθεση σέ πρόσωπα γιά βιβλιοπαρουσίαση 
γίνεται μέ κάποια άξιολογικά κριτήρια.

2.4.2 Στό Ρ.Ι.Κ. δέν γίνεται κριτική βιβλίου, άπαγορεύεται. ’Εκείνο πού 
παρουσιάζεται συνήθως είναι μιά δσο τό δυνατόν πιό ένημερωμένη βι- 
βλιοπαρουσίαση άπό ειδικούς συνεργάτες, πού κατά κανόνα δέν είναι 
δημοσιογράφοι. Επομένως ώς πρός τούς συγγραφείς τών κειμένων δέν 
είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθή δ δρος «δημοσιογραφικός».

2.4.3 Παράλληλα πρέπει να έπισημανθή πώς δ ρόλος τοΰ Ρ.Ι.Κ. ώς κατ’ 
έξοχήν μέσου μαζικής έπικοινωνίας καί ένημερώσεως πλησιάζει πολύ 
τό ρόλο τοΰ ήμερήσιου καί περιοδικοΰ τύπου. Γι’ αύτό καί τά κείμενα 
καί οί έκπομπές, τοΰ ραδιοφώνου καί τής τηλεόρασης άντίστοιχα, ένέ- 
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χουν σέ μεγάλο βαθμό τό χαρακτηριστικό τής δημοσιογραφίας.

2.4.4 Επομένως μπορούμε νά μιλούμε για ένα Ιδιαίτερο είδος πού πλησιάζει 
τόν δρο «δημοσιογραφική βιβλιοκρισία», παρουσίαση βιβλίου άπό τό ρα
διόφωνο ή τήν τηλεόραση. Λόγος γιά κριτική δέν μπορεί νά γίνει.

3.0 Λύση άμεση τής θεραπείας τού κακοΰ δέν είναι έφικτή. Βασικά 
δμως πρέπει νά έπιδιωχθή λύση μέσα στό έξής πλαίσιο:

3.1 ’Άνοδος τοΰ δημοσιογραφικού έπαγγέλματος μέ κατάλληλες σπουδές ή 
καί μέ τήν είσοδο στό έπάγγελμα ειδικών έπιστημόνων. Στήν προκει
μένη περίπτωση τής δημοσιογραφικής κριτικής βιβλίου ύπάρχουν πολλές 
δυνατότητες άπασχολήσεως άδιορίστων φιλολόγων. Ν’ άνέλθει τό δημο
σιογραφικό έπάγγελμα μέ άντίστοιχες άγαθές έπιπτώσεις καί στό έπί- 
πεδο τοΰ ήμερήσιου καί περιοδικού τύπου. Ό τύπος δέν πρέπει άπλώς 
να Ικανοποιεί τ'ις άνάγκες τών άναγνωστών του άλλα καί νά προσπαθή νά 
άνυψώνει τό πνευματικό, πολιτιστικό, καλλιτεχνικό καί ήθικό τους έπίπεδο.

3.2 Βασικά πρέπει νά παρέχονται οί Ικανότητες άπασχολήσεως σέ τακτικές 
σελίδες ή στήλες τών έφημερίδων, τών περιοδικών, σέ προγράμματα ρα- 
διοφώνου καί έκπομπές τηλεοράσεως τών καταλλήλων — μέ άξιοκρατικά 
κριτήρια — προσώπων. Είναι γνωστό δτι δ τόπος είναι μικρός καί δλοι 
γνωρίζουμε τό βάρος τής γνώμης κάθε προσώπου, άπ’ δσους άσχο- 
λοΰνται μέ τό βιβλίο.

3.3 Νά έξασφαλισθή ή έλευθερία σκέψεως, λόγου καί γραφής άπ’ δλα τά 
μέσα μαζικής έπικοινωνίας καί νά έπιδιώκεται ή δσον πιό άντικειμενική 
άξιολόγηση προσώπων καί συγγραμμάτων.

3.4 Φαίνεται δτι, σέ τελευταία άνάλυση, άντιμετωπίζουμε πρόβλημα πιό 
γενικής μορφής πού ή εισήγηση τοΰ θέματος τής «δημοσιογραφικής κριτικής 
βιβλίου» φανερώνει μόνο μια πτυχή του. ’Αντιμετωπίζουμε στήν καθημερινή 
μας ζωή μονοδιάστατα καί εύκαιριακά τά πράγματα μέ λύσεις άνάγκης ή μέ 
άλλες σκοπιμότητες, μακρυά άπό τήν ύπεύθυνη καί ούσιαστική στάση τοΰ ίδίου 
τοΰ άνθρώπου μπροστά στό πρόβλημα. Γιά νά μποροΰμε νά μιλοΰμε για ύπεύ
θυνη κριτική βιβλίου, έστω καί δημοσιογραφική, πρέπει νά ύπάρχει, έκτός 
άπό τόν κατάλληλο κριτικό καί δ άναγνωστικός δέκτης πού θά μπορεί ή θά 
θέλει νά δεχθή τά καίρια μηνύματα καί ν’ άντιδράσει θετικά ή άρνητικά. 
Μήπως πίσω άπ’ δλα τά πιό πάνω ύπάρχει πρόβλημα παιδείας τοΰ τόπου καί 
δλων μας;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΕΜΜΕΤΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ή κριτική για τις μεταφράσεις έμμετρου λόγου πρέπει ν’ άντιμετωπίζεται 
άλλοιώτικα άπό τις κριτικές τών άλλων λογοτεχνικών ειδών. Στήν περίπτω
ση αύτή έχουμε ένα ξενόγλωσσο κείμενο πού μεταφέρεται στή δική μας γλώσ
σα, άλλάζουν δηλαδή ή μορφή, τό ύφος καί κείνος δ άδιόρατος παλμός πού 
δέν καταγράφεται μέ κανένα τρόπο, ή ποιητική, ας τήν ποΰμε, ούσία. Ή 
ξένη λέξη έχει τό δικό της συμβολισμό, ή φράση τό ίδιο, μέ τήν πολλή ή 
λίγη τους ιστορία. Ή άντίστοιχη δική μας λέξη συχνά έχει πολύ διάφορο 
συμβολισμό καί πίσω της πολύ διάφορη ιστορία, οί φράσεις δηλώνουν δλότελα 
διάφορες καταστάσεις. Ό ήχος τής λέξης καί τών συνδυασμών στόν στίχο 
άντηχεΐ άλλοιώτικα στό ξένο κείμενο καί συχνά σ’ έμάς δλότελα διάφορα. 
ΚΓ ένώ έχουμε μιά πιστή μεταφορά ιδεών καί στάσεων άπό τό ξενόγλωσσο 
ποιητικό κείμενο στούς δικούς μας ήχους, τό ποιητικό άποτέλεσμα δέν είναι 
τό ίδιο στόν τόνο καί στό ύψος ή πολλές φορές άντηχεΐ σάν άψυχο κατασκεύα
σμα. Προπαντώς τό μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται στή μεταφορά τής ποιητικής 
ούσίας ή παλμοΰ. Αύτό τό άπροσδιόριστο στοιχείο είναι πολύ ζυμωμένο μέ 
τόν ήχο καί τήν τοποθέτηση τών λέξεων στή φράση. Νομίζω πώς σχεδόν 
είναι άδύνατο δ μεταφραστής νά τό έπιτύχει, δταν μάλιστα ή διάρθρωση τών 
λέξεων στήν φράση τών δυό γλωσσών άπέχει πολύ.

Επομένως γιά νά κριθεϊ μιά μετάφραση έμμετρου λόγου θ’ άντιμετωπί- 
σει δ κριτικός τή φιλολογική πλευρά καί τήν καθαρά λογοτεχνική, τήν αισθη
τική πλευρά. Είναι σέ θέση; Γιατί μέ τό νά γνωρίζεις μιά γλώσσα, π.χ. 
τήν άγγλική, καί νά τή μιλάς, πολύ δρθά μάλιστα, δέν σημαίνει πώς έχεις 
μέσα σου τόν άγγλικό παλμό, αύτό πού κληρονομείται χωρίς σαφή δρια, καί 
σχηματοποιείται άπό τήν παράδοση, τό τοπίο καί τό κλίμα. Άπό τήν άλλη 
έχεις τήν ικανότητα νά βρεις τήν πλησιέστερη άντίστοιχη έκφραση στή γλώσ
σα σου κι’ έχεις τήν έκλεκτική συγγένεια νά πλησιάζεις τόν παλμό τοΰ δη
μιουργού δταν μάλιστα αύτός άνήκει σέ μιά έποχή πολύ διάφορη άπό τήν 
δική σου;

Ό καλός κριτικός πρέπει ν’ άντιμετωπίζει αύτά. ΚΓ δταν συνεργά
ζονται περισσότεροι πού θά πέφτει τό βάρος;

"Οταν δμως ή μετάφραση γίνεται άπό άλλη μετάφραση; ’Εδώ πιά τά 
πράγματα πλέκονται φοβερά. Καί μπαίνει τό πρώτο έρώτημα: δ πρώτος 
μεταφραστής ώς ποιό βαθμό πέτυχε τή μεταφορά τού ξενόγλωσσου κειμένου 
στή γλώσσα του; Καί δρθώνεται, τραγικό πιά, τό δεύτερο έρώτημα: Ό με
ταφραστής τοΰ μεταφρασμένου έμμετρου λόγου που πατά, ποΰ στηρίζεται; 
Ποιό ύφος συνέλαβε άν συνέλαβε, άφοΰ μπορεί τήν πρώτη γλώσσα νά μή 
γνωρίζει καί τή δεύτερη, τοΰ μεταφραστή, νά τήν ξέρει... φιλολογικά καί 
νά μή γνωρίζει τούς συμβολισμούς καί τήν προϊστορία λέξεων καί φράσεων
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Hai τοΰ πρώτου καί του δεύτερου κειμένου; Παράδειγμα ή προσωπική μου 
πείρα. Μετάφρασα άπό άγγλική μετάφραση κινέζικα καί γιαπωνέζικα, τσε
χοσλοβάκικα καί σουηδικά κλπ. ποιήματα. "Ομως νοιώθω πώς μέσα στις 
μεταφράσεις αύτές είμαι περισσότερο έγώ σαν συναίσθημα, χωρίς ν’ άπο- 
κλείονται παρεξηγήσεις ή παρανοήσεις νοημάτων πού άπομακρύνουν τή διά
θεση τοΰ κειμένου άπό τήν άληθινή του ατμόσφαιρα. Τί νοιώθω άπό χιόνι 
καί χιονισμένα τοπία δταν σέ δλη μου τή ζωή είδα δυό φορές χιονισμένο 
καιρό καί πολύ παροδικά μάλιστα;

Προσωπικά υιοθετώ τριπλή στάση τής κριτικής γιά τή μετάφραση έμ
μετρου λόγου: α) φιλολογική καί β) αισθητική για τίς άπ’ εύθείας άπό τό 
πρωτότυπο μεταφράσεις καί γ) άπλώς αισθητική για τίς μεταφράσεις άπό 
μεταφράσεις. Ή φιλολογική σχετίζεται μέ τήν πιστότητα γλώσσας καί νοη
μάτων, ή αισθητική μέ τό αισθητικό άποτέλεσμα, τήν ποιητική δηλαδή γεύση 
άνεξάρτητα άπό πιστότητα ύφους καί νοημάτων.

Χωρίς νά τό θέλω φτάνω στό συμπέρασμα πώς αν δεχτούμε τόν δρο 
«ά ν ά π λ α σ η» τοΰ ξενόγλωσσου ποιητικού λόγου θά πλησιάσουμε περισσό
τερο πρός τό τί πραγματικά γίνεται καί θά επιτρέψουμε στήν κριτική νά δεΐ 
τό νέο κείμενο σαν κάτι πρωτότυπο καί νά τό έξετάσει μόνο άπό τήν καθαρά 
αισθητική άποψη. ’Άν ύπάρχει μεγάλη γλωσσική καί κριτική άντιστοιχία, 
τόσο τό καλύτερο. Θάχει ή κριτική νά έπισημάνει κάτι περισσότερο. "Ομως 
δ κριτικός έχει τα προσόντα καί τίς ειδικές γνώσεις γιά νά έκφέρει τέτοια 
γνώμη καί να άποτιμήσει αύτή τή πραγματική πια μετάφραση, τή μεταφορά 
δηλαδή τής φράσης τοΰ ξενόγλωσσου κειμένου στό δικό μας λόγο; ’Ενώ άν 
ό κριτικός κοιτάξει τό αισθητικό μόνο άποτέλεσμα θάμαστε πιό βέβαιοι γιά 
τήν κρίση του. ’Εξάλλου τόν άναγνώστη, καί τόν έπαρκή άκόμα, ένδιαφέ- 
ρει ή αισθητική συγκίνηση μόνο. Τά άλλα δλα άποτελουν πονοκεφάλιασμα 
τών είδικών στή φιλολογία.

Στήν περίπτωση τής έμμετρης μετάφρασης άπό έμμετρη μετάφραση καί 
δχι άπ’ εύθείας άπό τό πρωτότυπο, ή ιδέα τής «άνάπλασης» είναι αύτονόητη 
καί αύταπόδεικτη. Ό κριτικός θά βασιστεί άποκλειστικά στό αισθητικό άπο
τέλεσμα καί θά έκφράσει τήν άποψή του ώς να άντιμετωπίζει ένα προσωπικό 
δημιούργημα τοΰ μεταφραστή, ένα είδος παραλλαγής σέ γνωστό θέμα.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Ε.,Π.Ο.Κ.

«ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Ό «Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» σάς καλεί σέ συγκέντρωση 
στό Πολιτιστικό Κέντρο τής Λαϊκής Τράπεζας (είσοδος άπό τήν όδό Μπου- 
μπουλίνας, γ' δροφος) τήν Πέμπτη 24 τοΰ Γενάρη 1985 καί ώρα 7 μ.μ.

’Εργασίες ί

α) ’Απονομή τΓΰ «Βραβείου Γραμμάτων» στίς έκδόσεις Χρ. Άνδρέου & Σία, 
για τό έργο «Κύπριοι Καλλιτέχνες, Κύπριοι Λαϊκοί Ποιητές καί Κύπριοι 
Συγγραφείς».

Σκεπτικό: άπό τόν Κύπρο Χρυσάνθη, πρόεδρο τοΰ Όμίλου.

β) ’Ανακήρυξη έπιτίμων μελών τοΰ Όμίλου τών κ.κ. Γεώργιου Παπαχαρα- 
λάμπους, για τό λαογραφικό του έργο καί τήν εκπαιδευτική του δράση 
καί Νίκου Σ. Νικολαΐδη για τή θεατρική του συλλογή καί βιβλιοθήκη. 
Σκεπτικά: άπό τούς Χρύσανθο Κυπριανού, ’Επιθεωρητή Μέσης Παιδείας, 
καί Νίκο Παναγιώτου, Μορφωτικό Λειτουργό Α'.

Δ.Σ. Ε.Π.Ο.Κ.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΓ «ΒΡΑΒΕΙΟΓ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Τό «Βραβείο Γραμμάτων» τοΰ «Έλληνικοΰ Πνευματικοΰ 'Ομίλου Κύ
πρου», τό όποιο χρηματοδοτεί ή Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, έχει σκοπό να 
έπισύρει τήν προσοχή καί τοΰ εύρύτερου κοινού, καί δχι μόνο τών ειδικών, 
στήν άξια μερικών έργων πού έκδίδονται για τήν Κύπρο άπό Κυπρίους. Το
νίζουμε τό γιά τήν Κύπρο, γιατί πολλοί Κύπριοι μέ έργασίες τους έδώ καί 
έξω άπό τό νησί μας προσφέρουν στα γράμματα καί στήν έπιστήμη, χωρίς 
ειδικό στόχο τήν Κύπρο, τούς όποιους άσφαλώς έκτιμοΰμε καί τούς θεωρούμε 
πρέσβεις μας στίς χώρες δπου δροΰν. "Ομως ή μελέτη τών κυπριακών πραγ
μάτων στό κάθε πεδίο έχει προτεραιότητα στίς έπιδιώξεις τού Όμίλου — 
δπως άκριβώς καί σέ άλλα πνευματικά σώματα τής Κύπρου, π.χ. τήν Εταιρεία 
Κυπριακών Σπουδών, τήν Βιβλιογραφική Εταιρεία Κύπρου κλπ. ’Ιδιαίτερα 
σήμερα έπιβάλλεται ή μελέτη τοΰ τόπου μας, γιατί μας συρρικνώνουν κάθε λίγο 
οί άκρωτηριασμοί ώς έλληνισμό καί τώρα ώς κυπριακόν έλληνισμόν ή κατα
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πάτηση τοΰ βόρειου μέρους τοΰ νησιού μας, τής άλλοτε εύδαίμονος γλυκείας 
νήσου, πού λέγεται Κύπρος.

Τό «Βραβείο Γραμμάτων» δόθηκε ώς τά σήμερα ώς έξης: α) στον δρα 
Κυριάκο Χατζηϊωάννου στό έργο του «Ή αρχαία Κύπρος είς τας Έλληνικάς 
πηγάς» πού «κρίθηκε ώς πολύτιμο άπόκτημα για τήν κυπριακή βιβλιογραφία 
καί βασικό έργο ύποδομής για τήν κυπρολογική έρευνα» (σκεπτικό Νίκου Πα- 
ναγιώτου) . β) Στόν Νίκο Σπανό «γιά τή φιλολογική καί έκδοτική έπιμέ- 
λεια τοΰ έργου τοΰ Δήμου Λευκωσίας «’’Ωρες τής Λευκωσίας στήν ποίηση τών 
Κυπρίων», για τήν αρτιότητα τής έκδοσης, πού είναι άποτέλεσμα σοβαρής, 
ύπεύθυνης επιστημονικής έργασίας» (σκεπτικό Γεώργιου Προδρόμου) , καί 
γ) Στόν Νίκο Παναγιώτου για «τή συστηματική ενασχόλησή του καί τή συμ
βολή του στόν ειδικό κλάδο τής φιλολογικής επιστήμης τής βιβλιογραφίας» 
(σκεπτικό Γ. Κ. Ίωαννίδη) .

’Εφέτος τό «Βραβείο Γραμμάτων» άπονέμεται ομόφωνα σέ μια συλλογική 
έργασία, μνημειώδη για τά κυπριακά έκδοτικά μέτρα, τίς εκδόσεις Χρ. Άν- 
δρέου καί Σία γιά τό έννεάτομο έργο «Κύπριοι Καλλιτέχνες, Κύπριοι Λαϊκοί 
Ποιητές, Κύπριοι Συγγραφείς». Τό έργο αύτό είναι τολμηρό στή σύλληψη 
καί στήν εκτέλεση, απαραίτητο ώς ύποδομή τής πνευματικής μας ζωής, Ιδίως 
ώς άναφορά καί κέντρισμα γιά περαιτέρω μελέτη καί έρευνα. Ό συλλογικός 
χαρακτήρας δίνει περισσότερο κύρος σέ τούτη τήν έργασία. ’Ακριβώς δ χα
ρακτήρας αύτός μάς ύποχρεώνει νά διαιρέσουμε τό παρόν σκεπτικό ώς έξής:

α) Τιμάται δ έκδότης Χρήστος Άνδρέου γιά τόν χειρισμό καί τή γενική 
εύθύνη τής έκδόσεως. Δέν είναι θέμα οικονομικό. Τό νά έξεύρεις τούς ει
δικούς, ν’ ακούσεις γνώμες καί νά προσαρμόσεις δλα στίς δυνατότητες τοΰ 
τόπου μας γιά νά επιτύχεις ποιοτικήν άξια καί έλκυστικήν έμφάνιση, άνε- 
ξάρτητα άπό τήν εμπορικότητα, δέν είναι μικρό πράγμα. Τά είκοσιπέντε 
χρόνια έλεύθερης, μισοελεύθερης καί άνερμάτιστης ζωής δέν άρκοΰν ν’ άπο- 
κτηθή πείρα καί γνώση γιά μεγάλα τολμήματα.

β) Τιμάται δ δρ Κωνσταντίνος Γιαγκουλλής, δ μοναδικός ειδικός μέ 
έπιστημονικόν ύπόβαθρο καί αισθητικήν όσφρηση μελετητής τοΰ ποιητάρικου 
κόσμου τής Κύπρου. Ή ποιητάρικη τέχνη είναι άσφαλώς μιά κατά παράδοση 
καλλιτεχνική έκφραση τής ζωής μας, κυρίως τής άγροτικής, πού συντηρεί 
παλιές συμπεριφορές, έστω κι’ αν ύποχρεωτικά δέχεται καί νέα μηνύματα — 
δπως φυσικά δφείλει νά δέχεται έφόσον είναι έκδήλωση ζωντανού δργανισμού. 
Ό δρ Γιαγκουλής έπέλεξε, σχολίασε, κατέταξε καί προλόγισε δυό τόμους 
τής έκδόσεως μέ τίτλο «Κύπριοι Λαϊκοί Ποιητές». Ή άξι'α τοΰ έργου αύτοΰ 
δπως καί οί άλλες έργασίες τοΰ Γιαγκουλλή σέ τούτο τόν κλάδο θάχουν στό 
μέλλον μεγαλύτερη άκόμα σημασία, γιατί τό μεγάλο ρεΰμα άστικοποίησης 
τών άγροτικών πληθυσμών πιθανόν νά ψευτίσει αύτή τήν έκφρασή μας.
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γ) Τιμάται δ φιλόλογος Παΰλος Παρασκευάς, στόν όποιον δφείλονται τά 
λήμματα τών τόμων A-Στ' τής σειράς «Κύπριοι Συγγραφείς». Ή συμβολή 
του καί στά εύρετήρια καί τούς πίνακες πρέπει νά ύπολογίζεται στον έπαινο 
γι’ αύτόν. Δέν είναι μικρός κόπος καί εύθύνη ή έρευνα καί ή συγγραφή 
τών λημμάτων, δταν πολλά μάς λείπουν (βιβλιογραφία, μελέτες κλπ.) κι δταν 
συχνά ή προσωπική προσέγγιση έπιβάλλεται μέ τό ύποχρεωτικό ξεκαθαρισμα 
τών πληροφοριών καί τήν άξιολόγησή τους. Επίσης τιμάται δ φιλόλογος 
Χρήστος Σαββίδης Τρίχας, δ δποϊος έπιμελήθηκε μέ προσοχή τόν τόμο «Κύ
πριοι Καλιτέχνες» κι’ άνέλαβε καί μερικά λήμματα τοΰ Α τόμου τής σειράς 
«Κύπριοι Συγγραφείς».

δ) Τιμάται δ φιλόλογος Νίκος Παναγιώτου, Μορφωτικός Λειτουργός Α', 
γιά τή γενική έπίβλεψη τών τόμων B-Στ' τής σειράς «Κύπριοι Συγγραφείς», 
τή συζήτηση καί τή λύση άποριών στά λήμματα καί γιά τόν γενικό σχολιασμό 
στούς χαρακτηρισμούς καί τίς τοποθετήσεις. ’Επίσης τιμάται δ φιλόλογος 
Γιάννης Κατσούρης, Μορφωτικός Λειτουργός Λ', πού έπέβλεψε τόν Α τόμο 
τής σειράς «Κύπριοι Συγγραφείς».

ε) Τιμάται δ ζωγράφος Άνδρέας Χρυσοχός, ’Επιθεωρητής Τέχνης, δ 
δποϊος προλόγισε καί έπέβλεψε τόν τόμο «Κύπριοι Καλλιτέχνες» καί κατα 
κάποιο τρόπο έπέλεξε καί τοποθετήτησε τούς άντιπροσωπευτικούς γιά τόν κάθε 
καλλιτέχνη πίνακες.

Τέλος πρέπει νά τιμηθούν, έστω καί μέ μιά άναφορά, γιά τή συμβολή τους 
,μέ δποιονδήποτε τρόπο στήν έπιτυχία τής έκδοσης αύτής οί έξής:-

α) Παρασκευή Ζήνωνος - Χριστοδούλου, φιλόλογος,
Άντρη Χαραλάμπους - Σαββίδη, φιλόλογος,
Μαρία Λαγοΰ, φιλόλογος, 
πού έπεξεργαστήκανε καί λήμματα τής ειδικότητάς τους 
Χρύσω Άνθούλη - Προυσή, φιλόλογος.

β) Οί ειδικοί συνεργάτες, πού ή σημασία τους είναι δλοφάνερη:

Κ. Γιαγκουλλής
Γιώργος Γιωργής
Λεύκιος Ζαφειρίου
Ρήνα Κατσελλή
Άνδρέας Κατσούρης
Αριστείδης Κουδουνάρης
Μιχαλάκης Μιχαηλίδης
Νίκος Σπανός ■ ·
Φοίβος Σταυρίδης
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Πέτρος Στυλιανού
Κάτια Χατζηδημητρίου
Γιαννάκης Χατζησάββας
Κωνσταντίνος Χατζηψάλτης
Κύπρος Χρυσάνθης
Θεανώ Άνδρέου

γ) Οί τεχνικοί:

Πέτρος Κοντολαίμης
Ελένη Σολομωνίδου
Κώστας Κοιλιάρης
Γιούλα Μιχαηλίδου
Ελένη Μούζουρου - Παφίτη
Κλειώ Καλλιστράτου
Κρίνος Ξενοφώντος
”Αννα Χαραλάμπους

δ) Τέλος ό Άνδρέας Λαδόμματος φιλοτέχνησε τό ξώφυλλο τών τόμων.

Η πιό πάνω τιμητική άναφορά δείχνει καί τή συλλογική έργασία.
Ευχαριστίες δφείλονται στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, πού αύθόρμητα 

χρηματοδοτεί κάθε δυό χρόνια τό «Βραβείο Γραμμάτων». Ή αύθόρμητη αύτή 
χειρονομία της πρέπει νά έκτιμηθεΐ ιδιαίτερα ώς χαρακτηριστική τών δια- 
θέσεών της έναντι τών γραμμάτων.

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, γιατί έχω απόψε την εξαιρετική τιμή να 
παρίσταμαι σε μια τόσο εκλεκτή σύναξη ανθρώπων του πνεύματος, που γίνε
ται για να επιδοθει το Βραβείο Γραμμάτων του Ελληνικού Πνευματικού Ομί
λου Κυπρου, το οποίο, όπως είναι γνωστό χρηματοδοτεί η Τράπεζά μας. 

Π χαρά μου γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, γιατί η σεμνή αυτή εκδήλωση πρα
γματοποιείται στο Πολιτιστικό μας Κέντρο.

Η Λαϊκή Τράπεζα — είμαι βέβαιος πως δεν το αγνοείτε — θεραπεύει, 
βέβαια, αφού αυτός είναι ο λόγος ύπαρξής της, τον Κερδώο Ερμή, δεν της 
e.ναι όμως καθόλου αδιάφορος ο Λόγιος Ερμής. Δεν είναι του παρόντος να 
περιγράφω λεπτομερώς τα προς αυτόν αναθήματα κι αφιερώματα της Λαϊκής’ 
τη συλλογή έργων τέχνης, τις εκδόσεις, τους διαγωνισμούς, το Λαϊκό Πανε
πιστήμιο, τις αναπαλαιώσεις, τις διαλέξεις και τις άλλες πολιτιστικές εκδη
λώσεις.

Εκτιμά βαθιά η Τράπεζα μας την εργασία των πνευματικών ανθρώπων 
του τόπου μας, οι οποίοι, κάτω από δύσκολες συνθήκες, επιτελουν την υψηλή 
αποστολή της παραγωγής του πολιτιστικού επιπέδου του λαού μας. Ιι αυτό, 
παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προσφορά τους κι όσο της είναι 
δυνατό τους συμπαρίσταται.

Όταν το 1982 η Τράπεζά μας αποφάσισε να προσφέρει πάνω σε μόνιμη 
βάση το χρηματικό ποσό των £250 για το Βραβείο Γραμμάτων, δεν είχε την 
ψευδαίσθηση ότι το ποσό εκείνο ισοζύγιζε έστω κατ ελάχιστο τους μόχθους 
για να μη αναφέρω τα έξοδα, στους οποίους υποβάλλονται οι άνθρωποι του 
πνεύματος, για να δημιουργήσουν το βραβευμένο έργο. Πρόθεση ήταν να 
στηριχθεί η πρωτοβουλία του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, που 
πρωτοπόρησε μετά το 1974 στην καθιέρωση βραβείου για τα Γραμματα στην 
ευρύτερή τους έννοια. Πιστεύουμε στο θεσμό της επιβράβευσης αυτών που 
διακρίνονται στους διάφορους τομείς της ζωής, γιατί έτσι προβάλλονται πρό
τυπα και προωθείται η ευγενής άμιλλα. Γι αυτό και πλαισιώνουμε την προ
σπάθεια του Πνευματικού Ομίλου σ’ ένα τόσο ζωτικό τομέα της ζωής μας, 
όπως είναι τα Γράμματα.

Η Τράπεζα δεν αναμιγνύεται με οποιοδήποτε τρόπο στην επιλογή των 
βραβευμένων, έργο το οποίο με υπευθυνότητα, πιστεύουμε, ασκεί το Συμβούλιο 
και τα αρμόδια όργανα κρίσεως του Ομίλου. Εμείς βοηθούμε, ώστε να μη 
είναι μόνο ηθική η επιβράβευση των διακρινομενων στα πνευματικά έργα.

Ευχαριστώ τον Πνευματικό Όμιλο γιατί μας δίνει τη χαρά να συμβά
λουμε στην προαγωγή της πνευματικής άμιλλας, και συγχαίρω τις Εκδόσεις 
Χρ. Ανδρέου για τη βράβευσή τους. Γνωρίζουμε το θεμελιακό έργο που έχουν 
επιτελέσει με το εκλεκτό επιτελείο των συνεργατών τους, παρά τα τεράστια 
έξοδα, που έχουν επωμιστεί. Εύχομαι η αποψινή επιβράβευση των μόχθων 
τους να είναι η απαρχή της ανακούφισης από τις ως τώρα συνεχείς αγωνίες.

Π. ΜΑΛΗΣ

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ TOT ΧΡ. ΑΝΔΡΕΟΓ

Αισθάνομαι απόψε βαθύτατα συγκινημένος για την τιμή που γίνεται σε 
μένα και στους συνεργάτες-μου.

Επιτρέψετέ μου να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού 
Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, που πρώτο αυτό αναγνώρισε επίσημα και βρά
βευσε το επίμοχθο έργο μας «Κύπριοι Συγγράφεις, Λαϊκοί Ποιητές και Καλ
λιτέχνες».

Η τιμή αυτή δεν ανήκει σε μένα, αλλά και σε όλους τους επώνυμους συν
εργάτες-μου. Για το εξάτομο έργο «Κύπριοι Συγγραφείς από την αρχαιότητα 
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μέχρι σήμερα» τους: Γιάννη Κατσούρη για τη φιλολογική εποπτεία του πρώ
του τόμου, Νίκο Παναγιώτου για τη φιλολογική εποπτεία των τόμων 2-6, 
Παύλο Παρασκευά για την επιμέλεια ύλης και έρευνα - συγγραφή λημμάτων, 
Παρασκευή Ζήνωνος - Χριστοδούλου για τον καταρτισμό του λημματολογίου, 
τις φιλόλογους Άντρη Χαραλάμπους - Σαββίδη, Μαρία Λαγού και Χρύσω 
Ανθούλη - Προυσή για τις διορθώσεις των κειμένων και τη συγγραφή μερι
κών λημμάτων.

Τους ειδικούς συνεργάτες: Κωνσταντίνο Γ. Γιαγκουλλή, Γιώργο Γιωργή, 
Λεύκιο Ζαφειριού, Ρήνα Κατσελλή, Ανδρέα Κατσούρη, Αριστείδη Κουδουνάρη, 
Μιχαλάκη Μιχαηλίδη, Νίκο Σπανό, Φοίβο Σταυρίδη, Πέτρο Στυλιανού, Κάτια 
Χατζηδημητρίου, Γιαννάκη Χατζησάββα, Κωνσταντίνο Χατζηψάλτη, Κύπρο 
Χρυσάνθη, Πέτρο Κοντολαίμη και Θεανώ Ανδρέου.

Για το δίτομο έργο «Κύπριοι Λαϊκοί Ποιητές», το δρα Κωνσταντίνο Γ. 
Γιαγκουλλή για την έρευνα, συγγραφή και επιμέλεια του έργου.

Για το έργο «Κύπριοι Καλλιτέχνες», τον Ανδρέα Χρυσοχό για την επο
πτεία του τόμου και τη συγγραφή της ιστορίας των εικαστικών τεχνών στην 
Κύπρο κατά τον 20ό αιώνα και το Χρίστο Σαββίδη - Τρίχα για την επιμέ- 
λια της ύλης.

Ακόμη τιμή ανήκει στον Ανδρέα Λαδόμματο που φιλοτέχνησε το εξώφυλ
λο και το εσώφυλλο της όλης έκδοσης, καθώς και στο τεχνικό προσωπικό 
Ελένη Σολομωνίδου, Κώστα Κοιλιάρη, Γιούλα Μιχαηλίδου, Ελένη Μούζουρου- 
Παφίτη, Κλειώ Καλλιστράτου, Κρίνο Ξενοφώντος και 'Αννα Χαραλάμπους 
καθώς επίσης και στους άλλους ανώνυμους συνεργάτες, οι οποίοι μας βοήθη
σαν και φέραμε σε πέρας το πολύτομο αυτό έργο, στο οποίο συγκεντρώσαμε όλη 
την πνευματική-μας κληρονομιά υπεύθυνα και επιστημονικά τεκμηριωμένη, 
είναι δε η πρώτη μεγάλη συλλογική έκδοση που έγινε στην Κύπρο και με το 
μεγαλύτερο κόστος, δηλαδή £300,000.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους συνεργάτες, οι οποίοι αγωνίστηκαν μαζί-μου 
για πέντε ολόκληρα χρόνια, υπέμειναν όλες τις αντίξοες συνθήκες και συνέβα
λαν στην ολοκλήρωση και επιτυχία του τρισδιάστατου αυτού έργου. Πολλοί 
απ’ αυτούς, εχτός του ότι εργάστηκαν αφιλοκερδώς, χρησιμοποίησαν ακόμα 
και τον ελεύθερο-τους χρόνο για να συνεργαστούν μαζί-μας. Επιτρέψετέ-μου 
στη συνέχεια να αναφερθώ στο ιστορικό της σύλληψης της ιδέας για τη δη
μιουργία του έργου αυτού.

Το 1974 έγινε το προδοτικό πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή με 
αποτέλεσμα να χάσω τα πάντα. Πρόσφυγας πήγα στην Αθήνα για αναζή
τηση εργασίας. Μετά από διάφορες ενασχολήσεις ξεκίνησα τελικά σαν πλα- 
σιέ βιβλίων. Δεν μπόρεσα όμως να μείνω μακριά από την Κύπρο και επέ
στρεψα το 1978 οπότε άνοιξα βιβλιοπωλείο και συνάμα ξεκίνησα την οργά
νωση πώλησης εγκυκλοπαιδιών. Η επαφή Λου είχα με τους γονιούς, μα

θητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς με βοήθησε να συνειδητοποιήσω την έλλει
ψη έργων υποδομής για την πνευματική παραγωγή και πολιτιστική παράδοση 
του τόπου-μας, που είχε σαν αποτέλεσμα να παραγνωρίζονται ή και να είναι 
άγνωστοι πολλοί πνευματικοί δημιουργοί. Πρόσθετα, η τραγωδία της πα- 
τρίδας-μας μου υπέβαλε την ιδέα για τη διάσωση και διάδοση της πνευμα
τικής παραγωγής και της πολιτιστική-μας κληρονομιάς.

Έτσι το 1979 οργάνωσα την πρώτη επιτροπή διερεύνησης του θέματος 
αυτού. Από τη αρχή η απόφασή-μας ήταν να κάνουμε κάτι σοβαρό, ένα 
έργο υποδομής, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον επιστή
μονα, όσο και από το μαθητή, το φοιτητή, το λογοτέχνη, τον απλό αναγνώστη 
και το οποίο να ερευνά όλες τις πτυχές της κυπριακής πνευματικής παραγωγής.

Τελικά αποφασίσαμε να εκδώσουμε ένα πολυσύνθετο έργο, το οποίο απο
τελείται από τρία μέρη.

Το πρώτο μέρος συγκεντρώνει πληροφορίες για τη ζωή και το έργο των 
Κυπρίων Καλλιτεχνών των εικαστικών τεχνών που έζησαν και δημιούργησαν 
στον εικοστό αιώνα. Στο έργο αυτό παρουσιάζουμε εκατόν ένδεκα καλλι
τέχνες, με πλήρη βιογραφικά στοιχεία, με αναφορά στις εκθέσεις που ο καθένας 
έλαβε μέρος, διάφορες κριτικές και βραβεύσεις και ένα απάνθισμα από το 
έργο-τους. Η εικονογράφηση αποτελείται από 34 έγχρωμες και 41 μαυρό- 
ασπρες εικόνες που δείχνουν πληρέστερα την προσφορά του κάθε καλλιτέχνη, 
όπως και την ανάπτυξη και τις διάφορες τάσεις των εικαστικών τεχνών γε
νικά. Τον τόμο, που αποτελείται από 256 σελίδες, επιμελήθηκε ο κ. Ανδρέας 
Χρυσοχός, ο οποίος έγραψε και την εισαγωγή στην ιστορία των εικαστικών 
τεχνών στην Κύπρο. Ο τόμος αυτός καλύπτει ένα μεγάλο κενό και συμβάλλει 
στη διάδοση και βαθύτερη γνωριμία, κατανόηση και αγάπη της κυπριακής 
τέχνης.

Το δεύτερο μέρος συγκεντρώνει πληροφορίες για τη ζωή και το έργο 
των Λαϊκών-μας ποιητών. Με το έργο αυτό θέλαμε να καταξιώσουμε στην 
κοινή συνείδηση τους λαϊκούς εργάτες του πνεύματος, που ζούσαν στο περιθώ
ριο και ήταν ελάχιστα γνωστοί. Τελικά στους δύο ογκώδεις τόμους, 850 
σελίδες, βιβλιογραφούνται και ανθολογούνται 468 λαϊκοί ποιητές, παρουσιά
ζονται για πρώτη φορά άγνωστα στοιχεία, 1421 φυλλάδες, χειρόγραφα, 
ανέκδοτα ποιήματα που μαζεύτηκαν με την επίμονη έρευνα του συγγραφέα 
και επιμελητή του έργου δρα Κωνσταντίνου Γιαγκουλλή. Οι 13 πίνακες που 
περιλαμβάνονται στο τέλος της έκδοσης, όπως και το γλωσσάριο από 2.500 
περίπου λέξεις, βοηθούν τον αναγνώστη στην καλύτερη διερεύνηση και κατα
νόηση της λαϊκής-μας ποίησης.

Το τρίτο μέρος συγκεντρώνει πληροφορίες για τη ζωή και το έργο όλων 
των Κυπρίων συγγραφέων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ανεξάρτητα από 
το θέμα που έγραψε ο κάθε συγγραφέας (ιστορία, γεωγραφία, λογοτεχνία, 
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γεωργία., δίκαιο κλπ.) και ανεξάρτητα από την ποιότητα κάθε έργου. Σκο- 
πός-μας ήταν η καταγραφή και αποθησαύριση όσο το δυνατόν περισσοτέρων 
στοιχείων, γιατί πιστεύουμε ότι τίποτα δεν είναι ασήμαντο στα γράμματα. 
Στο έργο αυτό αποδελτιώσαμε 5.261 βιβλία που έγραψαν 1.353 συγγραφείς. 
Για κάθε συγγραφέα παραθέτουμε τα βιογραφικά-του στοιχεία, την εργογρα- 
φία-του και όπου είναι δυνατό σχετική βιβλιογραφία, τη φωτογραφία-του 
και φωτογραφίες των βιβλίων-του, χειρόγραφά-του και άλλα στοιχεία. Επί
σης για ορισμένους συγγραφείς, κυρίως λογοτέχνες, παραθέτουμε και ανθο
λόγηση αποσπασμάτων από τα έργα-τους. Στο έργο αυτό είχαν την φιλο
λογική εποπτεία, για τον πρώτο τόμο ο Γιάννης Κατσούρης και για τους υπό
λοιπους πέντε τόμους ο Νίκος Παναγιώτου, ενώ την επιμέλεια ύλης είχε ο 
Παύλος Παρασκευάς.

Σκόπιμο είναι να πούμε ότι τολμήσαμε και εκδώσαμε το έργο στο μονο
τονικό σύστημα, πριν ακόμα καθιερωθεί από την ελληνική και κυπριακή κυ
βέρνηση.

Γνωστοί και άγνωστοι, ειδήμονες και μή, επέμεναν ότι δεν έχουμε ικα
νούς επιστήμονες που να μπορούν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία σε μια τόσο 
εχτεταμένη έρευνα - έκδοση, πολλοί δε, είναι εκείνοι που από την αρχή με 
αποθάρρυναν. Εγώ όμως αρνήθηκα να δεχτώ τις απόψεις-τους, δε δίστασα 
χάριν της ποιότητας να ξοδέψω, ή αν θέλετε καλύτερα να χρεωκοπήσω, για 
να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ακόμα, δε δέχτηκα εισηγήσεις 
για υποβάθμιση της ποιότητας ή περιορισμό της ύλης, ούτε αρνήθηκα στους 
συνεργάτες-μου την χρηματοδότηση έρευνας ακόμα και σε βιβλιοθήκες του 
εξωτερικού. Πίστευα και επέμενα ότι έχουμε ικανούς επιστήμονες που μπο
ρούσαν να φέρουν σε πέρας με επιτυχία μια τόσο μεγάλη έρευνα-έκδοση και 
τα γεγονότα με δικαίωσαν.

Η αρχική οικονομοτεχνική μελέτη ήταν για κόστος 120 - 150 χιλιάδες 
λίρες. Επειδή όμως η επίμονη για δυόμισυ χρόνια έρευνα οδήγησε στο δι
πλασιασμό της ύλης, τελικά το κόστος έφτασε στις 300,000 λίρες.

Μου δόθηκαν πολλές υποσχέσεις για βοήθεια και συμπαράσταση που έμει
ναν όμως μόνο υποσχέσεις, πολλοί είναι εκείνοι που φοβήθηκαν ότι δεν θα 
ολοκληρώναμε το έργο, ότι θα είχαμε κακή ποιότητα κλπ., αλλά όλα αυτά 
δεν στάθηκαν ικανά να μας εμποδίσουν να πετύχουμε με επιμονή και πείσμα, 
αν θέλετε, την ολοκλήρωση της προσπάθειάς-μας.

Τα πρώτα τεύχη του έργου δόθηκαν στην κυκλοφορία τον Οκτώβρη του 
1982 και το λημματολόγιο ολοκληρώθηκε με τον πέμπτο τόμο των συγγρα
φέων τον Ιούνη του 1984.

Οι καλές κριτικές που είχαμε και οι οποίες χαρακτηρίζουν την έκδοσή-μας 
ως έργο υποδομής, corpus, εκδοτικό άθλο, μνημειώδες, χρήσιμο και μοναδικό, 
εκπληκτικά άρτιο κλπ. όπως και ο οίστρος που μας κατέλαβε για υψηλή 
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ποιότητα και σωστή προσφορά, μας επέβαλαν την ιδέα χρησιμοποίησης ηλεκ
τρονικού επεξεργαστή κειμένων (Word Processor) για την αποδελτίωση κάθε 
χρήσιμης πληροφορίας που περιλαμβανόταν στους τόμους που είχαν ήδη εκδο- 
θεί, πράγμα που γίνεται για πρώτη φορά στον ελλαδικό και κυπριακό χώρο 
και που έγινε κατορθωτό χάρη στη βοήθεια του κ. Πέτρου Κοντολαίμη, ο 
οποίος μας παραχώρησε το δικό-του Word Processor και μας βοήθησε στην 
ετοιμασία προγραμμάτων.

Η αποδελτίωση και επεξεργασία των πληροφοριών με τον τρόπο αυτό, 
μας έδωσε τελικά πολλούς χρήσιμους πίνακες, ευρετήρια, στατιστικά και άλλα 
στοιχεία απαραίτητα για κάθε μελετητή της κυπριακής γραμματείας. Οι πί
νακες και τα στοιχεία αυτά, που σημειώστε μας στοίχισαν 10.000 ανθρωπο- 
ώρες και 15.000 ώρες χρήσης ηλεκτρονικού επεξεργαστή κειμένων ή μετα
φρασμένα σε λεφτά γύρω στις 45,000 λίρες, ενσωματώθηκαν στον 6ο τόμο 
της σειράς «Κύπριοι συγγραφείς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», μαζί 
με ένα συμπλήρωμα των προηγούμενων πέντε τόμων. Στο σημείο αυτό, θέ
λουμε να τονίσουμε ότι δε θα σταματήσουμε εδώ την προσπάθειά-μας, αλλά 
θα συνεχίσουμε την έκδοση συμπληρωματικών τόμων κάθε 3 - 5 χρόνια, ανά
λογα με το υλικό που θα προκύπτει, για να έχουμε μια διαρκή ιστορία της 
πνευματικής-μας παραγωγής.

Με την παράδοση του έκτου τόμου, που έγινε το Δεκέμβρη του 1984, 
συμπληρώσαμε 5 χρόνια έρευνας-έκδοσης και το αξιοσημείωτο είναι ότι καθυ
στερήσαμε μόνο 3 μήνες από τις αρχικές προδιαγραφές, αν και το έργο ξε- 
πέρασε τις αρχικές-μας σκέψεις και πιστεύουμε ότι πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό 
τους αρχικούς-μας στόχους. Ακόμα πιστεύουμε ότι τώρα θα δεχτούν το 
έργο-μας κι αυτοί που δεν μας πίστωναν με ειλικρινείς προθέσεις ή ικανότητες 
για ολοκλήρωσή-του.

Εδώ θέλουμε να αναφέρουμε ότι ετοιμάζονται 8 κασέτες της μιας ώρας 
με τη φωνή των λογοτεχνών και λαϊκών ποιητών ως εξής:

2 κασέτες με φωνή λαϊκών ποιητών
1 κασέτα με φωνή ποιητών
2 κασέτες με φωνή πεζογράφων
1 κασέτα με φωνή λογοτεχνών παιδικής ποίησης καί
2 κασέτες με φωνή λογοτεχνών παιδικής πεζογραφίας

καθώς επίσης και 6 πίνακες αναπαραγωγής — reproduction — 6 αποθανών- 
των καλλιτεχνών-μας. Οι κασέτες και οι πίνακες θα δίδονται σα δώρο. Σκο
πός των κασετών είναι η διατήρηση της φωνής των λογοτεχνών και η διάσωση 
της γλώσσας μας όσον αφορά τους λαϊκούς ποιητές. Οι δε πίνακες γίνονται 
για να τιμηθούν οι πρωτεργάτες των εικαστικών τεχνών του τόπου-μας, αλλά 
και για να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε τους καλλιτέχνες-μας.
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Η όλη έκδοση, όπως προαναφέράμε, προκάλεσε οικονομικά προβλήματα 
στην έταιρεία-μας που ξεπεράστηκαν μερικώς χάρη στην πραγματική φιλία 
και εμπιστοσύνη που επέδειξαν ορισμένοι άνθρωποι προσφέροντας σε μας πί
στωση για πρώτες ύλες ή δανειοδότηση και χάρη στην προσωπική συμπαρά
σταση του κ. Κίκη Λαζαρίδη, αλλά και στην ολόψυχη συμπαράσταση της 
συζύγου-μου.

Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι πολλά πανεπιστήμια άρχισαν να 
χρησιμοποιούν το έργο-μας ως βασικό βοήθημα για την διδασκαλία της κυ
πριακής γραμματείας και λογοτεχνίας, όπως και η συνεχής ζήτηση του έργου 
από ξένες βιβλιοθήκες, οργανισμούς και τους απόδημους. Αυτό εκπληροί με
ρικούς από τους στόχους-μας και καταξιώνει συνάμα τους πνευματικούς ερ
γάτες της Κύπρου. Ελπίζουμε ότι κι εδώ στον τόπο-μας θα αντιληφθούν την 
αναγκαιότητα του έργου όπως στο εξωτερικό.

Εμείς, σαν έταιρεία, δεν τα βάζουμε κάτω παρόλες τις δυσκολίες. Συνε
χίζουμε την προσπάθειά-μας και ήδη ετοιμάζουμε μια 12τομη ανθολογία για 
την κυπριακή λογοτεχνία, της οποίας οι πρώτοι τόμοι θα κυκλοφορήσουν το 
φθινόπωρο.

Πιστεύουμε ότι το βιβλίο είναι ένα προϊόν που μπορεί να αποφέρει πολλά 
οφέλη στην οικονομία, στην ανάπτυξη της παιδείας του τόπου-μας και στην 
προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό. Πολλά κράτη που αναγνωρίζουν την 
προσφορά τέτοιου είδους εργασιών και ειδικότερα την προσφορά του βιβλίου 
χρηματοδοτούν ή επιδοτούν τις εκδόσεις. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα σε 
πολλές χώρες είναι περισσότερο από ενθαρρυντικά. Η Ελλάδα με νόμο επι
δοτεί παρόμοιες εργασίες, τις χρηματοδοτεί με μίνιμουμ 30%, με εγγύηση 
του κράτους, η τηλεόραση κάνει έκπτωση 50% για τις διαφημίσεις και δωρεάν 
διαφήμιση μέχρι 1.000.000 δρχ.

Το βιβλίο χρειάζεται πραγματική αγάπη, αυτοθυσία, υπομονή. Η κυ
βέρνηση και οι τράπεζες πρέπει νά βλέπουν με διαφορετικό φακό τέτοιες 
προσπάθειες και να συμπαρίστανται ουσιαστικά σ’ αυτές. Μόνο έτσι θα δη
μιουργήσουμε σωστή εκδοτική παράδοση στον τόπο-μας και θα βοηθήσουμε 
τους πνευματικούς εργάτες.

Η αναγνώριση του έργου-μας αυτή τη στιγμή μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, 
αν αναλογιστώ το πιο κάτω περιστατικό. Όταν τον Οκτώβρη του 1983 εξέ
θετα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τους πρώτους πέντε τόμους του έργου, 
με πλησίασε κάποιος ιερέας και αφού περιεργάστηκε το έργο μου είπε: 
«Σπουδαίο το έργο-σου κ. Ανδρέου. Είναι πράγματι ένα έργο υποδομής, είναι 
ό,τι χρειάζεται τώρα η Κύπρος. Διάβασα στις εφημερίδες για τη δουλειά-σου 
και τα προβλήματά-σου. Τέτοια έργα, όμως, αναγνωρίζονται μετά θάνατο». 
Εγώ, τότε, του απάντησα πικραμένος: «Ευχαριστώ πάτερ για την ευχή-σου».

Ο ιερέας τότε χα;ιογέλασε και μου είπε: «Δεν εννοούσα αυτό, αλλά όπως 

ξέρεις 'ουδείς προφήτης εν τη πατρίδι αυτού’».
Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Π.Ο.Κ. για 

την τιμή που έκανε στις εκδόσεις-μου και στους συνεργάτες-μου και που πρό
λαβε ώστε, στη δική μας τουλάχιστο περίπτωση να μη βγουν αληθινά τα λό
για του κύπριου ιερέα.

Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να έλθετε απόψε 
εδώ.

ΧΡ. ΑΝΔΡΕΟΤ

ΑΝΑΚΗΡΤΞΗ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ

Θεωρούμε τήν άνακήρυξη έπιτίμων μελών πνευματικώς τίμια πράξη. 
Εξάλλου τό Καταστατικό τοΰ «Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου» προ- 
νοεί γιά τέτοια δραστηριότητα. ’’Ατομα πού προσφέρανε στήν πολιτιστική καί 
πνευματική πρόοδο τοΰ τόπου μας, άλλα καί τοΰ εύρύτερου έλληνικοΰ χώρου, 
δικαιούνται τής τιμής αυτής. Είναι τά έλάχιστο πού μποροΰμε νά τούς προσ
φέρουμε έμεΐς ώς πνευματικό σώμα.

’Εφέτος μέ τήν εύκαιρία πού άπονέμουμε τό «Βραβείο Γραμμάτων» κι’ 
είναι για μάς ή δραστηριότητα αύτή άπό κάθε άποψη σημαντική, αποφασίσαμε 
τήν άνακήρυξη δυό δραστήριων στόν πνευματικό τομέα προσώπων τών κ.κ. 
Γεώργιου Παπαχαραλάμπους καί Νίκου Σ. Νικολαΐδη. Τοΰ πρώτου ύπήρξαμε 
πολλοί μαθητές καί άργότερα συνάδελφοι. Μέ τόν δεύτερο μάς συνδέουν φιλία 
καί έκτίμηση για τήν άνιδιοτελή συλλεκτική δράση του στόν τομέα τοΰ θεά
τρου. ’Εξάλλου, φτάσανε καί οι δυό σ’ ένα δριο ζωής πού δείχνει πώς συντε- 
λέσανε τό έργο τους στό πιό πολύ του μέρος καί μένει σ’ έμας ή έκτίμηση καί 
άξιολόγηση τοΰ έργου αύτοΰ.

Τά σκεπτικά τών άνακηρύξεων αύτών θά τά διαβάσουν οί Χρύσανθος 
Κυπριανού καί Νίκος Παναγιώτου.

Κ. ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ X. ΠΑΠΑΧΑΡΑΑΑΜΠΟΓΣ

Ακούραστος και ουσιαστικός μελετητής του λαϊκού πολιτισμού της Κύ
πρου είναι ο κ. Γεώργιος X. Παπαχαραλάμπους, γιατί έσκυψε με πάθος κι 
υπευθυνότητα πάνω στον κόσμο του λαού μας, από όποια θέση κι αν υπηρέ
τησε. Δάσκαλος, ήλθε σε στενή επικοινωνία με το λαό κι έζησε από κοντά 
τα έθιμα του σαν ανελίσσονται φυσικά κι ανεπιτήδευτα. Καθηγητής πιο 
ύστερα, υποδιευθυντής και γυμνασιάρχης, ενέπνευσε την εκτίμηση στο περιε
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χόμενο και στην ομορφιά των εκδηλώσεων του λαού μας, ενεθάρρυνε και 
καθοδήγησε ορθά στη συλλογή και στη μελέτη του λαογραφικού υλικού και 
μετέδωσε πάθος λαογραφικό, ώστε να πλαστεί από τα χέρια του και κατά το 
πρότυπο του, μια γενιά λαογράφων. Ερευνητής και διευθυντής στο Κέντρο 
Επιστημονικών Ερευνών, βρήκε την ευκαιρία και τα μέσα να εντρυφήσει πάνω 
σε παγκύπρια βάση στο περιεχόμενο και στις αποχρώσεις της κοινωνικής 
παραδοσιακής ζωής, στα λατρευτικά λαϊκά βιώματα, στις φυσικές και μετα
φυσικές αναζητήσεις του λαϊκού ανθρώπου, στους τρεις σταθμούς της ζωής 
του, στα μνημεία του λόγου και στις μορφές της τέχνης του’ και να ιδρύσει 
το Λαογραφικό Αρχείο, συγκεντρώνοντας και διασώζοντας ανεκτίμητα στοι
χεία από πολιτιστική και εθνική άποψη*  κι έθεσε τις βάσεις της Επετηρίδας 
και των Επιστημονικών Εκδόσεων του Κέντρου. Για σαράντα σχεδόν χρόνια 
γραμματέας της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, τώρα πρόεδρος της, κι από 
την αρχή μέλος της εκδοτικής επιτροπής κι επιμελητής της ύλης του Δελτίου 
της Εταιρείας, έθεσε ανεξίτηλη την προσωπική του σφραγίδα στο μοναδικό 
αυτό στο είδος του περιοδικό στην Κύπρο και συνετέλεσε στην προαγωγή της 
Κυπριολογίας. Ακόμα συνέβαλε, στην ίδρυση του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης 
της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, όπου διασώζονται χαρακτηριστικά δεί
γματα της Τέχνης και της βιοτεχνίας, για να αντλούν και να προβληματί
ζονται οι κατοπινές γενιές από τη λιτότητα της έκφρασης, τον πλούτο της 
έμπνευσης και την αξιοζήλευτη τεχνική εκτέλεση.

Με το συγγραφικό του έργο περιέγραψε κι ερμήνευσε πλείστους τομείς 
του ιδιωτικού και κοινωνικού βίου του λαού μας, καλύπτοντας ευρύ φάσμα 
του πολιτισμού του κι αποκαλύπτοντας την ταυτότητά μας. Πιο συγκεκριμέ
να, μπορούμε να κατατάξουμε τη συγγραφική του δραστηριότητα στους εξής 
τομείς:- παραδόσεις, κοσμοθεωρία, λατρεία, ήθη και έθιμα. Βίοι: γεωργι
κός, ποιμενικός, αλιευτικός, βιοτεχνικός. Μαντική: δεισιδαιμονίες, προλή- 
φεις, μαγεία, κατάδεσμοι, επωδές, παροιμίες και παροιμιώδεις φράσεις, μύθοι, 
ευτράπελες ιστορίες και πειράγματα, νανουρίσματα, παιγνίδια - αγωνίσματα, 
συλλογές δημοτικών τραγουδιών, διαλεκτικά κείμενα — πεζά και έμμετρα — 
μελέτες - άρθρα για τα δημοτικά τραγούδια και τα διαλεκτικά κείμενα, γραμ
ματικά (φωνητική, μορφολογία, ετυμολογία, σύνταξη) , ονόματα και επώνυμα 
ανθρώπων και αγίων, τοπωνύμια, λεξιλογικά - σημασιολογικά, κατοικία.

Διαβάζοντας προσεκτικά τις συγγραφές του εντυπωσιαζόμαστε από την 
ενημερότητά του πάνω σε παρόμοιες εργασίες Ελλήνων και ξένων. Επιμελής 
και μεθοδικός, παρακολουθεί την επιστήμη του και συζητεί με σοβαρότητα 
απόψεις και ερμηνείες που δίνονται για σημερινές αντιλήψεις. Ιδιαίτερα με
ταχειρίζεται το φιλολογικό του οπλισμό ανατρέχοντας σε συγγραφείς των 
κλασσικών χρόνων, Έλληνες και Λατίνους, καθώς και σε Βυζαντινούς λο- 
γίους, για να δείξει πως ο κόσμος μας στη βάση του αποτελεί συνέχιση, πολ- 

χές φορές αυτούσια, του αρχαίου ελληνικού δια των βυζαντινών. Ακολου
θώντας το παράδειγμα του Νικόλαου Πολίτη πιστεύει στην υψηλή αποστολή 
της Λαογραφίας που, παρακολουθώντας την εξέλιξη του ελληνικού λαού δια 
μέσου των αιώνων, μπορεί μέχρις ενός σημείου να συντελέσει στην κατανόηση 
των διαφόρων εκδηλώσεων της ελληνικής τέχνης και διανόησης και στην 
εμβάθυνση στη μελέτη του αρχαίου κοινωνικού και θρησκευτικού βίου. Κι 
αντίστροφα πάλιν, έχει την πεποίθηση πως από τη μελέτη του αρχαίου ελ
ληνικού βίου οδηγούμαστε στην ερμηνεία κι αιτιολόγηση σωρείας σημερινών 
εκδηλώσεων.

Ο κ. Παπαχαραλάμπους, παρουσιάζοντας με σαφήνεια τη σκέψη και την 
καλαισθησία του λαού μας, κατατάσσοντας και συνοψίζοντας, κινείται άνετα 
σε παραλλαγές εκδηλώσεων απ’ όλες τις γωνιές του νησιού μας και πολύ 
συχνά παρακολουθεί το φαινόμενο πάνω σε πανελλήνια βάση, τόσο στις σύντο
μες εργασίες του όσο και στις εκτενείς, πιο αναλυτικές και συνθετικές όπως: 
«Κυπριακά παιγνίδια», «Η Κυπριακή οικία», «Ο Χάρωνος οβολός», «Κυπριακά 
ήθη και έθιμα». Γιατί αντικρύζει την Κυπριακή λαογραφία, στην ιδιορυθμία 
και ιδιαιτερότητά της, μέσα στα ευρύτερα πλαίσια της ελληνικής λαογραφίας 
κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο την κάθε περίπτωση στην παγκοσμιότητά 
της. Και γιατί βλέπει, όπως είναι το καθήκον του κάθε Έλληνα λαογράφου 
και του επιστήμονα γενικά, την ελληνική μεγαλόνησο σαν αναπόσπαστο και 
πολύτιμο κομμάτι του ελληνικού χώρου.

ΧΡΤΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ TOT Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΣ

Μιλώντας έκ τοΰ προχείρου, άφοΰ εύχαρίστήσε το Διοικητικό Συμβούλιο 
τοϋ ΕΠΟΚ για τήν τιμή πού τοΰ κάνει άνακηρύσσοντάς τον έπίτιμο μέλος τοΰ 
Όμίλου, διηγήθηκε τδ πώς τόν προσέλκυσε ή λαογραφία. Τοΰτο δφείλεται 
στίς διηγήσεις τών προπάππων του στό χωριό του Μηλιά. Οί διηγήσεις αύτές 
περιελάμβαναν τ'ις Ιστορίες τοΰ Ίωαννίκιου, πολλά παραμύθια καί διάφορες 
άλλες παραδόσεις.

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν. Σ. ΝΙΚΟΛΑΤΔΗ

Είναι γεγονός ότι πολλές φορές στην περιοχή του πολιτισμού ιδρύματα 
και οργανισμοί και θεσμοί, που αποτελούν ουσιαστική υποδομή σ’ ένα τόπο, 
ξεκίνησαν από κάποιες ατομικές πρωτοβουλίες ή το πολύ ενέργειες ολιγομελών 
ομάδων, σωματείων και οργανώσεων. Όταν πολύ πιο ύστερα παρεμβαίνει 
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ο επίσημος φορέας — σ’ όσες περιπτώσεις συμβαίνει τούτο — είναι για ν’ 
αναλάβει το διοικητικό και οικονομικό βάρος και να τους προσφέρει τη σιγου
ριά της συνέχειας. Η επίσημη εμφάνιση και παρουσία μπορεί, βέβαια, να 
περιοριστεί στην αναπαραγωγή κάποιου προτύπου, το οποίο αρχικά δημιούργη
σαν ιδιώτες, αλλά με κάπως διαφορετικό τρόπο, ίσως και σ’ ευρύτερη κλίμακα. 
Μπορεί ακόμη το κρατικό ενδιαοφέρον να εκδηλώνεται με κάποια οικονομική 
ενίσχυση της πρωτοβουλίας, συνήθως συμβολική. Δεν αποκλείεται όμως και 
η παθητική στάση, με αποτέλεσμα, με την πάροδο του χρόνου, τέτοιες πρωτο
βουλίες και έργα να φθίνουν ή και να σβήνουν.

Το ότι προηγείται η ιδιωτική πρωτοβουλία και έπεται το κρατικό ενδια
φέρον δεν είναι, νομίζω, παράδοξο. Οι ιδιωτικοί φορείς έχουν πολλές φορές 
μεγαλύτερη ευαισθησία στον εντοπισμό αναγκών, περισσότερη ευχέρεια στη 
λήψη αποφάσεων κι ευελιξία στην επιβολή τροποποιήσεων στο αρχικό σχέδιο. 
Ο κρατικός φορέας ως πιο συντηρητικός, δυσκίνητος και δύσκαμπτος ανα
μένει τις πιο πολλές φορές ν’ αποκρυσταλλωθεί κάτι, να γίνει αποδεκτή η 
σημασία κι η αξία του κι ύστερα να το υιοθετήσει.

Όλα αυτά που διέγραψα αδρά πιο πάνω είναι καταστάσεις που απαν- 
τώνται στην πολιτιστική ζωή ακόμη και χωρών με τεράστιους οικονομικούς 
πόρους και μακρόχρονο συνεχή πολιτειακό βίο. Για να γίνω σαφέστερος και 
να εξειδικεύσω κάπως το λόγο για τα καθ’ ημάς, θα έλεγα ότι μερικοί τέτοιοι 
θεσμοί και έργα παλαιότερα και νεότερα, που υπομνηματίζουν διάφορες μορφές 
της κρατικής στάσης έναντι των ιδιωτικών φορέων, είναι το Μουσείο Λαϊκής 
Τέχνης της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, η Συλλογή Πινάκων και το 
Βραβείο Γραμμάτων του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, η Βιβλιο
θήκη Μήτσου Μαραγκού και το Βραβείο του Επιστημονικού και Φιλολογικού 
Συλλόγου Αμμοχώστου, η Ορχήστρα του Μουσικού Συλλόγου Μότζαρτ, η Συλ
λογή Ταινιών της Κυπριακής Ταινιοθήκης, η Συλλογή Λαϊκής Τέχνης του 
Γιώργου Ηλιάδη στην Πάφο και η Θεατρική Συλλογή και Βιβλιοθήκη του 
Νίκου Σ. Νικολαϊδη στη Λεμεσό.

Οι σκέψεις αυτές διατυπώνονται σήμερα απ’ αφορμή την απονομή από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου της τιμητικής 
διάκρισης του επίτιμου μέλους του Ομίλου στον κ. Νίκο Σ. Νικολαϊδη. Στο 
σχετικό δίπλωμα, που του επιδόθηκε, αναγράφεται ότι τιμάται για τη Θεα
τρική Συλλογή και Βιβλιοθήκη του. Για ποιο πράγμα όμως πρόκειται και 
ποια είναι η σημασία του ;

Η Θεατρική Συλλογή και Βιβλιοθήκη Νικολαϊδη αποτελείται, ανάμεσα σ’ 
άλλα, από τα ακόλουθα:

1. Εφημερίδες κυπριακές και ελληνικές.
2. Περιοδικά κυπριακά και ελληνικά. Για παράδειγμα, υπάρχει όλη η σειρά 

της Νέας Εστίας από το πρώτο τεύχος (1927) μέχρι σήμερα και 

ξεχωριστά σε φωτοαντίγραφα ότι αφορά το θέατρο και τη μουσική (θεα
τρική κίνηση, κριτικές, μουσική κίνηση, βιογραφικά ηθοποιών, συγγρα
φέων και άλλα συναφή) . Επίσης όλη η σειρά του περιοδικού Πανα- 
θ ή ν α ι α (1900 έως 1915) , η σειρά της επιθεωρήσεως Θέατρο 
του Θ. Κρίτα (1957 - 1969) και όλη η σειρά του περιοδικού Θέατρο 
του Κ. Νίτσου (1962 κι ύστερα) .

3. Μουσική από Όπερες, Οπερέττες και Επιθεωρήσεις.
4. Χειρόγραφα θεατρικά έργα, έτοιμα για το υποβολείο και την παράσταση 

(πάνω από 60 βιβλία) .
5. Θεατρικά βιβλία, παγκόσμια ιστορία θεάτρου, εγκυκλοπαιδικά λεξικά. 
6. Γκραβούρες σπάνιες από έργα του Σαίξπηρ.
7. Φωτογραφίες θεατρικών παραστάσεων και καλλιτεχνικών φεστιβάλ, προ

γράμματα θεάτρων, αφίσιες θεατρικών παραστάσεων, φωτοαντίγραφα 
θεατρικών κριτικών, βιογραφικά συγγραφέων, ηθοποιών, και άλλα πολλά.

8. Σε ειδικά φάϊλς, όλη η θεατρική κίνηση της Ελλάδος των χρόνων 1931, 
1933 και του Φεβρ. του 1934.

9. Βεστιάριο από τουαλέττες, φράκα, περρούκες, προσωπίδες, είδη μακι- 
γιαρίσματος και διάφορα θεατρικά αναμνηστικά, όπως το φράκο του Βεά- 
κη, τουαλέτες της Φραντζέσκας Νικήτα, το κοστούμι του Σ. Καραντινού 
στον «Εξηνταβελόνη» και ομιλούσα ταινία της «Εκάβης» με την Ελένη 
Παπαδάκη.

10. Θεατρικά έργα σε κασέτες.
11. Ειδικά σύνεργα για ηχογραφήσεις.
12. Ειδικά σύνεργα λήψεως κινηματογραφικών ταινιών 8 m/m.
13. Ειδικά μηχανήματα προβολής ταινιών 8 m/m.
14. Καταστατικά Ερασιτεχνικών Συλλόγων και του «Σωματείου Ελλήνων 

Ηθοποιών» Ελλάδος.

Όλο αυτό το υλικό δε μαζεύτηκε βέβαια από τη μια μέρα στην άλλη 
ούτε τυχαία. Ο Νίκος Σ. Νικολαΐδης, που γεννήθηκε στην Πάφο το 1909 
και από το 1926 ασκεί το επάγγελμα του οπτικού στη Λεμεσό, φανέρωσε 
από πολύ νωρίς το πάθος του για το θέατρο. Ίδρυσε από το 1926 μέχρι 
το 1946 τους Ερασιτεχνικούς Συλλόγους «Νέος Όμιλος Ερασιτεχνών Λεμε
σού» (ΝΟΕΛ) , «Προμηθεύς», «Ερασιτεχνικός Όμιλος Λεμεσού» (EOA), 
«Σύλλογος Ερασιτεχνών Αποφοίτων Λεμεσού» (ΕΣΑΛ) και το επαγγελματικό 
συγκρότημα «Νέα Σκηνή».

Έγραψε μονόπρακτες κωμωδίες, ένα δίπρακτο πατριωτικό δράμα και 
νούμερα επιθεωρήσεων κι έδωσε διαλέξεις για το θέατρο. Πάρα πολλά 
άρθρα του, ιδίως με το ψευδώνυμο «Τσβάϊνικ», δημοσίευσε σε εφημερίδες 
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κ<χι περιοδικά, Γπήρξε ανταποκριτής της εφημερίδας Πάφος και μόνιμος 
συνεργάτης του περιοδικού Το Θέατρο της Λευκωσίας.

Εδίδαξε πολλά θεατρικά έργα σε διάφορους συλλόγους και συνέπραξε 
με ελληνικούς θιάσους. Το 1933 - 34 διετέλεσε αντιπρόσωπος της Εταιρείας 
Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Σήμερα συνεργάζεται τακτικά με την 
εφημερίδα ο Φιλελεύθερος, όπου γράφει θεατρικά και άλλα σημειώ
ματα, και με διάφορα ελληνικά περιοδικά.

Για χρόνια, τώρα, ξοδεύοντας χρόνο και χρήματα, ο Νικολαΐδης συγ
κεντρώνει το υλικό της συλλογής του κι όσο του επιτρέπουν οι δυνάμεις του 
το ταξινομεί. Αγωνίζεται να διαφυλάξει κάθε τι που αναφέρεται στο θέατρό 
μας, στην πολιτιστική μας ιστορία, συμβάλλοντας κι αυτός με τον τρόπο του 
στην αυτογνωσία μας. Μέσα από τη συλλογή αυτή αντικατοπτρίζεται μια 
εποχή με τους αγώνες της, τις αγωνίες και το ένθεο πάθος για την τέχνη του 
θεάτρου. Παθαίνεται πραγματικά για το θέατρο, αναλώνεται γι’ αυτό χωρίς 
τυμπανοκρουσίες, χωρίς παράπονα και μεμψιμοιρίες. Πρόθυμος πάντα βοηθεί 
τους μελετητές, καθιστώντας έτσι τη συλλογή του από προσωπική υπόθεση, 
υπόθεση των πολλών, εργαλείο έρευνας και μελέτης.

Είναι φυσικό ν’ απομένουν πολλά να γίνουν όσον αφορά την καταγραφή, 
ταξινόμηση και τον εμπλουτισμό της συλλογής και ιδιαίτερα τη συνέχισή 
της. Θα είναι έγκλημα πραγματικό αν αυτό το έργο ζωής αφεθεί ανεκμε
τάλλευτο, κλεισμένο σε φακέλους ή σε κιβώτια, καταχωνιασμένο κάπου σε κά
ποια αποθήκη.

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επανέλθω εκεί απ’ όπου ξεκίνησα την 
ομιλία μου αυτή και να διατυπώσω την επείγουσα και επιστημονική ανάγκη 
για κατοχύρωση επίσημη της συλλογής, ώστε να σχηματιστεί ένα Μουσείο 
Θεάτρου, δηλαδή άλλο ένα έργο πολιτιστικής υποδομής, που τόση ανάγκη έχει 
σήμερα ο τόπος μας.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ TOT Ν. ΝΙΚΟΛΑΤΔΗ

Μέ ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω τήν άπόφαση τοΰ «Ελληνικού 
Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου» να μέ άνακηρύξει έπίτιμο μέλος του. Είναι 
τόσο γόνιμο τό έργο τοΰ 'Ομίλου αύτοΰ, τόσο εύστοχοι οί σκοποί καί οί έπι- 
διώξεις του πού μέ βρίσκουν γεμάτο θαυμασμό γιά δ,τι έπιτελεΐται.

’Επίσης νοιώθω την ύποχρέωση να εύχαριστήσω τόν έλλόγιμο κ. Νίκο 
Παναγιώτου γιά τό γλαφυρό σκεπτικό του.

Ή εύγνωμοσύνη μου γιά δλα αυτά, πιστέψετέ με, είναι βαθύτατη.

ΝΙΚΟΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑ-Ι-ΔΗΣ
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ΠΑΡΟΤΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Κυπριακάί Σ π ο υ δ α ί : Δελτίον της ‘Εταιρείας Κυπριακών Σπου
δών, Τόμος ΜΣΤ' (1982) , Λευκωσία, Κύπρου 1982, σσ. 1 - 279 + 
Figures 1 -11 + Πίνακες I - XIV.

Ή έκδοση κάθε φορά τοΰ έτήσιου έπιστημονικοΰ δελτίου τής Εταιρείας 
Κυπριακών Σπουδών αποτελεί άξιόλογο επιστημονικό γεγονός δχι μόνο για 
τόν έλληνισμό τής Κύπρου άλλα καί για δλους δσοι ένασχολοΰνται μέ τήν 
Κυπριολογία σέ διεθνές έπιστημονικό πεδίο. Συνεχίζοντας άκριβώς ή Εται
ρεία Κυπριακών Σπουδών μια παράδοση γόνιμης καί συνεχούς έπιστημονικής 
προσφοράς πού πλησιάζει τόν μισό αιώνα, χαράσσει σταθερά μέτρα δρθής καί 
πρέπουσας άξιολόγησης προσώπων καί έπιστημονικής έπιδόσεως.

Ό ΜΣΤ' τόμος (1982) τών Κυπριακών Σπουδών είναι άφιερωμένος 
σ’ ένα άπό τούς πιό σημαντικούς πρωτεργάτες τής Κυπριολογίας. «Μνήμη 
Νεοκλέους Γ. Κυριαζή» έπιγράφεται δ τόμος, καί είναι αύτονόητο δτι οί έρ- 
γασίες πού περιλαμβάνει άναφέρονται τόσο στόν ίδιο τόν τιμώμενο καί τό έργο 
του δσον καί σέ θέματα πού τόν είχαν άπασχολήσει, ιδιαίτερα λαογραφικά. 
Τών έργασιών προτάσσεται φωτογραφία τοΰ Κυριαζή μέ τό επίγραμμα τοΰ 
δρος Κύπρου Χρυσάνθη, πού άξίζει ν’ άκουσθή:

‘Ομότεχνε τοΰ ’Ασκληπιού Νεοκλη Κυριαζή 
σεμνό τών Κιτιέων καύχημα 
τών εντίμων γραμμάτων εραστή 
καί ναυτικέ τών χειρογράφων «Χαϊρε».

Ό κ. Μ. Γ. Μιχαηλίδης μάς παρέχει σέ τρεις έργασίες του, ελεγμένα 
καί συγκεντρωτικά, πολλά καί απαραίτητα στοιχεία γιά τόν άνθρωπο καί έπι- 
στήμονα Νεοκλή Γ. Κυριαζή (σσ. 1 - 7) , τή Βιβλιογραφίαν καί Εύρετήριον 
Συγγραφέων τών Κυπριακών Χρονικών (σσ. 9-40) καί σέ Έπίμετρον Β' 
δίδει τά Περιεχόμενα τών Κυπριακών Χρονικών κατά τόμους (σσ. 41 - 69) . 
Ή άνάγνωση καί μόνον αύτών τών έργασιών φανερώνει τόσον τήν ποσοτική 
έκταση δσον καί τήν ποιοτική προσφορά καί συμβολή τοΰ Κυριαζή στόν κλάδο 
τής Κυπριολογίας. ’Ιδιαίτερα πρέπει νά έπισημανθοΰν οί δυσχέρειες συγκεν- 
τρώσεως καί καταγραφής τοΰ ύλικοΰ πού αντιμετώπισε δ κ. Μιχαηλίδης, γε
γονός πού καταδεικνύει τόσο τό πολυσχιδές καί πλούσιο έργο τοΰ τιμωμένου 
καί τήν άντίστοιχη φιλοπονία καί άγάπη τοΰ έρευνητή γιά τόν Κυριαζή, δσο 
και τήν παράλληλη έλλειψη έργων σοβαρής έπιστημονικής ύποδομής στόν 
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τόπο, διαπίστωση πού πικραίνει δσους άσχολοΰνται μέ τήν έπιστημονική έρευνα..
Στίς έργασίες αύτές τοΰ κ. Μ. Γ. Μιχαηλίδη καταγράφονται πολλά ού- 

σιαστικά στοιχεία για τή ζωή καί τό έργο τοΰ Κυριαζή. ’Ιδιαίτερα πρέπει 
να έπισημανθή ή έντονη καί γόνιμη δραστηριότητα του δχι μόνο στό έπάγγελ- 
μά του, τήν κοινωνική προσφορά του, τήν έπιστημονική ένασχόλησή του άλλα 
καί ή ζωντανή καί γρηγορούσα έθνική του συνείδηση πού έκφραζότανε σέ 
ποικιλία ούσιαστικής παρουσίας καί σέ πράξεις ύψηλής έλληνικης άξιοπρέ- 
πειας. Πάνω άπ’ δλα όλες οί ενέργειες του φανέρωναν μέ χαρακτηριστικό 
τρόπο τήν βαθειά καί άνιδιοτελή αγάπη τοΰ Κυριαζή γιά τήν Κύπρο. Ό 
ίδιος είχε συνειδητοποιήσει πώς δλες του οί ενέργειες σ’ δλα τα έπίπεδα 
προσφοράς συνοδεύονταν από φανερά ή λανθάνοντα στοιχεία ύπηρεσίας στόν 
έλληνισμό. Καί οί τρεις έργασίες τοΰ κ. Μ. Γ. Μιχαηλίδη αποτελούν ούσια- 
στική συμβολή στή γνώση, κατανόηση καί αξιολόγηση τής προσφοράς τοΰ 
άείμνηστου Κυριαζή καί ούδε'ις μελλοντικός μελετητής τοΰ έργου του θά μπο
ρεί νά τις άγνοήσει.

Ό γνωστός έπιστήμονας - έρευνητής κ. W.H. Rudi de Collenberg δη
μοσιεύει (γαλλιστί) σέ δεκατρείς σελίδες (σσ. 71 - 83) μια πολύ ένδιαφέ- 
ρουσα έργασία, πού έχει μέν ώς τίτλο (σέ μετάφραση) «Ή κατάπτωση της 
φραγκικής κοινωνίας στην Κύπρο μεταξύ των ετών 1350 εως 1450» — 
δπως είχε δοθή καί σέ σχετική διάσκεψη στό Γαλλικό Πολιτιστικό Κέντρο 
τής Λευκωσίας στις 17 ’Απριλίου 1982 — άλλα δ ίδιος θεωρεί όρθό νά διευ
κρινίσει, άπό τήν α' κιόλας παράγραφο, δτι θά άνταποκρινόταν καλύτερα στό 
περιεχόμενο τής μελέτης του δ τίτλος (σέ μετάφραση πάλιν) : «Αίτια καί 
καθορισμός της μεταμορφώοεως της φραγκικής κοινωνίας», καί δτι προτιμά 
άντί των πιό πάνω ημερομηνιών νά μιλά για τούς χρόνους μεταξύ τής βασι
λείας τοΰ Πέτρου τοΰ Α' καί τοΰ ’Ιακώβου τοΰ Β'. Μέ βάση τόσον τις πιό 
παλαιές γνωστές μαρτυρίες καί τις πρόσφατα δημοσιευμένες σχετικές πηγές 
καί άλλες μαρτυρίες για τήν έποχή δσο καί τ’ άποτελέσματα των δικών του 
έρευνών στό ’Αρχείο τοΰ Βατικανού, δ διαπρεπής έπιστήμονας έξετάζει τόν 
τρόπο διαμορφώσεως τής φραγκικής κοινωνίας στήν Κύπρο, καταγράφει 
τις πιό σημαντικές αιτίες καί γεγονότα τής έποχής πού έξετάζει καί παρέχει 
τή δική του έρμηνεία για τήν κατάπτωση — φθορά θά λέγαμε καλύτερα — 
τής φραγκικής κοινωνίας. ’Επισημαίνει ορθά τό δτι ή φραγκική κοινωνία 
έλκει τήν καταγωγή της καί τήν δημιουργία της στήν Κύπρο άπό τούς ευ- 
γενεϊς Φράγκους τοΰ βασιλείου τής 'Ιερουσαλήμ, δταν πρός τά τέλη τοΰ ιβ' αί. 
500 περίπου οικογένειες ήλθαν στήν Κύπρο.

Σημαντικές είναι δλες οί πληροφορίες πού παρέχει δ συγγραφέας στήν 
πυκνή καί ούσιαστική μελέτη του. Θά σταθώ, λόγω χρόνου, στή σημαντική 
άποτίμησή του, δτι: «Τά αίτια τής καταπτώσεως τής φραγκικής κοινωνίας 
καί τής άναμείξεώς της (όσμωσής της) μέ τήν αύτόχθονη κοινωνία δέν ήσαν 

τόσον τής φυσικής ή φυσιολογικής, τής οικονομικής ή τής πολιτικής τάξεως 
δσον πνευματικής ή διανοητικής». Ή έργασία άποτελεΐ σημαντική συμβολή 
στήν ιστορία τής Φραγκοκρατίας στήν Κύπρο.

Ό γνωστός βυζαντινολόγος - βιβλιοθηκάριος κ. Κώστας X. Χατζηψάλτης 
στή σύντομη μελέτη του (σσ. 85 - 89) «Αακινία - Απας λεγόμενον παρά 
Κεοφύτω τω Έγκλείοτω» καταπιάνεται μέ τήν έτυμολογία καί τήν έρμηνεία 
τής λέξεως, στήν δποίαν άποδίδει — όρθώς κατά τή γνώμη μας —, τή σημα
σία «της ομάδας άλόγων», καί κατ’ έπέκταση καί κατά μεταφορά «την ομάδα 
η τό πλήθος». Ό κ. Χατζηψάλτης παρέχει δλες τις προηγούμενες σοβαρές 
προσπάθειες έρμηνείας τής λέξεως, καταφεύγοντας σέ έκδεδομένες καί άνέκδο- 
τες γλωσσικές μαρτυρίες.

Ό σοβαρός έρευνητής κ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης έκδίδει γιά πρώτη 
φορά, σύμφωνα μέ τούς καθιερωμένους έπιστημονικούς κανόνες τής διπλωμα
τικής έκδοτικής, τήν άναφορά τοΰ Ένετοΰ Προξένου στή Λάρνακα Gerolimo 
Brigadi (13 Νοεμβρίου, 1764) γιά τά γεγονότα τής 5 Νοεμβρίου 1764, καί 
μέ βάση τό περιεχόμενό της καί τή χρήση τόσον παραλλήλων πηγών καί μαρ
τυριών τής τότε έποχής δσον καί σύγχρονης, προσεκτικά έπιλεγμένης, βιβλιο
γραφίας έντάσσει λειτουργικά τό κείμενο μέσα στή δυναμική τής κοινωνικής 
συμπεριφοράς τών χρόνων έκείνων. ’Αξιοπρόσεκτη είναι ή μεθοδολογική 
προσέγγιση τοΰ θέματος μέ τή συγκριτική άνάλυση τών κοινωνικών δομών 
καί δυναμικής τών κοινωνικών δμάδων, πού προσφέρει μιά σύγχρονη θεώρηση 
τής ιστορίας τοΰ νησιοΰ. Τίτλος τής έργασίας: “Repression and Protest in 
Traditional Society: Cyprus 1967”. Ή κύρια έργασία δημοσιεύεται στίς 
σσ. 91 - 94, τό κείμενο τής άναφοράς στίς σσ. 95 - 97, άκολουθει τό ύπόμνημα 
στό κείμενο (σσ. 98-99) καί στίς σσ. 100- 101 παρέχονται σέ φωτογράφηση 
τό πρώτο καί τελευταίο φύλλο (folio) τοΰ χειρογράφου.

Ή έργασία τοΰ γνωστοΰ έρευνητή τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου κ. Βενέ- 
δικτου Έγγλεζάκη γιά «Τό τελενταϊον γνωστόν χειρόγραφον τοϋ ’Εθνομάρ
τυρας ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 1821, Μαΐου 16» συμπληρώνει κατά τρόπο 
σύγχρονο τήν παλαιότερη έκδοση τοΰ Κ. Μυριανθοπούλου στό περιοδικό 
’Απόστολος Βαρνάβας. ’Ακολουθώντας τή διαπίστωση καί θέση τών κ. Η. - J. 
Marrou δτι τό ίστορικό τεκμήριο άποβαίνει άληθινά ιστορικό κατά τό μέτρο 
τής κατανοήσεώς του άπό τόν ίστορικό, δ κ. Έγγλεζάκης προχωρεί, μέ τή 
χρήση δλων τών άξιολόγων πηγών καί μαρτυριών δπως καί μέ τήν παράλληλη 
βοήθεια τής σύγχρονης βιβλιογραφίας, πού γνωρίζει πολύ καλά, στό νά φω
τίσει δλες τις ούσιαστικές λεπτομέρειες τοΰ έγγράφου, έντάσσοντάς το λειτουρ
γικά μέσα στήν παράδοση καί τήν άτμόσφαιρα τής έποχής. Τά σχόλια άπο- 
τελοΰ.ν σημαντική προσφορά στήν καλύτερη γνώση άλλά πρό πάντων κατα
νόηση τών συνθηκών καί τής κοινωνικο-ιστορικής καταστάσεως τών τότε δε
δομένων. Ή έργασία καταλαμβάνει τις σσ. 103-118, δπου στήν τελευταία 
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παρέχεται τό φωτοαντίγραφο τοΰ χειρογράφου.
Οί «Ιατρικές δημοσιεύσεις τού Νεοκλή Γ. Κυριαζή» είναι ή έργασία 

τοΰ δμοτέχνου του κ. Κύπρου Χρυσάνθη, πού δημοσιεύεται στις σσ. 119 -124. 
Ό κ. Χρυσάνθης διαιρεί σέ τρεις κατηγορίες τά ιατρικά κείμενα τοΰ Κυριαζή, 
σχετικά μέ (α) θέματα Δημόσιας Υγείας, (β) μέ θέματα Ιστορίας τής ’Ια
τρικής, καί (γ) μέ θέματα Λαϊκής ’Ιατρικής τής Κύπρου, τά δημοσιεύει καί 
τά σχολιάζει. Ό κ. Χρυσάνθης έπισημαίνει τό συλλεκτικό καί Ιστορικό στοι
χείο πού δεσπόζει σέ δλες τις «ιατρικές» έργασίες τοΰ Κυριαζή καί τονίζει 
τή σημαντικότητα τής εργασίας αύτής γιά δλους τούς μεταγενεστέρους του 
ερευνητές. Στό τέλος παρέχει Βιβλιογραφία πάνω στό θέμα.

Ο γνωστός ιστοριοδίφης κ. Ά. Λ. Κουδουνάρης παρέχει σημαντικά στοι
χεία γιά Γαλλικές Οικογένειες της Κύπρον, στίς σσ. 125 - 132. Μέ βάση 
κυρίως τό οικογενειακό άρχεΐο τής Madame Gabrielle Bouchaud καί μέ τήν 
κατάλληλη χρήση άλλων σχετικών πηγών ό συγγραφέας κατορθώνει νά μάς 
παράσχει μιά όλοκληρωμένη κατατόπιση πάνω σέ άρκετά σημεία, σημαντικά 
οπωσδήποτε γιά τή γνώση καί κατανόηση τής τότε Εύρωπαϊκής κοινωνίας 
τής Λάρνακας ειδικά καί τής Κύπρου πιό γενικά. Στις σσ. 129 -132 δη
μοσιεύονται φωτογραφίες ζωγραφικών πινάκων καί μαρμάρινης πλάκας καί 
προτομής όρισμένων άπό τά μέλη τών πιό πάνω γαλλικών οικογενειών.

Τό ζεύγος Ά. καί I. Στυλιανού δημοσιεύουν (αγγλιστί) στίς σσ. 133 -140 
τήν άνακοίνωση πού είχε διαβάσει ό κ. Ά. Στυλιανού στό IE' Διεθνές Συνέ
δριο Βυζαντινών Σπουδών (’Αθήνα, 1976), μέ θέμα τό σπάνιο δείγμα τοιχο
γραφίας τής Παναγίας τής Φορβιώτισσας στήν Άσίνου, δπου πάνω στήν άσπί- 
δα τοΰ Αγίου Γεωργίου ύπάρχει παράσταση σταυροΰ μέσα σέ ήμισέληνο. 
Οί συγγραφείς άνατρέχουν σέ άνάλογες παραστάσεις τόσο σέ άλλες έκκλησίες 
τής Κυπρου και τής Ελλάοας δσο καί σέ βυζαντινά νομίσματα ή άλλες παρα
στάσεις ιδιαίτερα τής έποχής του Ίσαακίου Κομνηνοΰ. Ή κατάληξη στό νά 
θεωρηθή ό Αγιος Γεώργιος δτι ήταν είδος Βυζαντινού Σταυροφόρου μέ τό 
δικό του έμβλημα βοηθά καί στήν πιθανή χρονολόγηση τής τοιχογραφίας πρός 
τά τέλη τού ιβ' καί τις άρχές τού ιγ' αί. Μετά τόν πίνακα περιεχομένων 
ακολουθούν γιά τό θέμα, στό τέλος τοΰ τόμου, 7 figures.

Μέ βάση τή διαπίστωση τοΰ καθηγητή καί άκαδημαϊκοΰ κ. Κώστα Ρω
μαίου γιά τή δυνατότητα μαντικής έρμηνείας ένεκα τής χρονικής συμπτώσεως 
δύο διαφορετικών περιστατικών δ γνωστός λαογράφος καί Πρόεδρος τής Εται
ρείας κ. Γεώργιος Παπαχαραλάμπους προβαίνει στήν καταγραφή τέτοιων πε
ριπτώσεων στόν "Ομηρο καί στόν Ξενοφώντα, μέ ιδιαίτερη άναφορά στό πτάρ- 
νισμα, καί προεκτείνει αύτές καί σέ άνάλογες άντιλήψεις στήν Κύπρο. Ή 
έργασία δημοσιεύεται στίς σσ. 141 - 143 μέ τίτλο: «Η χρονική σύμπτωση 
δύο διαφορετικών περιστατικών».

Ή κα Ναταλία Ρούτσκινα, κάτω άπό τόν τίτλο «Ή μελέτη τών Νεο

ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών στη Ρωσσική και Σοβιετική Φιλολογία» 
(σσ. 145 -152), δημοσιεύει τις έργασίες τών Ρώσσων λογίων πού άσχολή- 
θησαν μέ τά έλληνικά δημοτικά τραγούδια, άρχίζοντας από την έκδοση τοΰ 
Ν. I. Γκνέτιτς (Πετρούπολη, 1825) γιά νά φθάσει μέχρι καί τή δική της 
προετοιμασία τοΰ Πρώτου Όδηγοΰ θεμάτων τών κλέφτικων τραγουδιών, που 
έτοιμάστηκε μέ βάση τις έκδόσεις τοΰ Ν. Πολίτη καί τής Ακαδημίας Αθηνών.

Ή «Κυπριακή υφαντική» (σσ. 153 -161) είναι ή έργασία τής κας Ελέ
νης Παπαδημητρίου, πού στηρίχτηκε κυρίως στό ύλικό πού μαζεύτηκε περιο
δικά άπό τό 1966 μέχρι καί τό 1974 μέσα στά πλαίσια τών άποστολών τοΰ 
Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου σέ δλόκληρο τό νησί και ιδιαίτερα στην 
κατεχόμενη βόρεια Κύπρο. Ή συγγραφέας άναφέρεται στίς πρώτες ύλες (λι
νάρι, βαμβάκι, μετάξι καί μαλλί) , καί στούς τρόπους ύφανσης μέ δριζόντιους 
άργαλειούς γιά ψάθες καί στενές ζώνες, μέ πατήτριες καί μέ δρθιο άργαλειό 
γιά στενές ζώνες. Στό τέλος τοΰ τόμου δημοσιεύονται σέ 14 χαρακτηριστι
κούς πίνακες φωτογραφίες σχετικές μέ τό θέμα.

Στίς σσ. 163 -170 δ κ. Χρίστος Έξαδάκτυλος δημοσιεύει «Λαογραφικά 
Τιλλιρίας» σχετικά μέ τήν: ’Εγκυμοσύνη, τά προγνωστικά γιά τό φύλο, τά 
σταυρώματα, τή βράστη, τά Ποσαραντώματα, τή βάπτιση, τά προγνωστικά 
γιά τό μέλλον τοΰ παιδιού, τά προξένεια, τό γάμο, τήν άρρώστεια, τό θανατο 
καί τήν ταφή.

Ό κ. Κώστας Καραποτόσογλου καταπιάνεται μέ τό πολύ ένδιαφέρον θέμα: 
«Ετυμολογικά σέ δημώδη ονόματα φυτών» (σσ. 171-216) καί προσπαθεί 
νά δώσει τή δική του θέση, λαμβάνοντας ύπ’ δψη τις μέχρι σήμερα γενόμενες 
πάνω στό ίδιο θέμα έργασίες. Ό ίδιος κατορθώνει νά δώσει τις δικές του 
θέσεις μέ ισχυρές γλωσσικές ένδείξεις γιά 46 λαϊκά δνόματα φυτών, παρέχον
τας συγχρόνως καί τή σχετική μέ τό θέμα του βιβλιογραφία μέσα άπό τις 
προσεγμένες του παραπομπές. Στό τέλος παρέχει: Πίνακες λέξεων καί Λα
τινικές έπιστημονικές όνομασίες. Έργασία άξιόλογη, άποτελεϊ σημαντική συμ
βολή στή Γλωσσολογία.

Τά «Τοπωνύμια τοΰ Ρ ιζοκαρπάοου» δημοσιεύει στίς σσ. 217 - 270 δ 
γνωστός δτρηρός έρευνητής κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλλος, πού τά άφιερώνει 
«εις τήν μνήμην ίερέως Παπαστυλιανοΰ Χρ. Ραουνά καί διδασκάλου Παταπίου 
Χριστοδούλου, πιστών μέχρι θανάτου φορέων τής καρπασιακής παραδόσεως, 
ύπομεινάντων τήν πικράν δοκιμασίαν τοΰ έγκλωβισμοΰ πρός διαφύλαξιν τών 
άξιών τού Κυπριακού Ελληνισμού».

Ή έργασία τού κ. Θ. Παπαδοπούλλου στηρίχθηκε, δπως μάς πληροφορεί δ 
ίδιος, στήν λαογραφική άποστολή τοΰ Κέντρου ’Επιστημονικών ’Ερευνών, πού 
έγινε κατά τούς μήνες Μάρτιο - ’Απρίλιο τοΰ 1973 καί πού άπέδωκε έξήντα πε
ρίπου μαγνητοταινίες λαογραφικοΰ ύλικοΰ. Καθαρά έπιστημονική προσέγγιση 
τού θέματος, δπου δ συγγραφέας άναφέρεται συστηματικά στή σημασία τού λαο- 
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γραφικού ύλικοΰ τής περιοχής, τήν ιστορική στρωματογραφία της, τή μέθοδο 
άποθησαυρίσεως, τις παραπληρωματικές πηγές, τήν τοπωνυμική άξιοπιστία των 
κτηματολογικών χαρτών, τα μεθοδολογικά κριτήρια μιας νέας χαρτογραφήσεως, 
τή μέθοδο έκδόσεως καί τήν αξιοποίηση του τοπωνυμικού ύλικοΰ.

Στίς σσ. 231 - 269 καταγράφονται τα τοπωνύμια του Ριζοκαρπάσου σέ 
κατάλογο μέ αλφαβητική σειρά. Κάθε τοπωνύμιο έκδίδεται μέ τή μορφή 
λήμματος, κάτω άπό τό όποιο τοποθετούνται δλοι οί τύποι καί οί παραλλαγές 
του. Αύτή άποτελεΐ τήν α' στήλη μέ γενικό τίτλο «’Ονομασία καί Παραλ
λαγή». Σέ δεύτερη παράλληλη στήλη ύπάρχει ή «Περιγραφή» καί στήν τρί
τη στήλη δημοσιεύονται οί «Πηγές». Στις Πηγές γίνεται άναφορά σέ έπτά, 
τά sigla των Οποίων δημοσιεύονται στή σελίδα 230.

Ή σημαντική αύτή έργασία δλοκληρώνεται μέ τή δημοσίευση στή σ. 270 
χάρτη τής τουρκοκρατούμενης έλληνικής περιοχής Ριζοκαρπάσου, πού τά το
πωνύμιά της άποτελοΰν ένα άπό τούς άψευδέστερους μάρτυρες τής έλληνικό- 
τητάς της.

Ό τόμος κλείει μέ τή δημοσίευση του Δ.Σ. τής Εταιρείας Κυπριακών 
Σπουδών (σ. 271), τή Λογοδοσία του Προέδρου κ. Γ.Χ. Παπαχαραλάμπους 
(σσ. 273 - 275) , τά Πεπραγμένα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης κατά τό έτος 
1981 άπό τό Διευθυντή του κ. ’Αδαμάντιο Διαμαντή (σσ. 277 - 278), τά Νέα 
Μέλη (σ. 278) , τόν οικονομικό άπολογισμό για τό έτος 1981 (σ. 279) , τόν 
Πίνακα Περιεχομένων (σ. 281) καί στό τέλος 7 Figures καί 14 Πίνακες γιά 
τις αντίστοιχες έργασίες τοΰ ζεύγους A. -1. Στυλιανού καί τής κας Ελένης 
Παπαδημητρίου.

Γενικά ό τόμος άποτελεΐ άντάξιο πνευματικό μνημείο τής προσφοράς 
τοΰ άείμνηστου Ν. Κυριαζή καί τιμά τήν Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών ή 
έκδοσή του. Τόσον οί συνεργάτες τοΰ τόμου δσον καί δ έπιμελητής του 
κ. Θ. Παπαδόπουλλος άξίζουν κάθε έπαίνου. Τά Τυπογραφεία Ζαβαλλή Λτδ 
έχουν έπιτελέσει, δπως μάς έχουν συνηθίσει, στό άκέραιο τήν άνατεθεΐσα σ’ 
αύτά έργασία. Μένει νά δλοκληρωθή ή άξια μνήμη τοΰ Ν. Κυριαζή μέ τήν 
ύλοποίηση τής άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών γιά 
άποκάλυψη άναμνηστικής τιμητικής πλακός στή Λάρνακα μέσα στόν προσε
χή μήνα*.  Τό Δ.Σ. τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών έχει τό δικαίωμα 

* Ή άποκάλυψη τής πλακός θά γίνει τελικά τήν 30ή ’Ιανουάριου 1985 στόν περίβολο 
τοΰ ίεροϋ ναοϋ τοΰ 'Αγίου Λαζάρου ύπό τοΰ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου 
κ.κ. Χρυσοστόμου άμέσως μετά τήν θεία λειτουργία. 'Η καθυστέρηση τοΰ καθορι
σμού τής ήμερομιγνίας τής τελετής όφειλσταν στήν άρχή στήν ασθένεια καί τό 
θάνατο αργότερα τού Λεωνίδα Κιούππη.

νά προβάλλει άξιες καί πρότυπα έθνικής καί έπιστημονικής προσφοράς. Τι
μώντας τόν Ν. Κυριαζή τιμάται ή ίδια ή Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών καί 
άνεβαίνει άκόμη πιό ψηλά ή σοβαρή καί ούσιαστική της έπιστημονική παρου
σία στόν έλληνικό καί διεθνή πνευματικό στίβο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

★ ★ ★

«Λεκαεπτά Κύπριοι Πεζογράφοι», Κΐκας ’Ολυμπίου, (σελ. *74,  Λευκωσία 
1983)

Θάθελα ν’ άρχίσω τήν παρουσίαση αύτή, τήν πρώτη πού έπιχειρώ, μέ 
μια δήλωση. Δέν είμαι κριτικός βιβλίου καί δέν έχω τα φόντα για να είμαι. 
Δέν θά κρίνω τό έργο αύτό, άλλα καί, έπιτρέψτε μου, δέν θά συμφωνήσω μέ 
τήν δήλωση τής συγγραφέως στό προλογικό της σημείωμα σέ βιβλίο, δτι μέ 
τις παρουσιάσεις αύτές δέν έπιχειρεΐ κριτική ή άξιολόγηση. Αναφέρει, ή 
Κίκα ’Ολυμπίου, πώς θέλησε άπλά νά γνωρίσει στόν άναγνώστη ένα μέρος 
άπό τήν Κυπριακή πεζογραφική παραγωγή, μέ τα τρωτά καί τις άδυναμίες, 
άλλα καί τό δυναμισμό καί τή γνησιότητά της. 'Όμως, οί παρουσιάσεις της, 
μεστές, άλλα καί μέ χαρακτηριστικό τους τή συντομία, καί τή σαφήνεια, στοι
χεία πολύ βασικά γιά τό μέσο πού τις έδινε στή δημοσιότητα, τό ραδιόφωνο, 
δίνουν, μέ τή βοήθεια χαρακτηριστικών άπασπασμάτων, μια ζωντανή εικόνα 
τοΰ βιβλίου του συγγραφέα τών στόχων του, τής έποχής καί τοΰ προβλημα
τισμού του.

’Όντας βοηθός παραγωγής στό ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Έμεΐς κΓ δ 
κόσμος μας» δταν άρχισε ή Κίκα ’Ολυμπίου τις παρουσιάσεις βιβλίων, εύτύ- 
χησα νά έχω τήν εύθύνη τής ήχογράφησης πολλών δχι μόνο άπό αύτές πού 
άφοροΰσαν έργα κυπριών συγγραφέων άλλά καί άπειρων πού άναφέρονταν 
σέ έργα έλλήνων καί ξένων, γνωστών καί άγνωστων.

Στα τέσσερα χρόνια πού άσχολήθηκε μέ τήν έκπομπή ή Κίκα ’Ολυμπίου 
παρουσίασε 210 βιβλία, πράγμα πού μπορεί νά θεωρηθή πράξη πνευματικής 
προσφοράς, σ’ ένα κοινό πού βομβαρδίζεται άπό τις μάστιγες τής έποχής μας: 
κατανάλωση, εύδαιμονισμό, εύκολία, άποφυγή προβληματισμού γιά γεγονότα 
καυτά, γιά ιδέες καί άξιες πού χάνονται. Δέν είναι εύκολο ν’ άρνηθή κανείς 
τόν μόχθο, τόν κόπο, τόν άγώνα πού συνεπάγεται μια τέτοια προσφορά μέσα 
σέ καιρούς δύσκολους. Άπό τόν δγκο αύτό τής έργασίας της έκρινε ή Κίκα 
’Ολυμπίου πώς έπρεπε νά δώση σέ μορφή βιβλίου 25 παρουσιάσεις έργων 
δεκαεπτά κυπρίων συγγραφέων, γιά νά κεντρίσει δσο γίνεται περισσότερο κοι
νό, νά ένδιαφερθεΐ γιά τήν πνευματική προσφορά άνθρώπων πού κατέγραψαν 
τήν καυτή, πικρή πραγματικότητα τής Κύπρου τών τελευταίων 25 περίπου
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χρόνων. Είναι οι συγγραφείς αύτοί ή Εΐρένα Ίωαννίδου Άδαμίδου’, ή Άν- 
δρεανή Ήλιοφώτου, ή Ίάνθη Θεοχαρίδου, ό Πάνος Ίωαννίδης, ή Ρήνα Κα- 
τσελλή, δ Γιάννης Κατσούρης, δ Άνδρέας Γεωργιάδης - Κυπρολέων, ή Ήβη 
Μελεάγρου, δ Κώστας Μόντης, δ Νίκος Νικολαΐδης, δ Γιώργος Φιλίππου Πιε- 
ριδης, ή Μαρία Πυλιώτου, δ ’Ιάκωβος Ρωσσίδης, ή Λίνα Σαλωμονίδου, ή 
Μαίρη Πατρόκλου Σταύρου, δ Άντρέας Χριστοφίδης καί δ Κύπρος Χρυσάνθης. 
Τόν μόχρο και τόν άγώνα αύτών τών άνθρώπων θέλησε νά φέρει πιό κοντά 
στό κοινό ή Κίκα ’Ολυμπίου. Καί ξεπερνώντας τήν συνηθισμένη, ανιαρή 
συχνά κριτική νά ζωντανέψει μέ τ'ις παρουσιάσεις της κομμάτια τής ζωής μας, 
γεγονότα πού-σημάδεψαν τήν πορεία τού τόπου καί νά κάνει αίσθητή τήν 
άδρή παρουσία άνθρώπων πού άγωνιοΰν γιά τόν τόπο αύτό. ΚΓ άν θυμηθώ 
προσωπικά πόσες φορές κεντρίστηκα νά γνωρίσω αύτούς τούς άνθρώπους βα
θύτερα μέσα άπ’ τή γραφή τους κΓ άν θυμηθώ πόσες φορές μέ τρόπους διά
φορους τό κοινό άνταποκρίθηκε στό κέντρισμα ζητώντας πληροφορίες πού θά 
βοηθούσαν στήν έξασφάλιση ένός βιβλίου, τότε φτάνω νά πιστέψω πώς ή συγ
γραφέας πέτυχε τόν στόχο της: Νά μεταφέρει τήν άγωνία πνευματικών 
άνθρώπων του τόπου μας καί να προβληματίσει για τά δσα συμβαίνουν γύρω 
μας. Νά δώση ώθηση στό νά γίνη τό διάβασμα, μέσα άπό τήν οικειότητα 
πού δημιουργεί τό νά βρίσκεις σέ μια γωνιά ένός βιβλίου τόν ίδιο τόν έαυτό 
σου, τόν φίλο καί συμμαθητή σου, τό χωριό καί τή γειτονιά σου, νά γίνει τό 
διάβασμα μιά συνήθεια πού νά σου άνοίξει δρίζοντες, παράθυρα σέ κόσμους 
με πνευματική όμορφιά. Λύτήν πού ίσως σταθεί έμπόδιο στήν συντριβή τής 
άνθρώπινης ύπόστασης μέσα στήν ίσοπέδωση τών τεχνικών έπιτεύξεων και 
τήζ μηχανοποίησης τών πάντων. Άπό τήν άποψη αύτή ή Κίκα ’Ολυμπίου 
άςιοποιωντας τό μέσο καί τόν χρόνο, πέρασε «στον άέρα» κατά τή ραδιοφωνική 
έκφραση, μέ τόν πιό σωστό τρόπο, τά μηνύματα τών πνευματικών άνθρώπων 
τοΰ τόπου μας, τήν προτροπή τους νά τόν άγαπήσουμε σέ βάθος τόν τόπο 
αύτό καί νά σταθούμε στά προβλήματά του. Στήν μικρή, καλαίσθητη έκδοση 
που έκανε τις παρουσιάσεις ένα εύχάριστο καί ένδιαφέρον άνάγνωσμα, τό λιτό 
καί πολύ χαρακτηριστικό έξώφυλλο δφείλεται στόν γνωστό καλλιτέχνη Άντη 
Ίωαννίδη.

ΑΛΕΚΑ ΓΡΑΒΑΡΗ - ΠΡΕΚΑ

ΚΩΣΤΑ Μ. ΠΡΟΤΣΗ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΤΠΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Το έργο έφτασε σε αίσιο πέρας, —δηλαδή το έφερε σε αίσιο πέρας ο 
δημιουργός του, ο χαλκέντερος ερευνητής Δρ Κυριάκος Χατζηιωάννου. Εν
νοώ βέβαια το μεγάλο του έργο, Η Αρχαία Κύπρος εις τας Ελληνικάς 
Πηγάς (ΑΚΕΠ). Πριν αρκετούς μήνες κυκλοφόρησε και ο τελευταίος του 
τόμος, ο πέμπτος (δηλ. ο έβδομος με τους δυο ημίτομους), που αποτελεί άξιο 
επιστέγασμα ενός λαμπρού έργου πολυετούς μόχθου και αληθινής αγάπης 
για την επιστήμη και την πατρίδα. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, επιστη
μονικές και εκδοτικές, το έργο, χάρη στη σιδερένια θέληση του συγγραφέα 
και στην ακλόνητη πίστη του, έχει ολοκληρωθεί. Ούτε η βάναυση τουρκική 
εισβολή στην Κύπρο, ούτε η προσφυγοποίηση του συγγραφέα και η απώλεια 
της βιβλιοθήκης, των χειρογράφων και των σημειώσεών του, στάθηκαν εμπόδια 
στην έφεσή του να αποπερατώσει το μεγάλο έργο που χρόνια και χρόνια το 
σχεδίαζε και το επεξεργαζόταν. Η έκδοση των τόμων της ΑΚΕΠ είναι νίκη 
του πνεύματος πάνω στις ποικίλες δυσχέρειες της ζωής, ένας θρίαμβος της 
επιστημονικής αλήθειας πάνω στην άγνοια και την αδιαφορία. Η πάλη του 
φωτός με το σκοτάδι είχε για μιαν ακόμη φορά σαν αποτέλεσμα την ανατολή 
μιας νέας μέρας, χαρούμενης και ηλιοφώτιστης.

Η Αρχαία Κύπρος εις τας Ελληνικάς Πηγάς, είχα γράψει πρι χρόνια 
και το έχουν διαπιστώσει ξανά και ξανά πολλοί μελετητές δικοί μας και ξένοι, 
είναι ένα έργο μνημειώδες, και σαν έκδοση και σαν πνευματικό περιεχόμενο: 
Πέντε μεγάλοι τόμοι —επτά με τους δυο ημίτομους— καθαρά, καλλιτεχνικά 
τυπωμένοι σε καλό χαρτί, εντυπωσιάζουν αμέσως ευχάριστα με την εμφάνισή 
τους και επιβάλλονται με τον όγκο και με την ανώτερη εκδοτική ποιότητά 
τους. Πρόκειται για ένα εκδοτικό άθλο, που οικονομικά τον χρηματοδότησε 
η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου —αρχίζοντας από το 1971 μέχρι σήμερα σαν 
ανάμνηση εθνική του Ετους Παλιγγενεσίας—, και τεχνικά τον πραγματο
ποίησε το Τυπογραφείο Ζαβαλλή. Δίκαια αξίζουν τον έπαινο και την ευγνω
μοσύνη μας και ο Μαικήνας και ο τεχνικός εχτελεστής της μεγάλης αυτής 
έκδοσης.

Όμως, μνημειώδες είναι το έργο πρώτα και κύρια για το πλούσιο και 
άρτιο περιεχόμενό του, για το μόχθο που χρειάστηκε να εξευρεθεί, να συλλεγεί 
και να επιλεγεί, να κριθεί και να ταξινομηθεί, και τελικά να παρουσιαστεί 
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και να σχολιαστεί στοχαστικά και επιστημονικά το τεράστιο αυτό υλικό σε μια 
σοβαρή, συνολική σύνθεση, που η πρωτοτυπία της αμιλλάται με την πληρό- 
τητά της, και η αξία της διαλάμπει αναμφισβήτητη μέσα από κάθε τόμο της. 
Χρόνια επίμοχθης και ευσυνείδητης εργασίας, εξαντλητικές έρευνες σε εκα
τοντάδες βιβλίων, περιοδικών και άλλων πηγών κάποτε δυσεύρετων, υπομονη
τική αντιγραφή, επιτυχής σύγκριση, απαραίτητη επαλήθευση παντοίων κει
μένων, προσεχτική, ωραία, ζωντανή μετάφρασή τους στη νέα ελληνική γλώσ
σα, έχουν διοχετευθεί μέσα στο επιβλητικό αυτό έργο.

Μνημειώδες είναι το έργο και για το σκοπό που αποτελεσματικά επιτε- 
λεί: Δεν πρόκειται μόνο για μια πλήρη συλλογή υλικού για την ιστορία 
της αρχαίας Κύπρου —όσο ευσυνείδητη κ' επιστημονική κι αν είναι η συλ
λογή αυτή— αλλά και για την επίκαιρη και κατάλληλη προβολή του υλικού 
αυτού μέσα στη σημερινή καμπή της ιστορικής ζωής της Κύπρου, μια προβολή 
που γίνεται με πειστικότητα και αντικεμενικά, με πληρότητα και αλήθεια 
αναμφισβήτητη. Και η προβολή αυτή μιλάει για ένα κόσμο ελληνικό για 
τρεις χιλιάδες χρόνια τώρα και περισσότερο, για ένα ζωντανό κομμάτι Ελλη
νισμού αδιάφθορου και αδιάσπαστου, καθ’ όλους τους αιώνες, για ένα υπέροχο, 
υποδειγματικό αγώνα αντοχής και έλλογης εμμονής στον ελληνικό χαραχτήρα, 
στην ελληνική αρετή, με το λόγο και με την πράξη. Είναι απροσμέτρητη 
η ωφέλεια που μπορεί να προκόψει από την ορθή, τη μετρημένη προβολή 
του ιστορικού κυπριακού υλικού που παρουσιάζεται στο πολύτομο και πολύτιμο 
αυτό βιβλίο. Το υψηλό πνεύμα που διέπει τη σύλληψη και τη σύνθεση του 
έργου κάνει την προβολή αυτή ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική.

Θα προσπαθήσουμε ν’ ανασκοπήσουμε συνοπτικά το όλο έργο και να το 
αποτιμήσουμε γενικά τοποθετώντας το μέσα στην κυπριακή γραμματεία. Για 
τον πρώτο τόμο έγραψα ήδη ένα σύντομο σημείωμα’. Μεταφέρω απ’ αυτό 
μερικές παρατηρήσεις:

Το βιβλίο αυτό είναι ο πρώτος τόμος ενός από τα μεγαλύτερα και σπου
δαιότερα έργα που έχουν ποτέ συντεθεί για την Κύπρο. Μια προλογική 
σημείωση στ' αγγλικά του συγγραφέα συνοψίζει το περιεχόμενο και τη μορφή 
του έργου ως εξής:

«Αυτός είναι ο πρώτος τόμος μιας, σειράς από τέσσερες τόμους με το γε
νικό τίτλο Η Αρχαία Κύπρος εις τας Ελληνικός Πηγάς. Το βιβλίο θα πε
ριλαμβάνει όλα τα χωρία που αναφέρονται στην Κύπρο ή στους Κυπρίους 
από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι το 395 μ.Χ., χωρία που έχουν εξαχθεί

1. Βλ. The Greek Orthodox Theological Review. Vol. XVIH, Nos 1 and 2, 
Spring-Fall 1973, pp. 120-123.
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από όλους τους συγγραφείς (Έλληνες και ξένους) που έγραψαν στην ελλη
νική, καθώς και από βιβλία της ελληνικής Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. 
Ο τίτλος του κάθε τόμου είναι:

Τόμος Α', (Ο παρών τόμος)
Τα Θρνλούμενα, Ιστορία και Εθνολογία από των προϊστορικών χρόνων 
μέχρι του 395 μ.Χ.

Τόμος Β'
Μυθολογία και Θρησκεία. Γεωγραφία και Γεωλογία.

Τόμος Γ', Μέρος I
Επιοτημαι, Γράμματα και Τέχναι.

Τόμος Γ', Μέρος II
Η αρχαία Κυπριακή διάλεκτος παρά τοις Λεξικογράφοις και 
Σχολιασταίς.

Τόμος Δ'
Σημειώσεις και Σχόλια υπό του συγγραφέως επί των κειμένων των τό
μων Α' - Γ'. Γενικός πίναξ ονομάτων και πραγμάτων. Γενική βιβλιο
γραφία.

Κάθε τόμος θα περιλαμβάνει το ελληνικό κείμενο και μετάφρασή του 
στη Νέα Ελληνική, τη Δημοτική. Τα χωρία έχουν 'διευθετηθεί και αριθμη- 
θεί σε χρονολογική σειρά.»

Στα δώδεκα χρόνια που κράτησε η εκτύπωση του όλου έργου ο Κ. Χατζη- 
ιωάννου έκανε κάποιες εκδοτικές αλλαγές: Το έργο από τέσσερες (πέντε με 
ένα ημίτομο) τόμους απλώθηκε σε πέντε τόμους (εφτά με δυο ημίτιμους) , 
και οι υπότιτλοι των τριών τελευταίων τόμων άλλαξαν για να ταιριάζουν με 
το νέο, συμπληρωμένο και υπομνηματισμένο περιεχόμενό τους, όπως θα δούμε 
παρακάτω εξετάζοντας κάθε ένα τόμο χωριστά.

Στον πρώτο τόμο2, έπειτα από την αφιέρωση στους γονείς του, ο συγγρα
φέας παραθέτει τέσσερες σελίδες Πρόλογο και μια σύντομη προλογική σημείω
ση στ’ αγγλικά που αναφέραμε πιο πάνω. Ακολουθούν δεκατρείς σελίδες 
Συντομογραφιών που αναφέρονται στους συγγραφείς και στα έργα απ’ όπου 
έχουν ληφθεί τα ελληνικά χωρία. Έπειτα ακολουθεί το κύριο σώμα του βι
βλίου (σ. 1 - 441) , που το αποτελούν τα αρχαία ελληνικά κείμενα με τη 
μετάφρασή τους στη νέα ελληνική σ’ αντικρυστές σελίδες. Το απέραντο αυτό 
υλικό (680 λήμματα) έχει ταξινομηθεί σε εξήντα τέσσερα κεφάλαια (συχνά

2. Κυριάκου Χατζηιωάννου, Η Αρχαία Κύπρος εις τας Ελληνικός 
Π η γ ά ς. Τόμος Α'. Τα Θρυλούμενα, Ιστορία και Εθνολογία από των προϊστο
ρικών χρόνων μέχρι του 395 μ.Χ. Λευκωσία, 1971. Σελ. κζ'+481. Έκδοσις Ιερός 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου επί τω έτει Παλιγγενεσίας.
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συσχετιζόμενα αναμεταξύ των) και σε πολλά επί μέρους κεφάλαια, που ασχο
λούνται με τις μυθικές παραδόσεις και με την ιστορία και εθνολογία της Κύ
πρου κατά χρονολογική σειρά από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι το 395 
μ.Χ. Η πηγή και ιδιαίτερα η ιστορική σημασία του κάθε χωρίου μόνο σκια- 
γραφικά εξηγούνται εδώ, γιατί ο τελευταίος τόμος της σειράς, αποτελεί πλή
ρες υπόμνημα του συγγραφέα για τους προηγούμενους τόμους. Μολαταύτα και 
στον πρώτο αυτό τόμο, εχτός από την ακριβή βιβλιογραφική αναφορά, υπάρχει 
στην αρχή κάθε αποσπάσματος μια συμπυκνωμένη περίληψη ή ένας απλός 
αλλά χαραχτηριστικός τίτλος και στο αρχαίο κείμενο και στη νέα ελληνική 
μετάφραση. Οι σύντομες αυτές εισαγωγικές παρατηρήσεις και σημειώσεις 
του Χατζηιωάννου είναι πολύ βοηθητικές, ιδιαίτερα στον αμύητο αναγνώστη. 
Το βιβλίο τελειώνει με τρεις πολύ λεπτομερείς και χρήσιμους πίνακες: ο πρώ
τος (σ. 443 - 453) καταγράφει τα χωρία σύμφωνα με τους συγγραφείς των, 
ο δεύτερος (σ. 455 - 475) είναι πίνακας προσώπων και πραγμάτων, και ο 
τρίτος (σ. 477 -481) είναι ο γενικός πίνακας των περιεχομένων.

Ο πρώτος τόμος είναι μια λαμπρή εισαγωγή σ’ ολόκληρη την ΑΚΕΠ. 
«Αρχομένου έργου πρόσωπον θέμεν τηλαυγές», είπε ο Πίνδαρος. Κι από τον 
πρώτο κιόλας τόμο ο συγγραφέας έθεσε γερές τις βάσεις του έργου*  κ’ έδειξε 
φωτεινό το περίγραμμα του οικοδομήματος που σκοπεύει να ανυψώσει. Φαί
νεται καθαρά από την αρχή πως η όλη σύλληψή του είναι επιβλητική και 
μεγαλόπνοη, η σύνθεσή του στερεά συγκροτημένη, η προοπτική του εχτετα- 
μένη και ουσιαστική, και ο σκοπός του υψηλός και επιστημονικός. Για πρώτη 
φορά έχει συγκεντρωθεί σ’ ένα τόμο η ύλη που παρουσιάζεται εδώ συστημα
τικά και με χρονολογική τάξη, και που ρίχνει δυνατό φως στην ιστορία, στις 
θρυλικές παραδόσεις και στην εθνολογία της Κύπρου. Το βιβλίο, παρ’ όλη 
τη σοβαρότητά του, είναι εξαιρετικά ζωντανό και κρατάει αμέριστο το ενδια- 
φέρο του προσεχτικού αναγνώστη. Γιατί, εχτός που αναγράφει με κύρος τα 
βασικά γεγονότα της αρχαίας κυπριακής ιστορίας κατ’ ευθείαν από τις αρχαίες 
ελληνικές πηγές, μας εισάγει επίσης σε πολλές φάσεις της ιδιωτικής και δη
μόσιας ζωής των αρχαίων Κυπρίων, ιδιαίτερα γιατί από τις ίδιες πηγές παρα
θέτει ανέκδοτα, διηγήσεις κ’ επεισόδια από την καθημερινή ζωή.

Η αριστουργηματική εχτέλεση του πρώτου τόμου ακονίζει ευνοϊκά τη 
διάθεσή μας για τα βιβλία που θ’ ακολουθήσουν στη σειρά. Κι όπως θα 
ιδούμε στη συνέχεια, δε θα απογοητευτούμε.

Ο δεύτερος τόμος της ΑΚΕΠ3 περιλαμβάνει τα χωρία που αναφέρονται

3. Κυριάκου Χατζηιωάννου, Η Αρχαία Κ ύ π ρ ο ς εις τας Ελληνικός 
Πηγάς. Τόμος Β'. Μυθολογία και Θρησκεία, Γεωγραφία και Γεωολογία. Λευκω
σία, 1973. Σελ. κε'+471. Έκδοσις Ιερά; Αχριεπισεκοπης Κύπρου επί τω έτει Πα
λιγγενεσίας.

στη μυθολογία και θρησκεία, γεωγραφία και γεωλογία της αρχαίας Κύπρου. 
Έπειτα από την αφιέρωση στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου και τη συγ
χαρητήρια επιστολή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ακολουθούν δυο σύντομοι 
πρόλογοι στα ελληνικά και στ’ αγγλικά, και οι Συντομογραφίες σε συγγραφείς 
και έργα. Ακολουθεί το κύριο σώμα του βιβλίου, που αποτελείται από δυο 
μέρη, το πρώτο (σ. 1 - 299) για τη Μυθολογία και Θρησκεία, και το δεύτερο 
(σ. 301 - 418) Γεωγραφία και Γεωλογία, και από πολλά επί μέρους κεφάλαια. 
Τρεις πίνακες πάλι συμπληρώνουν το βιβλίο: χωρία κατά συγγραφείς (σ. 
429 - 444), ονόματα και πράγματα (σ. 445 - 466) και περιεχόμενα (σ. 467 - 
471).

Στον τόμο αυτό έχουν συλλεγεί και ταξινομηθεί 802 χωρία (αρχαίο κεί
μενο και στις απέναντι σελίδες μετάφραση) , δηλ. 606 χωρία στο πρώτο μέρος 
«Μυθολογία και Θρησκεία», και 196 στο δεύτερο, «Γεωγραφία και Γεωλο
γία», που περιλαμβάνει και την κυπριακή χλωρίδα και πανίδα. Σε αρκετά 
χωρία ο Χατζηιωάννου έχει παραθέσει διορθώσεις άλλων μελετητών ή δικές 
του, τις οποίες δικαιολογεί κριτικά στον τόμο αυτό με λίγα λόγια, αλλά και 
εχτενέστερα στον τελευταίο τόμο. Στον τελευταίο τόμο, τον Ε', όπως θα 
δούμε, παραθέτει επίσης αρκετούς χάρτες της Κύπρου σύμφωνα με τον Πτο
λεμαίο και άλλους γεωγράφους, αντί στον τόμο αυτό όπου εξετάζεται η Κύπρος 
από γεωγραφική και γεωλογική άποψη.

Βέβαια και εδώ βρίσκουμε την ίδια υψηλή ποιότητα εργασίας του συγ
γραφέα και από την άποψη της πληρότητας στη συλλογή του σχετικού υλικού 
και από την άποψη της φωτισμένης παρουσίασης και επεξεργασίας του. Ιδι
αίτερα όμως η πληθώρα, η ποικιλία και η αρτιότητα των πληροφοριών που 
παρέχονται για τη μυθολογία και θρησκεία, για τη γεωγραφία και γεωλογία 
της Κύπρου, ανοίγουν νέους ορίζοντες στη μελέτη των πεδίων αυτών και 
προσφέρουν άγνωστο, αχρησιμοποίητο τουλάχιστο, υλικό. Γι αυτό, ενώ όλοι 
οι τόμοι είναι σημαντικοί, αξίζει όμως να προσεχτεί ιδιαίτερα ο δεύτερος αυτός 
τόμος, που ασχολείται με θέματα βασικά για τον κυπριακό χώρο και για τη 
θρησκευτική ζωή του τόπου. Οι πληροφορίες είναι πολύτιμες και πρέπει να 
ερευνηθούν από κάθε άποψη που προσφέρουν στον αρμόδιο μελετητή. Τα 
συμπεράσματα που θα εξαχθούν από μια εμπεριστατωμένη έρευνα και μελέτη 
των αποσπασμάτων αυτών, θα είναι πολύ ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικά.

Ο τρίτος τόμος αποτελείται από δυο ημίτομους, —αν είναι «ημίτομοι» 
δυο μεγάλα βιβλία με 613 σελίδες το ένα και 208 το άλλο. Το πρώτο μέρος 
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του τρίτου τόμου4 ασχολείται με τα γράμματα, τις επιστήμες και τις τέχνες 
στην Κύπρο. Όπως γράφει στο σύντομο πρόλογό του ο Κ. Χατζηιωάννου : 
«Ο παρών Γ' Τόμος, Μέρος Α', της Αρχαίας Κύπρον εις τας Ελληνικάς 
ΙΙηγάς, όστις συνίσταται εξ 777 χωρίων και 2 Παραρτημάτων, αποτελεί την 
μεγαλειώδη βίβλον της Αρχαίας Κύπρου, διότι προβάλλει την εξέχουσαν θέσιν 
τη οποίαν κατέκτησεν αύτη μέσα εις τον αρχαίον Ελληνικόν πολιτιστικόν χώ
ρον. Μέσα εις τον χώρον τούτον η Κύπρος δεν έπαιξε τον ρόλον ουραγού 
αλλά πρωτοπόρου εις τα γράμματα, την ιατρικήν και την καλλιτεχνίαν. Η 
Κύπρος, ως καταδεικνύει ο τόμος ούτος, ήτο μία πλούσια πηγή πνευματικής 
ευφορίας δια τον Ελληνισμόν και μία των αρχαιοτέρων κοιτίδων του Ευρωπαϊ
κού πνεύματος και πολιτισμού.» (σελ. θ')

4. Κυριάκου Χατζηιωάννου, Η Αρχαία Κύπρος εις τας Ελληνικάς 
Πηγάις. Τόμος Γ', Μέρος Α'. Γράμματα, Επιστήμαι (Ιατρική), Τέχναι από των
Ομηρικών χρόνων μέχρι του 395 μ.Χ. Λευκωσία, 1975, σελ. κα 4-592. Εκδοσις Ιερας 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου επί τω έτει Παλιγγενεσίας.

Έπειτα από την αφιέρωση του έργου «στον Εθνάρχη Μακάριο και στον 
Αδούλωτο Κύπριο Μαχητή», ακολουθεί ο σύντομος αλλά πολύ διαφωτιστικός 
πρόλογος για το χαραχτήρα και το περιεχόμενο του έργου, αλλά και για τις 
ποικίλες, τις τραγικές δυσχέρειες που είχε ο συγγραφέας ένεκα της τουρκικής 
εισβολής του 1974 για την έκδοση και εκτύπωσή του. Παρατίθενται επίσης 
πρόσθετες Συντομογραφίες. Το κύριο σώμα του βιβλίου (σ. 1 - 545) «συγ
κεντρώνει, όπως γράφει ο Χατζηιωάννου στον πρόλογό του, πάσας τας ειδή
σεις περί των αρχαίων πνευματικών ανθρώπων της Κύπρου, ομού μετά των 
σωθέντων αποσπασμάτων των έργων των και τοιουτοτρόπως αποβαίνει εξ ίσου 
ιστορία της αρχαίας Κυπριακής γραμματείας (Ποιήσεως, φιλοσοφίας, πεζο
γραφίας) και συνθετική εργασία του συγγραφικού έργου και της φιλοσοφίας 
ενός εκάστου φιλοσόφου ή συγγραφέως.» (σελ. ια ) Τέσσαρες Πίνακες συμ
πληρώνουν το βιβλίο: Χωρία κατά συγγραφείς (σ. 547-563), Χωρία των 
Αγίων Γραφών (σ. 564 - 567) , Ονόματα και Πράγματα (σ. 569 - 587), και 
Περιεχόμενα (σ. 589 - 592) .

Όπως και στους προηγούμενους τόμους, το τεράστιο υλικό και του τόμου 
αυτού χωρίζεται συστηματικά σε πολλά επί μέρους μεγάλα και μικρά κεφά
λαια για την ευκολώτερη μελέτη της πνευματικής και καλλιτεχνικής παρα
γωγής της αρχαίας Κύπρου. Π.χ. στο κεφάλαιο «Γράμματα» υπάρχουν έξι 
επί μέρους κεφάλαια κάτω από τους τίτλους: Ποιηταί, Φιλόσοφοι, Συγγρα
φείς (ιστορικοί, μυθογράφοι, ρήτορες) , Μη Κύπριοι συγγραφείς, Ανώνυμος 
πνευματική δημιουργία Κυπρίων, και Κύπριοι εκκλησιαστικοί συγγράφεις. 
Κι αυτά υποδιαιρούνται σε άλλα ειδικώτερα κεφάλαια. Ιδιαίτερα σημαντικό 
είναι το κεφάλαιο για τον φιλόσοφο Ζήνωνα τον Κιτιέα (σ. 44 - 208) , στο 

οποίο αναδημοσιεύονται όχι μόνο οι αρχαίες πληροφορίες γι αυτόν και τη φι
λοσοφία του αλλά και όλα τα αποσπάσματά του σε νέα ταξινόμηση που 
«συντελεί περισσότερον εις την ευκολωτέραν και καλυτέραν γνωριμίαν με τον 
άνθρωπον και την φιλοσοφίαν του.» (σελ. ια') . Επίσης πολύ ενδιαφέροντα 
είναι τα δύο Παραρτήματα για τον Φίλωνα Επίσκοπο Καρπασίας με το κεί
μενο και προλεγόμενα και σχόλια σε δυο έργα του (σ. 409 - 545) .

Στον δεύτερο ημίτομο του τρίτου τόμου5, έπειτα από την αφιέρωση στη 
Γυναίκα του, ο συγγραφέας αρχίζει με ένα σύντομο Πρόλογο, στον οποίο εξη
γεί τη σύσταση και τη μορφή του τόμου αυτού, αναφέρει τις δυσκολίες του 
για την έκδοση αλλά και τις πνευματικές εκδηλώσεις που δίκαια του έγιναν, 
και εκφράζει τις ευχαριστίες του σε πρόσωπα και οργανισμούς που του παρα
στάθηκαν. Ακολουθούν μια σύντομη «Εκλογή Βιβλιογραφίας» (σ. 3-7) και 
η «Εισαγωγή» (σ. 9’- 30) , που είναι μια εξαιρετικά σημαντική μελέτη για 
την αρχαία κυπριακή διάλεχτο. Στην Εισαγωγή εξετάζονται η καταγωγή 
της κυπριακής διαλέχτου, η κυπριακή συλλαβική γραφή, η αρχαϊκότητα της 
διαλέχτου, οι δίγραφες επιγραφές, οι «γλώσσες» (δηλ. οι ιδιωματικές ή δια- 
λεχτικές λέξεις) , και συναφή με τις κυπριακές «γλώσσες» ζητήματα. Τέλος 
γίνεται ανάλυση των γλωσσικών φαινομένων των κυπριακών ιδιωμάτων, και 
περιγράφεται η κυπριακή φωνολογία.

Ακολουθεί το κύριο «Σώμα (Corpus) των Κυπρίων Γλωσσών» σε δυο κα
ταλόγους: 1. «Γλώσσες» μαρτυρημένες κυπριακές (σ. 33-117) με 246 λήμ
ματα, και 2. «Γλώσσες» αμαρτύρητες, πιθανόν κυπριακές (σ. 117 - 129) με 
48 λήμματα. Τα 294 λήμματα, αλφαβητικά καταταγμένα και στους δυο κα
ταλόγους, ερμηνεύονται ετυμολογικά και σημασιολογικά, και εξετάζονται από 
διάφορες απόψεις με επιστημονική ακρίβεια. Στο τέλος του βιβλίου παρα
τίθενται (σ. 131 - 182) αλφαβητικός κατάλογος των Κυπρίων «γλωσσών» 
(όπου αναφέρεται και ο τόπος στον οποίο αποδίδονται οι «γλώσσες» και οι 

πηγές των) , αλφαβητικός κατάλογος λέξεων κυπριακών επιγραφών, Λέξεις 
Μυκηναϊκές, Λέξεις της Νέας Κυπριακής, Λέξεις και ρίζες ξένων γλωσσών, 
τα αρχαία χωρία του τόμου κατά συγγραφείς, ευρετήριο κυρίων ονομάτων 
και πραγμάτων, εντεκα διάφοροι Πίνακες (δηλ. εικόνες) εξαιρετικά χρήσιμοι 
και διαφωτιστικοί, και πίνακας περιεχομένων. Τι βιβλίο το κλείουν δεκατρείς 
σελίδες με «αποσπάσματα κρίσεων από βραβεύσεις —και κριτικών δημοσιευ
μένων σε περιοδικά και εφημερίδες για την ΑΚΕΠ»,— μια δίκαιη οφειλή 
στο περισπούδαστο αυτό έργο, όπως και πιο πάνω είπαμε.

Εχω αναγράψει κάπως λεπτομερέστερα τα περιεχόμενα του τόμου αυτού,

5. Κυριάκου Χατζηιωάννου, Η Αρχαία Κύπρος εις τας Ελληνικάς 
Πηγ ας. Τόμος Γ', Μέρος Β'. Κυπρίων Γλώσσαι. Λευκωσία, 1977. Σελ. ιγ'+182+ 
13. Εκδοσις Ιερας Αρχιεπισκοπής Κύπρου επί τω έτει Παλιγγενεσίας. 
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για να δείξω τη συστηματικότητα και μεθοδικότητα της εργασίας του Κ. Χα- 
τζηιωάννου ακόμη και στο σημείο αυτό: δηλ. στην αναλυτική και λογική 
κατάταξη της όλης ύλης και των επι μέρους τμημάτων της. Ετσι η επι
στημονική επεξεργασία του υλικού καθίσταται ευκολωτερη για τον ευσυνεί
δητο και αρμόδιο μελετητή. Γενικά, και στον ημιτομο αυτό όπως και στους 
άλλους έξι τόμους του μεγάλου αυτού έργου, το υλικό προσφερεται ορθά ανα
γραμμένο και ορθά ταξινομημένο, πλήρως σχολιασμένο, έτοιμο για τη μελέτη, 
χρήση κ’ επεξεργασία του. Η ευγνωμοσύνη μας προς τον συγγραφέα είναι 
φανερή.

Ο τρίτος τόμος, αφιερωμένος στην πνευματική και καλλιτεχνική ζωή 
της αρχαίας Κύπρου, είναι πειστική απόδειξη του υψηλού επιπέδου που κατεί
χε η κυπριακή παραγωγή ανάμεσα στην ανάλογη δημιουργία των άλλων ελ
ληνικών χωρών. Το ελληνικό πνεύμα είχε εκδηλωθεί και στην Κύπρο με 
δύναμη και ζωντάνια σε έργα λογοτεχνικά, φιλοσοφικά, ιατρικα και καλλι
τεχνικά, έργα που συναγωνίζονταν μ’ επιτυχία προς τα καλύτερα πνευμα
τικά προϊόντα της εποχής. Πολύ δίκαια αναγραφεται στο από μέσα εξώφυλ
λο του βιβλίου: «Η Κυπριακή ποίηση, η φιλοσοφία, η πεζογραφία, η ιατρι
κή, η καλλιτεχνία, δίνουν επιβλητική την παρουσία τους μέσα στον χώρο του 
αρχαίου Ελληνικού πνευματικού μεγαλείου. Οι πληροφορίες των αρχαίων 
Ελλήνων για τους Κύπριους συγγραφείς μαζί με τ αποσπασματα που σωθήκαν 
από τα έργα τους, συνθέτουν τον τόμο τούτο. Ετσι ο τόμος αποβαίνει ιστο
ρία και θησαυροφυλάκιο μαζί των λειψάνων του αρχαίου Ελληνοκυπριακού 
πνεύματος.»

* * *

6. Κυριάκου Χατζηιωάνου, Η Αρχαία Κύπρος εις τας Ελληνικάς 
Πηχάς. Τόμος Δ', Μέρος Α'. Συμπληρώματα εκ των Ελληνικών Επιγραφών και 
των Λατινικών Κειμένων. Λευκωσία 1980. Σελ. Φ'+427. Έκοδσις Ιερός Αρχιεπι
σκοπής Κύπρου επί τω έτει Παλιγγενεσίας.

7. Ένεκα της Τουρκικής εισβολής.

Και ο τέταρτος τόμος υποδιαιρείται σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος6 πε
ριέχει συμπληρώματα από τις ελληνικές επιγραφές και από λατινικά κείμενα. 
Στη συλλογή αυτή ο Χατζηιωάννου έχει συγκεντρώσει, ταξινομήσει και ερμη
νεύσει 497 ελληνικές επιγραφές και 121 χωρία από Λατίνους συγγραφείς. Ο 
τόμος αυτός είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχη 
Μακαρίου του Γ’, που τόσο έχει συμβάλει στην εθνική και πολιτιστική αφύ
πνιση της Κύπρου, και ιδιαίτερα στην έκδοση της ΑΚΕΠ. Στο σύντομο Πρό
λογο ο συγγραφέας με ειλικρινή συγκίνηση γράφει: «Με τη βοήθεια του 
θεού παραδίδουμε τώρα και τον Δα' τόμο τής ΑΚΕΠ στην κοινή χρηση. 
Μετά που έχασα τις σημειώσεις και τη βιβλιοθήκη μου7 δυσκολεύτηκα πολύ 

στον καταρτισμό του. Δεν λιποψύχησα όμως. Το ν’ αγαπάς με πάθος τον 
τόπο σου και τες ρίζες σου και να δουλεύης για την αλήθεια και να κρατάς 
στο ακέραιο τον όρκο που έδωσες «κατ’ επιστήμην βιώσομαι ασκών ταύτην 
δίκην θρησκείας» και να μεθάς με τα προγονικά κείμενα και να εμπνέεσαι απ’ 
αυτά και να συνθέτης το έργο σου και να το ζης και να το χαίρεσαι, ανεξάρ
τητα από το τί θα σου πουν οι άλλοι ή πώς θα σε κρίνουν, σε δυναμώνει να 
ξεπερνάς τις δυσκολίες.ς (σελ. ζ') . Η δήλωση· αυτή είναι πολύ χαραχτηρι- 
στική της ηθικής και πνευματικής δύναμης που διέπει το όλο έργο και το 
ανυψώνει σε δίδαγμα εθνικής αρετής και σε υπόδειγμα επιστημονικού ήθους.

Στην «Εισαγωγή» (σ. 1 - 5) επεξηγεί ο συγγραφέας γιατί άλλαξε το 
αρχικό του σχέδιο και, πολύ δικαιολογημένα, πρόσθεσε τις ελληνικές επιγρα
φές και τα χωρία από Λατίνους συγγραφείς, αναφέρει πώς επεξεργάστηκε 
και χρησιμοποίησε τα επιγραφικά και λατινικά κείμενα και πώς τα ταξινό
μησε. Εδώ επίσης αναγράφει τις φωνητικές και ορθογραφικές αλλαγές που 
στην εξέλιξή της υπέστη η γλώσσα των επιγραφών. Γπάρχει και στον τόμο 
αυτό μια πολύ χρήσιμη βιβλιογραφία (σ. 9 - 23) . Ακολουθούν οι ελληνικές 
επιγραφές, κείμενα και μεταφράσεις (σ. 25 - 280) , και τα κείμενα από Λα
τίνους συγγραφείς και οι μεταφράσεις των (σ. 283 - 370) . Στο τέλος παρα- 
θέτονται διάφοροι πίνακες, τέσσαρες εικόνες, ένας χάρτης της Κύπρου και 
πίνακας περιεχομένων (σ. 373 - 427) .

Για τις 497 ελληνικές επιγραφές και τα 121 χωρία Λατίνων συγγραφέων 
που έχουν σταχυολογηθεί στον τόμο αυτό, γράφει ο Χατζηιωάννου: «Τα συμ
πληρωματικά αυτά κείμενα είναι σημαντικά για την πολιτική ιστορία της 
Κύπρου, τη θρησκεία και ιστορία του πολιτισμού της (γράμματα, παιδεία, 
ιατρική, τέχνες, αθλητισμός) τη γεωγραφία και γεωλογία της. Ας μή θεω
ρηθεί όμως ότι η συλλογή των επιγραφών αποτελεί “corpus”. Εδώ έχουμε 
περιλαβει όσες ενδιαφέρουν τα θέματα που πραγματευόμαστε μόνο» (σ. 1) . 
Μολαταύτα είναι αρκετά ευρεία και πλούσια η επιλογή των κυπριακών επι
γραφών που παρουσιάζεται στον τόμο αυτό, και αντιπροσωπεύει με τον καλύ
τερο τρόπο τον επιγραφικό θησαυρό της Κύπρου στις υπό εξέταση πνευματικές 
περιοχές. «Πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθούν τα ανώνυμα επιγράμματα του 
τόμου τούτου, που είναι από τα ωραιότερα του είδους των. Τα επιτύμβια 
ιδίως έχουν μιαν ευαισθησία και μια θεώρηση της ζωής και του θανάτου πολύ 
συγκινητική και γι αυτούς που πάνε και γι αυτούς που μένουν.»

Πέντε είναι και εδώ οι βασικές περιοχές στις οποίες κατατάσσονται τα 
επιγραφικά και λατινικά κείμενα: Ιστορία, Θρησκεία, Γεωγραφία, Γεωλο
γία, Γράμματα και Τέχνες, — που υποδιαιρούνται όμως σε πολλά κεφάλαια 
και «υποκεφάλαια», κ έτσι καλύπτονται όλα τα πεδία και όλες οι απόψεις 
της ανθρώπινης ζωής και δράσης. Και επειδή τόσο οι επιγραφές όσο και τα 
λατινικά κείμενα δεν είναι από τα πολύ πρόχειρα, εύχρηστα και ευκολόβρετα 
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ντοκουμέντα της Κυπριολογίας, η περισυλλογή των (σε πρωτότυπο κείμενο 
και μετάφγραση) σε ένα τόμο ευκολύνει πάρα πολύ τον ερευνητή της Κυ
πριακής ιστορίας αλλά και τον κοινό αναγνώστη. Ιδιαίτερα η επιλογή των 
κειμένων από τους Λατίνους συγγραφείς είναι πολύτιμη και η μετάφρασή τους 
εξαιρετικά βοηθητική.

Τέλος, όπως έχουμε πει και για το υλικό του πρώτου τόμου, οι ελληνικές 
επιγραφές και τα λατινικά κείμενα, εχτός της μεγάλης σημασίας που έχουν 
για την ιστορία, θρησκεία, κλπ. της αρχαίας Κύπρου, παρουσιάζουν εξαιρετικό 
ενδιαφέρον και για τις μικρές αλλά χαραχτηριστικές εκδηλώσεις της καθη
μερινής ζωής, για ανέκδοτα θλιβερά ή χαρωπά, γενικά για άλλες πληροφο
ρίες από την απλή ζωή των κοινών ανθρώπων, που συνήθως δεν τις καταξιώ
νει η «σοβαρή» ιστοριογραφία με την προσοχή της.

Για όλους αυτούς τους λόγους νομίζουμε πως καλά έκανε ο Χατζηιωάννου 
να περισυλλέξει και να εκδώσει σ’ ένα πρόσθετο τόμο το σημαντικό αυτό 
υλικό από ελληνικές επιγραφές και Λατίνους συγγραφείς.

Ο δεύτερος ημίτομος του τέταρτου τόμου της ΑΚΕΠ8 αφιερώνεται στον 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο. Έπειτα από τον Πρόλογο (σελ. ζ'-θ') 
και «Λίγα Λόγια σαν Εισαγωγή» (σ. 1 - 4) , ακολουθούν τα «Προλεγόμενα 
και Σημειώσεις στες Ελληνικές Επιγραφές» (σ. 5 - 201) , οι «Σημειώσεις στα 
Λατινικά Κείμενα» (σ. 204 - 263) , και στο τέλος «Πίνακας Ονομάτων και 
Πραγμάτων Προλεγομένων και Σημειώσεων» και «Πίνακας περιεχομένων» 
(σ. 265 - 295).

8. Κυριάκου Χατζηιωάνου, Η Αρχαία Κύπρος εις τ α ς Ελληνικός 
Πηγάς. Τόμος Δ', Μέρος Β'. Προλεγόμενα και Σημειώσεις εις τας Ελληνικός
Επιγραφάς και τα Λατινικά Κείμενα. Λευκωσία, 1980 .Σελ. ,&'+295. Έκοδσις Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου επί τω έτει Παλιγγενεσίας.

Στον ημίτομο αυτό ο συγγραφέας, όπως γράφει στον Πρόλογό του, «σχο
λιάζει τα κείμενα και τα πράγματα του Α' μέρους κατά την εκεί αριθμητική 
κατάταξή τους». Και συνεχίζει: «Οι «Σημειώσεις» του ημίτομου τούτου πε
ριλαμβάνουν ποικίλες παρατηρήσεις: ιστορικές, κριτικές, διορθωτικές, ερμη
νευτικές και γλωσσικές πάνω στην καθεμιά επιγραφή και στο καθένα χωρίο 
του λατινικού κειμένου. Σ’ αυτές κρίνονται οι σπουδαιότερες απόψεις και εκ
φράζονται οι δικές μου. (....) Εκτός από τις «Σημειώσεις» έχουμε και τα 
«Προλεγόμενα». Τα «Προλεγόμενα» διαφέρουν από τες «Σημειώσεις» γιατί 
αυτά αποτελούν μια γενική θεώρηση ενός ενιαίου συνόλου, που απλώνεται σε 
μια σειρά ομοειδών επιγραφών.» (σελ. ζ') . Και καταλήγει: «Αλλά παρ’ 
όλη τη συντομία που θελήσαμε να κρατήσουμε, αναγκαστήκαμε σε μερικές 
περιπτώσεις να γράψουμε ολόκληρα άρθρα είτε για να διαφωτίσουμε το θέμα 
απ’ όλες του τις πτυχές είτε για ν’ αναιρέσουμε τις γνώμες άλλων και να 
υποστηρίξουμε τις δικές μας.» (σελ. η') .

Και πραγματικά ο ημίτομος αυτός, καθώς και ο πέμπτος τόμος, όπως θα 
δούμε, δείχνει πολύ περισσότερο παρά οι προηγούμενοι τόμοι της ΑΚΕΠ την 
προσωπική επιστημονική συμβολή του Χατζηιωάννου στη διαφώτιση και λύση 
πολλών και ποικίλων προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη μελέτη των 
κειμένων τα οποία δημοσιεύονται και μεταφράζονται εδώ. Τα 618 επιγρα- 
γραφικά και λατινικά κείμενα του Δα' τόμου που σχολιάζονται εδώ δίνουν 
την αφορμή για 618 μικρά ή μεγαλύτερα σημειώματα, που διασαφηνίζουν 
άπειρα προβλήματα ιστορικά, φιλολογικά, πραγματικά και άλλα, και στα 
οποία ο συγγραφέας δίνει (ή προσπαθεί να δώσει) μια εύλογη λύση σύμφωνη 
πάντοτε με τα δεδομένα της επιστήμης. Αρκετές φορές συζητεί έντονα πάνω 
σε διάφορα σημεία ενός προβλήματος αναφέροντας τις αμφιλεγόμενες γνώμες 
άλλων, και δεν διστάζει να εισηγηθεί κάποιαν άλλη λύση σ’ ένα πρόβλημα, 
λύση που στηρίζεται πάνω σε διαφορετική, αλλά ορθή κατά την αντίληψή 
του, ερμηνεία των γνωστών (ή και νέων) δεδομένων. Έτσι αρκετές από τις 
«Σημειώσεις» και πολλά από τα «Προλεγόμενα επεχτείνονται σε μελέτες σχε
τικά μεγάλες, που αποχτούν αυτοτέλεια και βαρύτητα, και μπορούν από μόνες 
τους να σταθούν σαν αντιπροσωπευτικές εκδηλώσεις της αξιόλογης επιστη
μονικής εργασίας του Χατζηιωάννου. Τον ίδιο τρόπο εργασίας του θα συναν
τήσουμε και στον τελευταίο, τον πέμπτο, τόμο της ΑΚΕΠ του.

Θα ήθελα επίσης ν’ αναφέρω πάλι εδώ τη λεπτόλογη, ακριβή και αυ
στηρή κατάταξη της ερμηνευτικής ύλης σε άπειρα «υποκεφάλαια» που ανταπο- 
κρίνονται στα ανάλογα κείμενα του πρώτου μέρους. Η επεξεργασία του 
ογκώδους αυτού υλικού (που εύκολα θα μπορούσε να καταντήσει σε χάος) 
είναι υποδειγματική: καθαρή, σαφής, ολοκληρωμένη, συνεπής.

★ * *

Ο πέμπτος τόμος9 (πραγματικά ο έβδομος) της ΑΚΕΠ είναι το άξιο 
επιστέγασμα του μνημειύδους αυτού έργου. Τον τόμο αυτόν ο συγγραφέας 
τον αφιερώνει στους διδασκάλους του. Ο σύντομος Πρόλογος (σελ. ζ'-ιγ') 
επεξηγεί τη σύνθεση του τόμου και του όλου έργου, εξιστορεί με λίγα λόγια 
πώς δημιουργήθηκε, συμπληρώθηκε και εκδόθηκε η ΑΚΕΠ, και εκφράζει 
θερμές ευχαριστίες σε πρόσωπα και οργανισμούς που βοήθησαν στην έκδοση. 
Ακολουθούν οι πολύ σημαντικές «Γενικές Συντομογραφίες» (σ. 1-25), που 
αναφέρονται σ’ όλους τους τόμους του έργου και καλύπτουν τους αρχαίους

9. Κυριάκου Χατζηιωάννου, Η Αρχαία Κύπρος εις τας Ελληνικός 
Πηγάς. Τόμος Ε'. Γενικαί Συντομογραφίαι, Γενικά Συμπληρωματικά, Σχόλια κατ’ 
επιλογήν, Γενικοί Πίνακες Ονομάτων και Πραγμάτων, Χάρται. Λευκωσία 1983. Σελ. 
ιγ'+441 + Χάρτες 10. Έκδοσις Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύρπου επί τω έτει Παλιγγε
νεσίας.
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Έλληνες συγγραφείς και τα έργα τους (220 λήμματα), τους Λατίνους συγ
γραφείς (41 λήμματα) , Βιβλία και Περιοδικά (163 λήμματα) και λέξεις 
καί όρους. Παραθέτω τους αριθμούς αυτούς μόνο και μόνο για να δείξω 
ακόμη μια φορά την έχταση της έρευνας και τις λεπτομέρειες της εργασίας 
του Χατζηιωάννου. Πραγματικά η έρευνά του κάλυψε κάθε δυνατή πηγή, 
θα είναι απίθανο να του έχει ξεφύγει ο,τιδήποτε σημαντικό που αναφέρεται 
στην αρχαία Κύπρο.

Τα «Γενικά Συμπληρωματικά» (σ. 25-99) είναι ό,τι λέγει ο τίτλος: 
νέα χωρία συμπληρωματικά στα κείμενα των προηγούμενων τόμων, χωρία που 
αναφέρονται στην Ιστορία, Θρησκεία, Γεωγραφία, Γεωλογία, Γράμματα, 
Τέχνες και Αθλητισμό. Καταγράφονται με την ίδια τάξη και ακρίβεια, 
όπως και όλα τα άλλα προηγούμενα, και μεταφράζονται με πιστότητα και 
χάρη. Αλλά το σημαντικώτερο μέρος του τόμου είναι τα «Σχόλια κατ’ επι
λογήν» (σ. 102 - 280) . Είναι μια πρωτότυπη εργασία, που ενώ παρουσιά
ζεται σαν απλός σχολιασμός πραγμάτων και προσώπων, όμως προχωρεί σε 
βάθος και έχταση, και πολλές φορές αντί λιγόλογα σχόλια έχουμε μικρές αλλά 
ολοκληρωμένες μελέτες, που συζητούν διάφορες γνώμες, εισηγούνται νέες από
ψεις, λύουν προβλήματα, προβάλλουν καινούργια προβλήματα, και γενικά 
προκαλούν το ενδιαφέρο του αναγνώστη με τον πλούτο και τη σοβαρότητά 
τους και τον βοηθούν να κατανοήσει τα διάφορα κείμενα. Η παρουσίαση 
των επί μέρους θεμάτων και η συζήτηση πάνω σ’ αυτά γίνεται με το γνωστό 
ζωηρό τρόπο του Χατζηιωάννου, με τόλμη αλλά και με περίσκεψη, με τετρά
γωνη λογική αλλά και με ανοιχτόμυαλη εφευρετικότητα, με πλήρη γνώση 
των πηγών αλλά και με πλήρη επίγνωση των κινδύνων που είναι δυνατό 
να προκόψουν από τις τολμηρές θέσεις του. Τις περισσότερες φορές 
έχει δίκαιο στις απόψεις του. Αλλά και όταν ένας δεν συμφωνεί με τις από
ψεις και με τα συμπεράσματά του, διαπιστώνει ωστόσο πως ο συγγραφέας 
εργάζεται μεθοδικά, με σύστημα αυστηρό και με ακρίβεια επιστημονική, με 
ειλικρίνεια και τίμια διάθεση.

Έπειτα από τα διορθωτικά λαθών (σ. 280 - 284) ακολουθούν ένας 
μακρότατος, πολύ χρήσιμος «Γενικός πίναξ ονομάτων και πραγμάτων όλων 
των τόμων» (σ. 285-416). Τον τόμο τον κλείουν ένας ξενόγλωσσος πίνα
κας, εικόνες και πίνακες περιεχομένων (σ. 417 - 441), και δέκα χάρτες της 
Κύπρου.

Είναι καλό να παραθέσουμε εδώ από το εσωτερικό του εξώφυλλου του 
βιβλίου τα παρακάτω χαραχτηριστικά για το έργο λόγια:

«Ο Ε' τόμος αποτελεί το επιστέγασμα της Αρχαίας Κύπρον εις τας 
Ελληνικός Πηγάς. Γι αυτό περιλαμβάνει εκείνα τα θέματα, που θα υπο- 
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χοηθούσαν τον Κυπριολόγο στη μελέτη όλων των στοιχείων της Κυπριολο- 
γικής επιστήμης. Τα Σχόλια κατ’ επιλογήν, τόσον εκείνα της Ειδικής επι
λογής (9 τον αριθμό) , όσον και εκείνα της Γενικής επιλογής (159 τον αριθμό) , 
εισάγουν νέες απόψεις στην Κυπριολογία και είτε διαφωτίζουν τα κείμενα είτε 
προσφέρουν ερμηνείες, ετυμολογίες και λύσεις σε θέματα, που ώς τώρα είτε 
εχώλαιναν είτε παρέμεναν σκοτεινά. Οι θέσεις των αρχαίων πόλεων της Κύ
πρου συζητούνται και καθορίζονται τόσο από τα Σχόλια του Συγγραφέα, όσο 
και από τους χάρτες τους σχεδιασμένους κατά τους αρχαίους συγγραφείς. Οι 
Γενικοί πίνακες των Ελληνικών ονομάτων και πραγμάτων και των Ξενο- 
γλώσσων, συνταγμένοι με πολλήν επιμέλεια, διευκολύνουν τον μελετητή στην 
αναζήτηση προσώπων και πραγμάτων στους πέντε τόμους και τους δυο ημι- 
τόμους. Στον τόμο βρίσκονται επίσης κατ’ αλφαβητική σειρά οι Γενικές Συν- 
τομογραφίες της Βιβλιογραφίας όλων των τόμων και τα Γενικά Συμπληρω
ματικά, που αριθμούνται σε 110 και καλύπτουν όλα τα κενά των προηγού
μενων τόμων».

Η συνοπτική αυτή εικόνα παρουσιάζει με σαφήνεια και ακρίβεια τα πε
ριεχόμενα του πέμπτου τόμου, αλλά, κατά κάποιο τρόπο, και το σχέδιο και 
τους στόχους του όλου έργου, που συχνά τους αναφέραμε πιο πάνω, και που 
ας μας επιτραπεί να τους επαναλάβουμε και εδώ ανακεφαλαιώνοντας τη μορφή 
και το χαραχτήρα του έργου και κλείοντας τις σημειώσεις μας αυτές.

Η Αρχαία Κύπρος εις τας Ελληνικός Πηγάς του Κυριάκου Χατζη
ιωάννου αποτελεί οριστική παρουσίαση σε μια πλατιά και καθαρή σύνθεση όλων 
των γραπτών πληροφοριών που αναφέρονται στην αρχαία Κύπρο από τα 
ελληνικά και λατινικά κείμενα, συγγραφικά και επιγραφικά’ μετάφραση των 
κειμένων αυτών στη νέα ελληνική’ ερμηνεία και σχολιασμός των και επι
στημονική συζήτηση πάνω σ’ αυτά*  έκθεση, διαφωτισμός και ξεκαθάρισμα 
των αντικρουμένων απόψεων" προβολή νέων απόψεων και γνωμών και εξα
γωγή νέων συμπερασμάτων όπου χρειάζεται. Το όλο έργο το διαπνέει θερ
μός ενθουσιασμός για την επιστημονική έρευνα και ακατάπαυστη προσπάθεια 
για την αδέκαστη διαπίστωση της αλήθειας. Το διαποτίζει με πνεύμα θερ- 
μουργό η αγνή αγάπη προς την πατρίδα, και μια ευγενική έφεση για τη δη
μιουργία έργων ουσιαστικού πολιτισμού σήμερα.

Ιστορία της Κύπρου (όπως και κάθε χώρας) δεν είναι μια χρονολογική 
σειρά πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων, ευτυχισμένων ή άτυχων, άψυχη 
αφήγηση πολεμικών και διοικητικών συμβάντων στα οποία μόνο βασιλείς και 
στρατηγοί και κυβερνήσεις συμμετέχουν, αλλά και η καθημερινή ζωή του 
απλού λαού με τις συνηθισμένες ευνοϊκές και πιο συχνά δυσάρεστες περιστά
σεις της, με τις μικρές χαρές και τις μεγάλες λύπες της, με τις γιορτές και 
τα πανηγύρια και τα πένθη της. Τα κείμενα, που άφθονα δημοσιεύονται 
στην ΑΚΕΠ, παρουσιάζουν πολύ παραστατικά και έντονα και την άποψη
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αυτή της ζωής του ανώνυμου λαού της Κύπρου μέσα στο πέρασμα των αιώνων, 
με παραδεύτερες παρατηρήσεις και λεπτομέρειες ασήμαντες επιφανειακά αλλά 
χρήσιμες και χαραχτηριστικές για την ολοκλήρωση και την αλήθεια της ιστο
ρικής πραγματικότητας. Ο συνδυασμός της «επίσημης» ιστορίας της Κύπρου 
με τις αυθόρμητες εκδηλώσεις του λαού, με σκηνές απλοϊκές αλλά χαραχτη- 
ριστικές της ζωής του, δίνει ζωντάνια και πειστικότητα στην αφήγηση, δι
δάσκει, ευχαριστεί και θέλγει τον αναγνώστη.

Ιδιαίτερα ο σοβαρός μελετητής της ιστορίας της Κύπρου εύκολα θα βρεί 
όλο το υλικό που σώζεται και που του χρειάζεται, και θα το βρει μεθοδικά 
ταξινομημένο, ερμηνευμένο καθαρά και πειστικά. Τώρα ο ιστορικός της Κύ
πρου μπορεί, και πρέπει, να γνωρίζει πλατιά και βαθιά το υλικό αυτό, 
κ’ έτσι να το χρησιμοποιήσει σοφά, αντικειμενικά για να αναπλάσει τη ζωή και 
την ιστορία της αρχαίας Κύπρου. Συνδυάζοντας ορθά τις μαρτυρίες που έχουν 
συγκεντρωθεί στο πολύτομο αυτό βιβλίο μαζί με τις άφθονες παλαιές και νέες 
αρχαιολογικές μαρτυρίες (που διαρκώς αυξάνονται και ανανεώνονται) , και με 
διασταύρωση πληροφοριών από άλλες έγκυρες πηγές, ο ιστορικός μπορεί να 
στηρίξει στερεώτερα πολλά γνωστά συμπεράσματα για την αρχαία Κύπρο, 
αλλά και να φτάσει ίσως σε νέα, ριζικά διάφορα από τα μέχρι σήμερα συμπε
ράσματα που δεν είχαν το ευεργέτημα της γνώσης και της ορθής χρησιμο
ποίησης των πηγών αυτών. Και βέβαια ακόμη και ο απλός αλλά πληροφο- 
ρημένος αναγνώστης θα μπορεί τώρα να κρίνει και να εξελέγχει την αξία των 
πληροφοριών αυτών και την αληθινή σχέση τους προς την ιστορική πραγμα
τικότητα.

Π Αρχαία Κύπρος εις τας Ελληνικάς Πηγάς του Κυριάκου Χατζη- 
ιωάννου είναι έργο θεμελιακό για την Κυπριολογία: ένα καλά χτισμένο οικο
δόμημα στο οποίο θα καταφεύγουν όλοι οι σοβαροί ερευνητές και μελετητές 
τήζ αρχαίας Κύπρου, — κι αυτό θα τους θρέφει, θα τους διαφωτίζει και θα 
τους ενισχύει, για να υπηρετούν σωστά την επιστήμη και την αλήθεια. Φτάνει 
να κάνουν καλή χρήση του έργου.

ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΠΡΟΤΣΗΣ
Οχτώβρης 1984

Κ. Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΤ

Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑ*

Ή βαθιά συναίσθηση δφειλής πρός τή μάνα, πού εύλαβικά μάς δδήγησε 
σήμερα στά ήρωικά κορφοβούνια δπου είναι στημένο ψηλά έπιβλητικό τοΰ σε
βασμού τό μνημείο της, είναι μιά όφειλή άπροσμέτρητη που δέ ξεπληρώνεται 
μέ οποίους έπαίνους καί ύμνους. 'Όσο ψηλά καί νά στήσουμε τά πανύψηλα 
σύμβολα, μνημεία τιμής καί άγάλματα, τής μάνας τό Ιερό καί σεβάσμιο είδωλο 
θά στέκει γιά πάντα ψηλότερα μές στίς καρδιές μας. Έκεΐ πού ή ζωντανή 
παορυσία ήρωοτόκων μητέρων έδώ μεταξύ μας μαρτυρεί τό άφθαστο μεγαλείο 
τής προσφοράς τής μητέρας στούς άγώνες τοΰ έθνους, έκεΐ πού οί σπηλιές 
τών ήρώων καί οί χώροι τής θυσίας μαρτύρων άποπνέουν άκόμα ζωντανή τή 
λεβεντιά τής ψυχής πού φύσηξε μέσα τους ή λεβεντογεννήτρα μητέρα, τά 
μνημεία τιμής θά τά βρούμε παντού σέ κάθε τόπο θυσίας, τά νιώθουμε νά 
σκιρτούν μέ τό ρίγος τοΰ σεβασμοΰ στοΰ καθενδς τήν καρδιά μας.

Όπου Σαλαμίνες καί Πλάταια, έκεΐ καί ή μάνα. "Οπου έπιτύμβιες πλά
κες Θερμοπυλών, Μαραθώνων, έκεΐ καί τής μάνας χαραγμένο τό δνομα. 'Όπου 
Μεσολόγγι καί Σούλι, Γραβιάς Χάνι, Λιοπέτρι, Μαχαιράς, Δίκωμο, καί μύρια 
άλλα, έκεΐ καί ή Δόξα νά στεφανώνει μαζί μέ τούς ήρωες καί τήν τιμημένη 
μητέρα. Παντοΰ τά μνημεία: δπου προτομές, στήλες, άγάλματα, σύμβολα, 
έκεΐ καί κάποιες Έλληνίδες μανάδες νά συντροφεύουν τά βλαστάρια πού γέν
νησαν, νά καμαρώνουν τούς άκριβούς τής φυλής, πού τίμησαν τή γενιά καί 
δόξασαν τήν πατρίδα τους.

'Όποιος τιμά τούς νεκρούς τής πατρίδας, τιμά καί τή μάνα. 'Ήρωας 
τής φυλής καί μεγαλομάρτυρας ή Έλληνίδα μητέρα, βάσταξε σάν μυθικός 
Άτλαντας στούς στιβαρούς ώμους της άσήκωτα βάρη, τά πάθη τής φυλής καί 
τίς δοκιμασίες τοΰ έθνους, έκανε θυσία τά σπλάχνα της γιά νά ριζώσει ή φυλή 
καί τό έθνος: «Δέν άνήκεις σέ μένα, παιδί μου, μονάχα. Γιά τήν πατρίδα 
σέ γέννησα. Γιά μιά πατρίδα έλεύθερη. Γιά μιάν Ελλάδα πού θά πρέπει 
νά μείνει τιμημένη στόν κόσμο γιά πάντα».

ΤΩ Έλληνίδα μητέρα! "Οσο κι άν δρασκελίσει κανείς τούς αιώνες, δέ 
θά μπορέσει ποτέ νά σοΰ πλέξει τό στεφάνι τής δόξας πού πρέπει. ’Από τήν 
άκένωτη πηγή τής άρχαίας Ελλάδας τρέχει άκόμα δλόδροσο τό άθάνατο νερό 
πού ποτίζει τίς ρίζες μας. Άπό τά πανάρχαια χρόνια ή Έλληνίδα μητέρα 
ταυτίζει τό σκοπό τής ζωής της μέ τό πολυτιμότερο άγαθδ πού δίνει νόημα 
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* 'Ομιλία πού έγινε στό πλαίσιο τών έκδηλώσεων γιά τήν «ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ», 
πού οργάνωσαν τά Συνεργαζόμενα Γυναικεία Σωματεία καί άλλες ’Οργανώσεις 
τής Κύπρου, στό Παλαιχώρι, τήν Κυριακή, 13 Μαΐου 1984, στίς 11.00 π. μ.
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στή ζωή του άνθρώπου. Για τή λευτεριά τής πατρίδας προσφέρει θυσία την 
κόρη της μια Πραξιθέα βασίλισσα, γιά νά σώσει τής Παλλάδας τήν πόλη, 
τό λαό τής ’Αθήνας, άπό τα χέρια έχθρών. Καί τήν ύμνησαν ποιητές, πεζο- 
γράφοι, νά είναι παράδειγμα για τις γενιές πού θά έρθουν. Γιά τήν τιμή 
τής πατρίδας ή Σπαρτιάτισσα μάνα προσφέρει μ’ άντρίκια καρδιά στό παιδί 
τήν άσπίδα μέ τή βαριά έντολή νά μή τήν άφήσει ποτέ ζωντανός, νά τήν τι
μήσει άκόμα μέ θάνατο. Κι οί Σπαρτιάτισσες γέννησαν άλλες άντάξιες μάνες 
μές τούς αιώνες. Στά χρόνια τής μαύρης σκλαβιάς μέ σφιγμένη καρδιά, μά 
μέ τό όραμα μιας Ελλάδας έλεύθερης, προπέμπει ή μάνα στής κλεφτουριάς 
τά λημέρια μονάκριβους γιούς ν’ άναστήσουν ξανά τήν Ελλάδα. Μέ τά ντου
φέκια στά χέρια μπαίνουν στίς φλόγες τής μάχης σαν άντρες ξαγριωμένες 
Σουλιώτισσες, Μεσολογγίτισσες μάνες, Μανιάτισσες, γιά τήν τιμή τών παιδιών 
τους, τή δική τους τιμή, τή λευτεριά τής πατρίδας. Μέσα στά χρόνια φρικτοΰ 
μαρτυρίου τεσσάρων αίώνων δοκίμασε ή Έλληνίδα μητέρα ταπεινώσεις, βια
σμούς, άτιμώσεις άπό τόν άνομο Τούρκο, μά τήν τιμή της τήν πήρε μαζί της 
στό θάνατο: μέ τό σταυρό στό λαιμό της, μέ τήν ψυχή της άμόλυντη, άπο- 
χαιρετά τή ζωή μέ άγκαλιά τά παιδιά της καί μέ τό τραγούδι στό στόμα 
στόν άμίμητο χορό του Ζαλόγγου. Είδε τά παιδιά της ν’ αρπάζονται μές 
άπ’ τά χέρια της, τά είδε νά σφάζονται, τόν άντρα νεκρό, τούς γονιούς καί 
δικούς της σωριασμένους στή γής, μά δέ λύγισε. Στάθηκε του σπιτιού στυ- 
λοβάτης, τών παιδιών της τροφός, τής Ρωμιοσύνης δ δάσκαλος και τού Χρι
στού δ άπόστολος. Γνώρισε πείνα και θάνατο, λαίλαπες, κατακλυσμούς, ξε
ριζωμούς καί χαλάσματα, μά βρήκε κουράγιο καί άντεξε, στέριωσε τήν πίστη 
στή ζωή καί τή λύτρωση.

’’Ετσι τότε καί πάντα. Μιά παράδοση χιλιετηρίδων άέναης προσφοράς 
τής μητέρας στό Βωμό τής Πατρίδας, άποκορυφώθηκε στής ’Αλβανίας τδ έπος, 
στήν ήρωική έξόρμηση τοΰ ’40 καί στά χρόνια τής πικρής κατοχής, μέ τήν 
Έλληνίδα μητέρα μαζί μέ τΙς κόρες ν’ ανεβαίνουν κακατράχαλα, βουνά καί 
κλεισούρες, άνασκουμπωμένες γιά αγώνα καί μόχθο, νύκτα καί μέρα, νά πλέ- 

t κουν, νά νοσηλεύουν, νά τροφοδοτούν, νά διαβιβάζουν μηνύματα, νά σκαρφα
λώνουν στής άντίστασης τά μετερίζια, νά πολεμάν μέ τό Χάρο τήν κάθε ώρα 
καί τήν κάθε στιγμή, σ’ απλωσιές, στενορρύμια, μ’ οποίο τρόπο καί μ’ δλα τά 
μέσα. Συμμερίστηκε τότε ή μάνα τού άντρδς τούς άγώνες, τις θυσίες, δοκι

μασίες καί δλους τούς πόνους, είδε τά παιδιά σκεβρωμένα νά πεθαίνουν άπό 
πείνα καί στέρηση, τά είδε νά πέφτουν νεκρά μπροστά σέ έκτελεστικά άπο- 
σπάσματα, παιδιά καί πατέρες, αδερφούς καί δικούς της μαζί, άνέβηκε Γολ
γοθάδες ντυμένη στά μαύρα, είδε τή Φυλή νά σταυρώνεται, κι αύτή δίπλα 
στό σταυρό τοΰ μαρτυρίου καρτερικά νά ύπομένει, μέ πίστη, ν’ άντιστέκεται 
πεισματικά, νά έπαναστατεΐ, ν’ άγωνίζεται, ώς τήν ήμέρα πού σήμαναν ξανά 
βροντερές οί καμπάνες τής Λύτρωσης. Τούς Ανυπέρβλητους άγώνες τής Έλ- 

ληνίδας μητέρας δοξολόγησαν βάρδοι μέ ύμνους θαυμασμού καί άγάπης, άπα- 
θανάτισαν τούς ήρωισμούς της τεχνίτες τοΰ λόγου, άποτύπωσαν τόν πόνο, τά 
πάθη της γλύπτες, ζωγράφοι, νά τά θυμοΰνται γιά πάντα οΕ γενιές πού θά 
ρθοΰν, νά παίρνουν οί κόρες παράδειγμα γιά νέους άγώνες, καινούργιες θυσίες 
σάν τό καλέσει ή ώρα.

’Εμποτισμένη μέ τό ϊδιο πνεύμα καί ή μάνα τής Κύπρου, μέ σύμφυτη 
στήν ψυχή της τήν άρετή τής φυλής καί μέ συναίσθηση χρέους πρός τά λαμπρά 
παραδείγματα τής ιστορικής μας παράδοσης, έδωσε δείγματα ήρωικής αύτα- 
πάρνησης, πού τήν καταξίωσαν σάν άξια Έλληνίδα μητέρα στή συνείδηση 
δλου τοΰ έθνους. Στόν έθνικοαπελευθερωτικό μας άγώνα τής ήρωϊκής τε
τραετίας έλαμψαν οΕ άρετές πού γιά χιλιετηρίδες καλλιεργοΰσε στίς ψυχές 
τών παιδιών της, νά μείνουν πιστοί στήν Ελλάδα, ν’ άτενίζουν ψηλά στό Γολ
γοθά, στήν ’Ακρόπολη, τά σύμβολα τοΰ Ελληνισμού πού έγγυώνται τή λύτρω
ση. Ή όρφανεμένη μάνα τής Κύπρου έζησε κάτω άπό ξένους άφέντες, ήπιε 
στάλα τή στήλα τήν πίκρα του πόνου μέ θλιμμένη τήν δψη, βουρκωμένα τά 
μάτια, σάν πικραμένη Παναγιά είδε ψηφιδωτό τόν καΰμό τής Ρωμιοσύνης, 
μά ούτε οΕ άσήκωτοι σταυροί τοΰ μαρτυρίου τή λύγισαν, ούτε οΕ ποικιλώνυμοι 
άφέντες τήν άποπλάνησαν. Έμεινε ώς τώρα μέ άγνή τήν ψυχή της, έλληνική 
τήν καρδιά της, νά προφέρει μέ δέος καί δάκρυ τής Μάνας Ελλάδας τό δνομα, 
μέ τούς δραματισμούς τής φυλής χαραγμένους βαθιά στήν ψυχή της. Ή όφει- 
λή τοΰ Έθνους όλόκληρου πρός τήν Έλληνίδα μάνα τής Κύπρου είναι άνέκ- 
φραστη μέ όποιαδήποτε λόγια. Αύτοί πού τήν πρόδωσαν, πρόδωσαν τόν Ελ
ληνισμό, κάρφωσαν στήν καρδιά της μαχαίρι, πρόσβαλαν τοΰ "Ελληνα τ’ δνο
μα. Μά καί δσοι συνδέουν τό Ανίερο έγκλημα μέ τήν Ελλάδα όλόκληρη 
δυσφημώντας τό έθνος καί καλλιεργώντας έτσι τήν ψυχική άποξένωση τοΰ 
λαοΰ μας άπό τόν Ελληνισμό καί τις ρίζες μας, Απεργάζονται τόν έθνικό άφα- 
νισμό μας. ’Ιούδες ύπάρχουν. Μά δ Χριστιανισμός δέν ταυτίστηκε μέ αύτόν 
πού πρόδωσε τό Χριστό μέ άργύρια. Εφιάλτες ύπήρξαν. Μά δ Ελληνισμός 
τούς περιέβαλε μέ περιφρόνηση καί τούς παράδωσε στήν παντοτινή καταδίκη 
τής Εστορίας.

Ό ρόλος τής Έλληνίδας μάνας τής Κύπρου δέν τέλειωσε. Γίνεται τώρα 
άκόμα πιό βαρύς καί ύπεύθυνος. Κι ούτε πού μπορεί ποτέ νά τελειώσει δσο 
εϊν’ σκλαβωμένα τά μέρη μας, δσο ύπάρχουνε "Ελληνες σ’ αύτή τή γή τών 
πατέρων μας. Μά κι Αν άκόμα ή μοίρα μάς έχει γραμμένο νά πλανιόμαστε 
άπό χώρα σέ χώρα, ούτε καί τότε θά πρέπει νά ξεχάσουμε πώς ένας καί μόνος 
είναι δ σκοπός τής ζωής μας: νά γυρίσουμε πίσω. Ποιός θά θυμίζει στό 
παιδί πώς πατρίδα του είναι ή Κύπρος;... κάποιο χωριό τοΰ βορρά, ή 
— ποιός ξέρει;... — ίσως τοΰ νότου; Ποιός θά τό λούζει μέ δάκρυ, καθώς 
θά τό νανουρίζει γλυκά μέ τόν πόνο τοΰ τραγουδιού μιας χαμένης πατρίδας 
πού θά πρέπει, σάν μεγαλώσει, ξανά νά τήν κάνει δική του; Ποιός άλλος 
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άπ’ τή μάνα θά του δηγηθεί πρώτος τΙς παλιές θαυμαστές και τις πιό κοντινές 
ιστορίες για κάποιες άλλες μανάδες πού θρέψαν παιδιά σαν λιοντάρια νά ζούν 
σέ σπηλιές, νά τά βάζουν μ’ ασκέρια άτρόμητοι πολεμώντας ώς την ύστατη 
πνοή καί νά πέφτουν μέ τά κορμιά τους λαμπάδες νά καίγονται; Κάθε μάνα 
έχει καί μια ιστορία δική της νά πει στό παιδί της, νά τήν άκούει μέ πιασμέ
νη άνάσα καί μ’ δρθάνοικτα μάτια, ιστορία βγαλμένη άπ’ τούς άγώνες καί 
τις άγωνίες πού ζήσαμε δλοι, νά θεριέψει μές στοΰ παιδιού τήν ψυχή μιά 
λαχτάρα για έργα μεγάλα, τής δικιοσύνης δ πόθος, τής θυσίας ή θέληση, τής 
πατρίδας άγάπη.

Όμπρός, κι άπάνω άπό τούς τάφους! Για νά έπιβιώσουμε ώς "Ελληνες 
σήμερα χρειαζόμαστε Έλληνίδες μητέρες. Για νά γεννήσουμε ήρωες πρέπει 
νά ύπάρχουν ήρωίδες μητέρες. Ή φύση προίκισε τής μάνας τήν ψυχή μέ 
δλες τις άρετές πού εξευγενίζουν τδν άνθρωπο, τής φύσηξε δ θεός τήν πνοή 
νά ένσαρκώνει ζωντανές τις άξιες τής ζωής, πού δίνουν νόημα στή ζωή τού 
άνθρώπου. Κάθε μάνα, πού νιώθει σάν μάνα, είναι καί ένας ζωντανός ήρωας, 
πού θυσιάζεται τήν πάσα στιγμή τής ζωής της, άναλίσκει τις δυνάμεις της 
δλες, τό είναι της, για τις υπάρξεις πού γέννησε, μέ τήν έγνοια νά δουν 
προκοπή, νά χαροΰν τού ήλιου τό φως, τ'ις χαρές τής ζωής, τις δμορφιές τής 
πλάσης, νά δουν παιδιά των παιδιών τους, νά ριζώσει ή γενιά της. Ποιά 
χαρά μπορεί νά νιώσει δ άνθρωπος σέ μιά δούλη πατρίδα; Ποιδ φώς, μές 
στής σκλαβιάς τό σκοτάδι; Ποιές έλπίδες καί δνειρα μέ μοιρασμένη στά δυό 
τή γή τών πατέρων μας; Πάνω άπ’ δλες τ'ις χαρές τής ζωής, τις έλπίδες, 
τά δνειρα, είναι τό σκίρτημα τής καρδιάς άπό τις χαρμόσυνες καμπάνες κά
ποιας ’Ανάστασης. Ή πίστη σ’ αύτή τήν ’Ανάσταση κρατά καθηλωμένη τήν 
Παναγιά πλάϊ στό Σταυρό του παιδιού της, μέ τό βλέμμα της αινιγματικά 
ν’ άτενίζει τό άπειρο, μ’ έξευγενισμένο τόν πόνο ζωγραφιά στό γλυκό πρό
σωπό της, μέ τό μυαλό βυθισμένο στή σκέψη, γιά τήν κατάντια τ’ άνθρώπου. 
Μέ τήν πίστη στή Λύτρωση άνέβηκε δ Χριστός σέ Σταυρό Μαρτυρίου μέ καρ
φιά στό κορμί του, καί μπόρεσε νά νικήσει τό θάνατο, νά γίνει πηγή ζωής 
μέ τά άγια πάθη.

Μέ τήν ίδια αύτή πίστη θά πρέπει καί σήμερα ή κάθε μάνα τής Κύπρου 
νά δώσει φτερά στά παιδιά της νά πετάξουν ψηλά, πάνω άπό τά ταπεινά καί 
τά γήινα, στή σφαίρα τών ιδανικών πού έμπνέουν, δίνουν στά νιάτα δρμή καί 
στή θυσία άξια. Σήμερα πού ή ψυχή τού άνθρώπου έχει στεγνώσει άπό τά 
αισθήματα πού τή θέρμαιναν άλλοτε, μπορεί νά δώσει ή μάνα μεγάλο παρά
δειγμα καί τή μόνη έλπίδα. Γιατί δ δεσμός τού παιδιού μέ τή μάνα είναι 
δεσμός ιερός καί μέσα στής ψυχής της τό άδυτο θ’ άνακαλύψει τό κάθε παιδί 
τά μυστικά τής ζωής καί τής πλάσης. Είναι ή μάνα δ μεγαλύτερος παιδα
γωγός κι δ πιό ύπεύθυνος δάσκαλος: άπ’ αύτήν θά διδαχτεί τό παιδί ν’ άγα- 
πά τούς γονιούς, νά τιμά τούς προγόνους, νά λατρεύει θεό, νά έχει σεβασμό 

στήν πατρίδα. Είναι ιεροφάντης ή μάνα, δ πρώτος μυσταγωγός τού παιδιού 
της: αύτή θά τού άνοίξει τής ψυχής τήν άγια πύλη, θά τό ποτίσει μέ τό 
κρασί τής θυσίας, θά τό μπάσει στις λεωφόρους τής άρετής πού καταξιώνουν 
τή ζωή μέ άνθρώπινο μόχθο, μέ συνεχή προσφορά, μέ άγώνες, θυσίες, πού άνε- 
βάζουν τόν άνθρωπο ώς τά δύσβατα κρημνά τής άρετής μέσα άπό ψυχικές 
διεργασίες πού ύπερνικοΰν τά έμπόδια κι έξουδετερώνουν τό θάνατο. Είναι 
ή μάνα, πάνω άπ’ δλα, τίμιος καί πιστός ύπηρέτης τής κοινής μας μάνας 
Ελλάδας, λειτουργός τής πατρίδας, στυλοβάτης τού έθνους: τής έλευθερίας 
δ πόθος, ή άγάπη τής γής πού μάς γέννησε, δ σεβασμός τών ίερών καί δσίων 
μας, τών συμβόλων τού έθνους, τών λαβάρων τού Ελληνισμού καί τής Χριστια
νοσύνης, τό αίσθημα τής έθνικής τιμής καί άξιοπρέπειας, οί δραματισμοί τής 
φυλής καί ή βίωση τής ιστορικής μας παράδοσης, βωμοί καί έστίες, ήρωες, 
μάρτυρες, οί άγώνες καί οί άγωνίες τού έθνους, οί ήρωικές έξάρσεις τής φυλής 
καί δ πόνος γιά τις χαμένες πατρίδες πού δέν πρέπει νά σβήσουν ποτέ άπ’ τής 
καρδιάς μας τά βάθη, τό κάθε τί πού συνθέτει τήν έθνική αύτογνωσία καί 
καλλιεργεί στό παιδί τό έθνικό του φιλότιμο,- δλα μαζί καί χωριστά τό καθένα 
είναι τό επιστέγασμα τής κάθε προσπάθειας —συστηματικής καί έπίμοχθης— 
δ θόλος πού στεγάζει τήν άέναη προσφορά τής έλληνίδας μητέρας. "Οπου 
τά παιδιά άνεμίζουν στά χέρια τους ξενόφερτα λάβαρα, ψελίζουν συνθήματα 
ύποπτα, ξένες λέξεις καί φράσεις, περιφρονώντας τή δική τους τή γλώσσα καί 
ύποστέλλοντας τά έθνικά μας τά σύμβολα, κάποια μάνα έχει άνοίξει —έστω 
καί χωρίς νά τό θέλει— τις πόρτες γιά βαρβάρους πού τούς είχαν πολεμήσει 
πεισματικά γιά αιώνες οί δικοί της γονιοί καί προγόνοι, μέ αύτοσεβασμό στήν 
έλληνική τους ταυτότητα. "Οπου τά παιδιά άναγνωρίζουν άδερφούς άπό άλ
λες μανάδες άποξενωμένοι ψυχικά άπό τούς φυσικούς άδερφούς μας, τούς Έλ
ληνες, κάποια μάνα θά πρέπει νά σκεφτεΐ τις άτιμώσεις πού δοκίμασε ή Έλ- 
ληνίδα μητέρα στά χέρια τού άνομου Τούρκου καί τού σύγχρονου ’Αττίλα γιά 
νά άποδιώξει τά δαιμόνια πού μπήκαν στό σπίτι της γιά νά καταρρακώσουν 
κάθε έννοια ήθικής, νά διαλύσουν τις βάσεις τής έλληνικής κοινωνίας καί τής 
έθνικής μας δντότητας. Τότε θά είναι γνήσια Έλληνίδα μητέρα, σεβαστή 
στά πραγματικά Ελληνόπουλα, πιστή τής πατρίδας. "Οπου δέν ύπάρχει σε
βασμός σέ γονιούς, σέ θεό καί πατρίδα δέ στεριώνει τό έθνος.

Τόν Ελληνισμό δέν τόν πολεμάν σήμερα μόνο οί Τούρκοι μέ τά «τάνκς» 
.καί τά δπλα, καί δέν τόν πολεμάν μόνο στήν Κύπρο, μέ τήν κατοχή τού βορρά 
καί τήν άπάλειψη τής έλληνικής καί τής χριστιανικής φυσιογνωμίας τής γής 
τών πατέρων μας. Τόν Ελληνισμό τόν ύπονομεύουν συστηματικά ώς δντότη- 
τα έθνική ποικίλοι έχθροί, φανεροί καί κρυφοί, μέ δλα τά άθέμιτα μέσα, σέ 
νευραλγικές έκδηλώσεις τής ζωής καί τού πολιτισμού του, έδώ καί άλλοΰ, 
σέ δλα τά μήκη καί τά πλάτη τής γής, νά τόν έξαφανίσουν —δν μπορούν— 
άπό τόν κατάλογο τών έθνών τού πλανήτη μας. Δέν πρέπει νά γίνουμε συνερ- 
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γοΐ στό άνόσιο έγκλημα, μέ τούς εύσχημους μανδύες πού μας ρίχνουν στό 
πρόσωπο, για νά παραπλανήσουμε έγκληματικά τά παιδιά μας, τά σπλάχνα 
πού βγήκαν άπό τήν κοιλιά Έλληνίδων μητέρων, τούς άκριβούς τής πατρίδας, 
τούς έκλεκτούς τής φυλής, τήν έλπίδα τού μέλλοντος.

"Ελληνες, δπου κι άν είστε! Οί καιροί χαλεποί καί ή φυλή κινδυνεύει. 
Έλληνίδες μητέρες! Θά πρέπει καί τώρα νά δώσετε τό μεγάλο παράδειγμα. 
Νά γεννήσετε πρέπει παιδιά Ελληνόπουλα. Νά νιώθουν τους καύμους τής 
φυλής. Νά νιώθουν προσβολή γιά τήν ατίμωση πού έκαναν στις Έλληνίδες 
μανάδες οί Τούρκοι. Νά ντρέπονται γιά τόν κτηνώδη βιασμό άδερφάδων τους, 
γιά τόν φρικιαστικό θάνατο τοΰ γέρου πατέρα τους, γιά τήν βεβήλωση τών 
Ιερών καί όσιων μας, γιά τήν ταπείνωση τής φυλής, τήν καταρράκωση τής 
τιμής μας. Έλληνίδες μητέρες! Στά άντρίκια σας χέρια κρατείστε ψηλά 
μέ καμάρι τις σημαίες τού έθνους. Κάτω άπό τή σκέπη τους μεγαλώστε παι
διά τής θυσίας, γιά Χριστό καί Ελλάδα, νά δεΐ ή πατρίδα μας λύτρωση, προ
κοπή ή φυλή καί τό έθνος.

”Αν ύπάρχουμε άκόμα ώς "Ελληνες στή μαρτυρική γή τών πατέρων μας 
είναι γιατί ή κάθε μιά καί δλες μαζί οί Έλληνίδες μητέρες έμειναν πιστές 
στήν κοινή μας μάνα Ελλάδα. Άπ’ τήν πνοή της έδωσαν πνοή στά παιδιά 
τους, άπ’ τό γάλα της πήραν τούς χυμούς καί τούς έκαναν αίμα νά τρέχει 
στις φλέβες τους, νά κτυπά ή καρδιά τους τούς παλμούς τής πατρίδας. Αύτή 
τήν Έλληνίδα μητέρα γιά νά τιμήσουμε έπάξια σήμερα, θά πρέπει ν’ άνεβοΰμε 
δλοι μαζί σάν φυλή Γολγοθάδες. Μέ τήν πίστη πώς ή ταπεινωμένη φυλή, ή 
Ελλάδα πού είναι σταυρωμένη στήν Κύπρο, μέ τό κορμί της μοιρασμένο στά 
δύο άπό τις λόγχες τοΰ Τούρκου, θά γνωρίσει ξανά τό φώς τής ’Ανάστασης. 
Μέ τήν πίστη πώς προστάτης τής φυλής θά στέκει γιά πάντα μιά άλλη μη
τέρα, ή πονεμένη ΙΙαναγιά πλάι στό Σταυρό τοΰ παιδιοΰ της, ή ύπέρμαχος 
Στρατηγός πού περιμένει νικητήριους ύμνους ν’ άντηχήσουν στά βουνά τής 
Πατρίδας μας, νά ήχήσουν στις βουβαμένες έκκλησιές τοΰ βορρά μας. Μ’ 
άπλωμένα τά χέρια της στούς θόλους τών Ούρανών, πιό ψηλά κι άπό τούς 
πιό ψηλούς Γολγοθάδες, ή Πλατυτέρα τών Ούρανών, τό σύμβολο τής κάθε 
μητέρας, σκέπει άπό τά ύψη τή Μάνα Ελλάδα, μ’ άγκαλιά δλες τις Ελλη- 
νίδες μητέρες πού στέριωσαν τή φυλή καί τό έθνος.

Μητέρα Παναγιά καί Μητέρα Ελλάδα! Μητέρα μεγαλόψυχη στόν πόνο 
καί τή δόξα! "Οσο ψηλά καί νά στήσουμε τής μητέρας τά σύμβολα, μνημεία 
τιμής καί άγάλματα, τό δικό σου, τό Ιερό καί σεβάσμιο είδωλο θα στέκει για 
πάντα ψηλότερα μές στις καρδιές μας. "Υψωσέ το άκόμα ψηλότερα σήμερα. 
Θά σ’ εύγνωμονεϊ ή φυλή, θά σέ τιμά ή πατρίδα γιά πάντα, θά σέ δοξολο- 
γοΰν οί έλεύθερες γενιές τών Ελλήνων πού θάρθουν.

Κ. Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΤ

ΛΟΤΛΛΑΣ Κ. ΧΡΤΣΑΝΘΗ

Η ΠΟΙΗΣΗ TOT ΞΑΝΘΟΤ ΑΤΣΙΩΤΗ

Η Πνευματική ’Αδελφότης Έλληνίδων Κύπρου αισθάνεται μεγάλη χαρά 
κΓ εύτυχία πού τής δίνεται σήμερα ή τιμή νά φιλοξενήσει στήν πρώτη της 
συγκέντρωση τής φετεινής χρονιάς τόν κ. Ξάνθο Λυσιώτη καί νά τιμήσει μιά 
άπό τις εύγενικώτερες μορφές τών κυπριακών γραμμάτων, πού μέ τό έργο του 
τιμά όχι μόνο τήν πατρίδα μας αλλά καί τόν έλληνισμό δλόκληρο.

Σ’ αύτές τις γιορταστικές στιγμές θέλουμε νά δείξουμε τήν άγάπη μας 
στόν σεβαστό μας κ. Λυσιώτη καί νά έκφράσουμε καί μεΐς τόν δίκαιο έπαινό 
μας γιά τό τόσο σημαντικό πνευματικό του έργο, πεζό καί ποιητικό. Είμαι 
βεβαία πώς δλοι γνωρίζετε τό άξιόλογο έργο τοΰ κ. Λυσιώτη. ”Ας μοΰ 
έπιτραπεΐ δμως νά κάμω μιά μικρή αναφορά στό έργο τοΰ τιμωμένου πού 
παρά τήν σεβαστή του ήλικία έξακολουθεΐ νά ύπηρετεΐ τήν ποίηση μέ πάθος 
σεμνά καί μέ συνέπεια.

1 εννημένος στήν Λάρνακα στις 6 ’Οκτωβρίου τοΰ 1898 καί μεγαλωμένος 
κάτω άπό την σκιά τοΰ μεγάλου έθνικοΰ διδασκάλου τής νεολαίας γιά 50 τόσα 
χρόνια, τοΰ πατέρα του, τοΰ Κοσμά Λυσιώτη, καί τής μητέρας του ’Αγγελικής 
Λοίζου, πού άνήκε σέ οικογένεια έθνικών άγωνιστών καί έγγονή τοΰ τουρκο- 
μαχου Καπεταν - Γιαννάκη, ήταν φυσικό νά άνδρωθή μέ τά νάματα τής θρη
σκείας, τής πατρίδας, τής άγάπης στόν συνάνθρωπό του, καί σέ κάθε ώραίο 
και ύψηλό. Καί δπως είναι φυσικό δλη αύτή ή προπαίδεια άντανακλάται σέ 
δλο του τό έργο.

’Από βιογραφικό σημείωμα μαθαίνουμε πώς δ Ξάνθος Λυσιώτης πρωτο- 
εμφανίστηκε στά γράμματά μας τό 1924 μέ πεζά καί μέ ψευδώνυμο «Ανθη
ρός» στήν έφημερίδα «’Ηχώ τής Κύπρου» τοΰ Μελή Νικολαΐδη καί μέ ποιή
ματα στό περιοδικό «Αύγή» τοΰ Αιμίλιου Χουρμούζιου.

Τήν πρώτη του ποιητική συλλογή τήν έκδίδει τό 1937 μέ τίτλο «’Εφή
μερα». Ή συλλογή αύτή περιλαμβάνει ποιήματα άπό τό 1922 έως τό 1937 
με ποίκιλα θέματα γεματα λυρισμό καί μουσικότητα, δπως ποιήματα γιά τήν 
γυναίκα του, τόν γιό του Ρένο, γιά τήν πατρίδα, γιά τόν Παλαμά, γιά τούς 
πρόσφυγες, γιά έλληνικά τοπία καί άλλα.

Σάς διαβάζω ένα άπ’ αύτά:
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ΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΠΟΎ ΚΟΙΜΑΤΑΙ

"Οπως μια δρόσο της αυγής στον κάμπου το χορτάρι 
γλυκά μέσα στό λίκνο του κοιμάται ένα παιδί.
Σιγά, μη το ξυπνήσετε! τ3 άθώου βλεφάρου ή χάρη 
μιαν άφραοτη αγαλλίαση χαρίζει στην ψυχή.

Μέσα στήν αύρα τοϋ Μαγιού, μαγιάτικο λουλούδι, 
τ ωραίο γέρνει κεφάλι του στοϋ όνείρου τά φιλιά, 
των μαγουλιών ή ανάσα του τό πράο ροδίζει χνούδι 
καί στά χειλάκια του γελά μια αγγελική χαρά.

"Εξω τοϋ άνθώνα οί μυρωδιές κυκλώνουν τή βεράντα, 
οί πεταλούδες γράφουνε τή χάρη τοϋ βραδιοϋ, 
τρέμει μια ρέμβη άπαλινά οτών ρόδων τή γκιρλάντα 
κι ή αγάπη γνέφει αμίλητη στήν άκρηα τοϋ ματιού.

Μα τόση ή χάρη τοϋ παιδιού κι ή δμορφιά του τόση 
που πλάι του είν’ γλυκύτερος ό γϋρος των ωρών! 
Σιγά, μή τό ξυπνήσετε! ’Ελάτε νά μάς δώσει 
άπαλοσύνη στήν καρδιά, οτή σκέψη αναπαμό.

Το 1941 έκδίδει την «Λήκυθο» καί τό 1947 τό «Αύλός καί Βάρβιτος». 
Καί στίς δυό αύτές συλλογές κυριαρχεί τό θέμα τοϋ θανάτου δυό άγαπημένων 
του προσώπων. Στήν πρώτη συλλογή θρηνεί τόν χαμό τής κόρης του Βέρας, 
καί στήν δεύτερη τοΰ γιου του Γλαύκου" καί είναι αύτονόητο πόσο συναισθη
ματισμό γεννούν τέτοιοι χαμοί σ’ ένα ποιητή καί τί έπίδραση έχουν στήν πο
ρεία τής ζωής του. Οί στίχοι του είναι γεμάτοι αίσθημα καί αρμονία. Σάς 
διαβάζω άπό την «Λύθηκο» τό ποίημα «'Ένα παιδάκι πέθανε».

"Ενα παιδάκι πέθανε — βαρηά βογγά ή καμπάνα 
"Ενα παιδάκι πέσανε — τί νοιώθει ή δόλια ή μάνα 
Σαν βάζο που εραγίοτηκε, ραγίοτη τό κορμί του 
Καί σαν άνθός πού εμάρανε, μαράθηκε ή πνοή του

Για γέλοια και τρεχάματα δεν τοϋ ήτανε γραφτό.
Σαν πεφταοτέρι διάβηκε άπό τον κόσμο αυτό.
Χάρου στεφάνι εφόρεσαν οί μποϋκλες των μαλλιών του 
Κι έχάριοε στην μνήμη μας τό φέγγος τών ματιών του.

Άπό τό «Αύλός καί Βάρβιτος» σάς διαβάζω τό ποίημα «’Απάντηση» πού 
είναι απάντηση στό ποίημα τοϋ Κύπρου Χρυσάνθη «’Ελεγείο».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

στό ποίημα τοΰ Κύπρου Χρυσάνθη

Σέ ύπερευεχριοτώ Ποιητή γιά τ’ όμορφο ’Ελεγείο. 
Γλυκέ φίλε, πώς ένοιωσες πόσο ό βαρύς καημός μας 
όσο βαθειά είν’ άνθρώπινος, τόσο πολύ αγαπάει 
τοϋ πόνου του συμμετοχή γιά κάθε ώραίο πού χάνει. 
Γι’ αυτό, όπου ό μαύρος θάνατος τις πίκρες έχει απλώσει, 
κι όπου χαμόγελα έοβυσε καί φτερά έχει διπλώσει, 
κάνιστρα άπό άνθη στέλνουνε στο πικραμένο σπίτι 
γιά προσφορά οτή μνήμη αυτού πού έμίοεψε καί πάει. 
Φίλε γλυκέ, στον κόσμο μας ποτέ πιο ώραίο δέ στάθη 
άπό παιδιοϋ κελάϊδημα, άπό παιδιοϋ τό χάϊδι, 
πώχει ουρανό στά μάτια του στά μάγουλα του Μάη! 
Μά ούτε στεφάνι πιο όμορφο καί πιο άκριβό έχει γίνει, 
όσο, γιά μένα, οι στίχοι σου στοϋ σπλάχνου μου τή μνήμη. 
Γιατ είναι πάντα άμάραντα τής Τέχνης τά λουλούδια 
καί δέ φοβούνται τοϋ καιρού τήν πρώιμη φυλλορρόη, 
κι ούτε τοϋ ’Αχέροντα ή βαρειά τά συνεπαίρνει Αήθη, 
μόν’ σάν άστέρια λάμπουνε στά σκοτεινά μας στήθη.

Μέ τήν συλλογή του τό «Κύπριον ΤΑσμα», πού εκδίδει τό 1949 ξεφεύγει 
άπό τά προσωπικά θέματα πού άπασχολοϋν τόν ποιητή στίς προηγούμενες 
συλλογές του καί μάς δίνει μέ ρωμαλέους στίχους καί φλογερό πάθος τούς 
καϋμούς, τά όνειρα καί τόν παλμό ένός δλόκληρου λαοΰ, τοϋ Κυπριακοΰ, γιά 
τήν έλευθερία. 'Ένα μικρό άπόσπασμα:

Παιδιά τής Κύπρου! ’Απόγονοι 
Φυλής ευλογημένης, 
άπό τά ερέβη τής σκλαβιάς 
ποιά θεία καλεί φωνή, 
Ποιά φόρμιγγα Χερουβική 
τόν όρθρινό σημαίνει;
Παιδιά τής Κύπρου! ’Ανάσταση! 
Μιά μάνα μάς καλεί.

Μέ τήν έπόμενή του συλλογή «Νιφάδες», πού έκδίδει τό 1952, έπανα- 
λαμβάνει παλιά του θέματα μέ μιά καινούργια διάθεση. Σάς διαβάζω άπό 
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τήν συλλογήν αύτήν τό ποίημα «'Ύμνος στήν ’Αρετή» τό όποιον Ιδιαιτέρως ξε
χωρίζει γιά τα νοήματά του:

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΕΤΗ

θεία 'Αρετή! 'Εγκαλλώπισμα τοϋ ταπεινόν τοϋ ανθρώπου, 
πουν' ή χλαμύδα σου δλο φως καί λάμψη ό στοχασμός σου 
καί που ή πνοή σου σέ αγαθές ανακυκλώνει αύρες, 
πόσο τιμάς όσους τιμούν τό λατρευτό όνομά σου!
Μέ φόρμιγγες δοξαστικές, ώ αθάνατη, δέ 'θέλεις 
έσέ νά υμνούνε οί άνθρωποι. Μά σκύβεις τό κεφάλι 
γιά νά δεχτείς οεμνόπρεπα στ όλύμπιο μέτωπό σου 
τά στέφανα πού σου έπλεξαν έργων άμάραντα άνθη. 
Τά χέρια ας δώσουμε, αδερφοί, σαν -θεριστών δρεπάνια 
πού τάχει αγιάσει ό κάματος στών κάμπων τά τεμένη. 
Καί στρώνοντας -θριαμβικά στό έπίγειο πέρασμά σου 
τις δάφνες πού μαζέψαμε μέσ' των καιρών τή δίνη 
σέ χαιρετούμε, -θεία 'Αρετή. Σαν ή μολπή αντηχήσει 
γλυκά άπ' τά Ήλύσια δώματα τής Άπολλώνειας Αύρας, 
ευτυχισμένοι όσοι βρεθούν στού βίου τους τό κατώφλι 
μέσα οτή λάμψη πού σκορπά ή έράσμια σου χλαμύδα. 
Κι' όταν στήν Τροία κρημνίζονται τής καρτερίας τά τείχη, 
κι' όταν τά πάθη φλέγουνε τήν πικραμένη Ί-θάκη, ,
κάμε στά οτή-θια νά οπορπά τού ταπεινού τού ανθρώπου 
τής Πηνελόπης τό εύρημα, ό στοχασμός τού Αινεία.

Κατά τήν διάρκεια του απελευθερωτικού μας άγώνα, δ ποιητής γράφει 
καί μετουσιώνει τό μεγάλο νόημα του άγώνα καί τής θυσίας του Κυπριακού 
λαού σέ στίχους, τούς όποιους περιλαμβάνει στήν συλλογή «’Ωδές τού Νότου» 
πού εκδίδει τό 1959 καί πού άποτελεΐται άπό τρεις ένότητες τις «’Ωδές τού 
Νότου», τήν «Κυπριακή Ραψωδία» και τήν «Μπαλάντα τού Γρηγόρη Αύξεν- 
τίου». 'Ολόκληρη ή σύνθεση είναι ένας ύμνος πρός τήν Ελλάδα καί έκφρά- 
ζει μέ δυνατούς στίχους καί μουσικότητα τά συναισθήματα ένός λαού που 
ζεϊ μέ τόν πόθο τής λευτεριάς. Σάς διαβάζω τήν κατακλείδα άπό τήν «Μπα
λάντα του Γρηγόρη Αύξεντίου»:

Στή γή τήν αιματόβρεχτη, 
οτή γή πούναι δική μας, 
τραγούδια -θ' αντηχήσουνε, 
τραγούδια ηρωικά, 
πού διώχνουν τήν πολύπαθη σκλαβιά.

Κι εσύ λεβέντη πού έδωσες 
τής μουσικής τή νότα 
μέσ' τις γενιές, ο αγέραστος 
θέ νάσαι στοχασμός — 
αγέραστος γιά σένα ό θαυμασμός.

'Εμπρός παιδιά, 
τής Κύπρου νέα παιδιά, 
Σουλιώτισοες, 
τής δάφνης πλέξετε στεφάνια, 
— εμπρός παιδιά 
ανοίξετε πανιά, 
αύρα γλυκειά μάς φέρνει ή Λευτεριά.

Τό 1960 έκδίδει τό «Θρόμβοι καί Σταλακτίτες». ’Ενώ στίς προηγούμε
νες συλλογές του χρησιμοποιεί τόν ισοσύλλαβο στίχο καί τήν δμοιοκαταληξία, 
στήν συλολγή αύτή προσαρμόζεται στα σύγχρονα ποιητικά ρεύματα.

Το 1961 έκδίδει τδ συνθετικό ποίημα «’Αποδημία» πού ξαφνιάζει μέ 
τόν γεμάτο μουσικότητα έλεύθερο στίχο του. Άπό τήν συλλογή αύτή σάς 
διαβάζω τόν δέκατο λόγο:

Ho ιός ξένος είπε τούτο τόν λόγο: «Τά όνειρα είναι ό πόθος τής ψυχής;» 
'Εγώ λέω: ή ψυχή είναι ή μήτρα τών δνείρων.
Ή ψυχή είναι τό άσπρο καραβόπανο πού παραπαίει στην απαντοχή. 
Είναι τό μαύρο πανί τού μεθυσμένου καραβιού 
πού μάταια τρικλίζει γιά νά στήσει τήν καρίνα του προτού γύρει 

οτδν καταποτήρα.
ΎΩ, ξέρεις έσύ ποιά μάγισσα κλώθει τδ νήμα τών στοχασμών.
Βλέπεις μαζύ μου τήν άχνη πού αφήνει τδ τόξο στήν καμπύλη 

τής γεωμετρίας.
Μά δάνειοέ μου τούς άρμούς τής κιθάρας σου, 
δάνειοέ μου αύτδ τδ περόνισμα τής δρόσου, 
δάνειοέ μου τδν χρωστήρα σου πού σταλάζει τήν πίκρα του στδ φώς 

τών αστεριών σου.
Κι' άκουσε τδ τραγούδι...
Μέσ' άπό τδ αλάτι του πελάγου, μέσ' άπό τδ νοτηά τής παλίρροιας, 
σφίγγει τά δάχτυλα καί τραγουδά.
Βάστα καράβι!

Τδ 1968 παρουσιάζει τήν συλλογή «’Αναδρομή». Τδ 1971 τήν συλλογή 
«Παλίρροιες» καί τδ 1974 τήν συλλογή «’Ασφόδελοι». Οί συλλογές αύτές 
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κινούνται μέσα στό γνώριμο κλίμα τής ποίησης του Ξάνθου Λυσιώτη.
Τό δράμα του πραξικοπήματος καί τής εισβολής τό 1974 δέν άφήνει κα

νένα ασυγκίνητο καί προπαντός τούς ανθρώπους τών γραμμάτων πού έρχονται 
μέ τήν πέννα τους να περιγράφουν τα βάσανα καί τήν έρήμωση, τόν ψυχικό 
πόνο τού λαοΰ μας, τούς άγνοούμενούς μας καί συγχρόνως να τονώσουν τό 
αίσθημα τής έπιβίωσης τοΰ Ελληνισμού τής Κύπρου. ’Έτσι καί δ Ξάνθος 
Λυσιώτης έρχεται μέ τούς σπαραχτικούς άλλα καί ώραίους λυρικούς στίχους 
του, στήν συλλογή «’Άνθη τής Πίκρας» τό 1975, ν’ άνιστορήσει τούς σκλα
βωμένους τόπους μας, τήν Κερύνεια, τόν Πενταδάκτυλο, τήν μοιρασμένη Λευ
κωσία. Καί λέει για τήν Κερύνεια:

Κερύνεια, Κερύνεια, Κερύνεια μου...
Οί αμμουδιές σου έλύγισαν στά πλοκάμια τών κροταλισμών, 
χάθηκαν τά ραμφίοματα άπό την εαρινή γοητεία.
Μέσα οτή γύμνια τού έρημου ουρανού
ζεψύχιοε τό περίγραμμα άπό τά σπαθίοματα της χελιδόνας.
Κερύνεια, Κερύνεια, Κερύνεια μου.
’Ήσουν ωραία, Κερύνεια μου.
Στους πράσινους κυματιομούς τών Ισκιερών μαλλιών οου 
πώς τιτιβίζανε οί φωληές τις προσευχές τους, 
πώς τό κορμί οου ευωδίαζε γιαλό και σμύρνα!
’Άχ, τώρα ερέγανε σταλιά σταλιά οί άνθοί της νειότης σου 
όπως καταλαγιάζουνε βραχνά οί άχοί τού σήμαντρου —
Κι’ εγώ μέο’ άπό τ’ άρμενα τού ραγισμένου καραβιού 
πού σκληρή τά δέρνει αρμύρα
αναζητώ στις δικασμένες γούβες τών μεοάνυχτων 
διπλό, τριπλό, τετράδιπλο μαντήλι νά σφουγγίσω 
τόν καφτερό οου βόγγο, Κερύνεια μου.

Καί παρακάτω λέει γιά τούς άγνοούμενούς μας:

Πού νά σέ βρώ αγνοούμενε αδερφέ μου 
νά στραγγίζω τήν υδροχόη τού πόνου;
Σε ποιά κύματα ένός βυθού πού έγινε άλικος, 
σέ ποιες ρωγμές άνέμων πού τούς καίνε οί γόοι, 
μέσα σέ κύκλους σκοτεινούς ένός ορίζοντα χωρίς σύνορα, 
σέ κύκλους πού άναμοχλεύουν τόν άνθό τής μνήμης;
Προσπαθώ νά δρέψω τήν εΙκόνα τού χαμογέλιου οου 
μέο’ άπό τή μάταιη ανακοίνωση τού ραδιόφωνου.
"Απλώνω τή σκέψη μου
μέσα στό καταχωνιασμένο βάθρο τών ώρών,

γυρεύω ένα σημάδι θαλερό στούς δείχτες τού χρόνου. 
Σκοτάδι... σκοτάδι...
"Η γοργόνα τής απελπισίας 
κυλά μέο’ τά φαράγγια τού Πενταδάκτυλου.

Τό δράμα δμως τής Κύπρου συνεχίζεται. Τό 1976 μάς δίνει τό 
«Δώδεκα χάντρες στό κομπολόι τής απαντοχής» μέ ποιήματα γεμάτα καρ
τερικότητα καί κάποια αισιόδοξη προσμονή. Καί λέει:

Κι αν στό πελέκι τού χαμού μαλλιά τραβάνε οί μάνες, 
κι’ αν παρθενιάς τό ζέφτιομα μοιρολογάνε οί κόρες, 
στ’ “Αϊ Ίλαρίωνα τήν κορφή μελτέμια άχολογάνε 
κι άκαρτεράνε βροντερό τό σάλπισμα νά ηχήσει.
Βαρηά ή καρδιά, βαρηά ή λαλιά, βαθειά τού πόνου ή στέρνα, 
σεισμός τά στήθια έτράνταζε κι ή απαντοχή λουφάζει, 
μά οτή θολούρα τής άχτής λευκό κατάρτι ασπρίζει 
καί ζεδιπλώνει τόν αχό τής παλληκαροσύνης.

Τό 1977 έκδίδει τήν συλλογή «Ψηφίδες σέ ραγισμένο μάρμαρο». Μέσα 
άπό τούς στίχους τοΰ ποιητή άκοΰς κραυγές πόνου μά καί τραγούδια έλπίδας 
για ένα καλύτερο αύριο. Σ’ ένα τραγούδι του λέει:

Κεράστε στό κροντήρι μου Κυπριώτικο κρασί. 
Γλυκό σάν τό γλυκύτατο τραγούδι τής άηδόνας 
σπαθάτο σάν τό κόκκινο τού Πενταδάχτυλου αίμα 
κι όλόχυμο κι’ ευωδιαστό σά τού έρωτα τό αχείλι. 
Κι’ όταν γλαρώσει ό πόθος μου στά φουντωμένα στήθια 
καί τό τραγούδι μου απλωθεί καί τό κορμί μου ισιώσει 
βουνά καί κάμποι όρθώνουνται τής δολερής Πατρίδας 
κι ακρογιαλιές περήφανες πού ζούν τώρα οκιαγμένες. 
Καί τό μεθύσι θά βροντά στό μαγεμένο ντέφι 
καί τό μεθύσι θά χύμα στις υπερούσιες φλέβες 
πού άσπρη θά στήνουν Πασχαλιά στις ίνες τού κορμιού μου.

"Ολες αύτές οί συλλογές συγκεντρώνονται σέ μια έκδοση τό 1978 μέ 
τίτλο «Συγκομιδή 1937 - 1977», στήν όποια έκτός άπό τό ποιητικό του έργο 
περιλαμβάνονται καί δυό πεζά του έργα: το «Καπετάν Γιαννάκης» πού έξέ- 
δωσε τό 1953 καί τό «Εκείνα τά χρόνια» πού έξέδωσε τό 1972.

Τό 1983 δ Ξάνθος Λυσιώτης έκδίδει τήν «Συγκομιδή Β'» πού περιλαμ
βάνει συλλογές πού έξέδωσε άνάμεσα στό 1979-1983. Οί συλλογές αύτές 
είναι :

«Υστερόγραφο» τό 1978, «Χώμα τής γής μου» 1979, «"Ενα σμάρι 
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πουλιά» τό 1980, «Υστερόγραφο 2» τό 1980, «Προσευχές» τό 1981, «Κάλεσμα 
για ταξείδι» τό 1981, «Βουλιαγμένο καράβι» τό 1982, «Ηλιοτρόπια», πεζά τό 
1982 καί τό «Τραμπαλίσματα» μέ ποιήματα για παιδιά τό 1983.

Τά ποιήματα στήν «Συγκομιδή 2» παραμένουν τά ίδια δπως στήν «Συγκο
μιδή». Ή άγάπη για τήν πατρίδα, ή πίστη του στόν άνθρωπο, οί φυσικές 
όμορφιές τής Κύπρου, οί αναμνήσεις των καλών ώρών τής ζωής καί τής άγά- 
πης, ή άγάπη του για τά παιδιά καί τέλος τό βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα 
κυριαρχούν σ’ αύτήν. Σέ δλο τό έργο παρατηρεΐται κυρίως ό μελωδικός δε
καπεντασύλλαβος χωρίς ν’ άποκλείωνται καί μερικοί λιγοσύλλαβοι στίχοι ή 
καί πολυσύλλαβοι. Τό 1984 έκδίδει μιά ποιητική συλλογή μέ τίτλο «Άππιδάκι, 
βουνό μου». Τό «Άππιδάκι», βουνό στόν Ψευδά, δ τόπος των προγόνων του, 
γίνεται τό έναυσμα γιά τήν νέα του ποιητική δημιουργία. Οί άναμνήσεις τής 
νειότης του, ή άγάπη του γιά τόν τόπο του, τίς φυσικές όμορφιές του, γιά τήν 
λύτρωσή του, ένας ύμνος γιά τήν λευτεριά, ή άγάπη του στήν άνθρωπότητα, 
μιά επίκληση πρός τήν Κυπραίϊσσα Παναγιά ν’ άπλώσει τίς φτεροΰγες της 
στόν ταλαιπωρημένο μας κόσμο, είναι τά κύρια θέματά του. Σάς διαβάζω ένα 
άντιπροσωπευτικό άπόσπασμα άπό τήν «Παναγιά».

Περπάτησε Παναγιά Περπατούσα στίς τέσσερις γωνιές τον πλανήτη 
φανερώσου όπως τό φεγγοβόλα μετέωρο Φανερωμένη μου, 
κατέβα άπό τό θρονί σου Παναγία Κυκκώτιοσα καί Παναγία των Παίδων 
καί γύρε Χρυοογαλακτοϋοα στά πεινασμένα παιδικά στόματα 
νά κλείσουν πια τά ραγίοματα που σπαράζουν τή φλούδα τής γης.
Κάτω άπό τά σμαράγδια που θόλωσαν οί άνίεροι διαξιφισμοί 
χιλιάδες όπλές στιγματίζουν τή γαλανάδα 
των παραδεισένιων κατοπρισμών.
Ω, σύναξε Παναγιά Θεοοκέπαστη κάτω άπό τή σκέπη σου 

τ' άλλόφρονα ποδοβολητά των τρεμάμενων ζαρκαδιών 
γιά νά έκκολάψεις τόν λευκόν έρωτα των περιοτεριών 
στις φρυγμένες άγκάλες τής Οικουμένης.

Καί τέλος, μόλις χθές, έφθασε στά χέρια μου ή τελευταία συλλογή τού 
άκούραστου αύτοΰ τεχνίτη τού λόγου μέ τίτλο «Δεκαπεντασύλλαβοι τού Δεκα- 
πενταύγουστου» πού είχα τήν τύχη ν’ άκούσω άπαγγελμένη άπό τόν ίδιο τήν 
βραδυά τών γενεθλίων του μαζί μέ άλλους έκλεκτούς του φίλους. Στούς στί
χους του -τούς γεμάτους λυρισμό έχει κατασταλάξει δλη ή εύγένεια καί άνθρω- 
πιά μιας Ολοκληρωμένης ζωής ζυμωμένης μέ τά ιδανικά τής πατρίδας, τής 
έλευθερίας καί τής οικογένειας.

Μιλώντας σας γιά τό τόσο πλούσιο ποιητικό έργο του Ξάνθου Λυσιώτη 
δέν έκανα καμμιά κριτική. Αύτή άφήνεται στά χέρια τών ειδικών πού μέ 

τόν κριτικό τους λόγο έχουν κατατάξει τόν Ξάνθο Λυσιώτη μέσα στούς άξιους 
τών Νεοελληνικών μας γραμμάτων. Γι’ αύτό καί δίκαια έχει τιμηθή μέ πολλά 
βραβεία σέ παγκύπριους καί πανελλήνιους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς καί 
έχει τιμηθή μέ διακρίσεις τόσο στήν Κύπρο, όσο καί στήν ’Αγγλία, τήν 
Πορτογαλία καί τήν Ελλάδα. Σημαντική είναι καί ή βράβευσή του άπό τό 
Ύπουργεΐον Παιδείας τής Κύπρου μέ τό βραβείο συνολικής προσφοράς άπό 
έκτίμηση στήν προσφορά του στά Ελληνικά Γράμματα.

Τελειώνοντας θά σάς διαβάσω μιά προσευχή άπό τήν συλλογή «Προσευ
χές»' καί προσεύχομαι κι’ έγώ γιά τήν ύγεία του σεβαστού μας ποιητή καί 
γιά συνέχιση τού δημιουργικού του έργου.

Σ' ευχαριστώ Κύριε πού μ' έστειλες
σ' αύτή τήν πολυτραγουδημένη κι όμορφη γή 
τής μικρής μου πατρίδας.
Παντού εδώ σαλεύει τό κάλλος τής θείας πνοής Σου:
Μέσα στή ριγηλή έκταση τών λιμνών
μέσα στή ρέμβη τού σιωπηλού δάσους 
μέσα στο άένναο κελάρυομα τής πηγής. 
Πόση όμορφάδα στενάζει σ' αύτή τήν τυρανιομένη γή. 
νΑχ εύδόκηοε Κύριε νά τής οτείλεις 
τό πολύχρωμο τόξο τής εύοπλαχνίας Σου.
Στείλε το στά σύνορα τής αγαπημένης βορεινής πόρπης 
εκεί πού ταλαντεύονται οί άνθοί τής λεμονιάς 
καί πού τό κύμα λικνίζεται στή μολπή τού υμεναίου. 
Καί κάμε πιά νά σιγήσουν έντός μου 
τά θλιβερά άναστενάγματα τού γκιώνη 
πού δολώνουν τον αμφορέα τής προσμονής.

ΛΟΤΛΛΑ Κ. ΧΡΤΣΑΝΘΗ

* 'Ομιλία πού δόθηκε στό «Λήδρα» στις 9 Νοεμβρίου 1984 σέ τιμητική γιορτή για 
τόν Ξάνθο Λυσιώτη, πού διοργάνωσε ή «Πνευματική ’Αδελφότης Έλληνίδων 
Κύπρου».
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ΧΡΤΣΑΝΘΟΤ ΣΤ. ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ

ΣΚΙΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΤΠΡΟ 
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

TOT 1821*

* Έχει εκφωνηθεί στις 9 Ιουλίου 1984, στο Ίδρυμα Μακαρίου του Γ', στη Λευκωσία.

«Εσύ κρυφοζωντάνεψες 
ωραίο νησί, και φύλαξες, 
Κι εσύ τα προσκυνάς 
της Ρωμιοσύνης τα είδωλα, 
της Ωμορφιάς το είδωλο 
και της Παλληκαριάς...»

(Κ. Παλαμάς)

Στο χώρο του ιερού της Φανερωμένης στη Λευκωσία, μέσα σε υπόγεια 
κρύπτη, βρίσκονται τα οστά εκλεκτών κληρικών και λαϊκών που θανατώθη
καν τον Ιούλιο του 1821. Και το Μαυσωλείο που στήθηκε στον περίβολο 
του ναού αποτελεί σύμβολο κι υπόμνηση αιώνια για το βαρύ τίμημα της Κύ
πρου στον αγώνα του Ελληνισμού για εθνική ανάσταση, προβάλλοντας την 
αξιόλογη συνεισφορά του νησιού στο βωμό της ελληνικής πατρίδας και παρα
δειγματίζοντας για έργα υψηλά τις κατοπινές γενιές. Μια επιτύμβια πλάκα 
αποκαλύπτει τα ονόματα: Κυπριανού αρχιεπισκόπου, των μητροπολιτών Πά
φου Χρυσάνθου, Κιτίου Μελετίου, Κυρηνείας Λαυρέντιου, καθώς και των δώ
δεκα ιερωμένων και λαϊκών που τάφηκαν μαζί τους:- Ιωσήφ ηγουμένου 
Κόκκου, Μελετίου αρχιαδιακόνου, Γ. Μασούρα, Π. Οικονομίδου, Μ. Γλυκύ, 
Πιεράκη Δημητρίου, Ιωάννου Αντωνοπούλου, Χατζηπετρή βοσκού, Ν. Ζω
γράφου, Σ. Σολομή, Σ. Συμεωπούλου, Χρ. Κουρτελλαρίδη.

Η Ιστορία πληροφορεί πως γύρω στους πεντακόσιους συνολικά σφαγιά
στηκαν ή απαγχονίστηκαν κι οι περιουσίες τους δημεύτηκαν, σ’ ένα πρωτο
φανές ξέσπασμα θηριωδίας του κατακτητή. Ο Τούρκος διοικητής της Κύ
πρου Κιουτσιούκ Μετχμέτ - Πασάς είχεν ήδη εφαρμόσει τη διαταγή της Γψη
λής Πύλης «περί αφοπλισμού των ραγιάδων» κι είχε ενισχύσει, από τα μέσα 
Μαίου του 1821 τη συνηθισμένη στρατιωτική δύναμη με άλλες 4 χιλιάδες 
στρατιώτες από τη Μικρασία, τη Συρία και το Λίβανο ώστε δεν διαγραφόταν 

κανένας κίνδυνος για την αυτοκρατορία. Όμως οι τραγικές σκηνές που 
ακολούθησαν δείχνουν την αγριότητα της τυραννίας' σκοπός η τρομοκρατία 
κι η εξάρθρωση τυχόν επαναστατικού δικτύου.

Φαίνεται ότι η Κύπρος δεν είχε περιληφθεί στα σχέδια των επιχειρή
σεων, τουλάχιστο στην πρώτη εκδήλωση της Μεγάλης Ελληνικής Επανά
στασης του 1821’ ήταν πολύ μακρυά από τα πεδία των μαχών της Βλαχίας 
και Μολδαβίας και σε απόσταση από τη μητρόπολη για να μπορεί να τύχει 
ενίσχυσης σε ένοπλο αγώνα. Όμως ευθύς εξ αρχής η Ελληνική της ταυτό
τητα ωθεί σ’ ολόψυχη συμμετοχή. Η Κύπρος δεν βρίσκεται στον περίγυρο 
του Ελληνισμού, για να φτάνει ως εδώ ο απόηχος του μεγάλου ξεσηκωμού. 
Ζεί έντονα τα γεγονότα, λαμβάνει μέρος στις προετοιμασίες και, παρά τη μειο
νεκτική γεωγραφική της θέση, προσφέρει εκατόμβη για να φουντώσει το δέν
τρο της λευτεριάς· και στέλλει μαχητές για να διαφεντέψουν το δίκαιο. Η 
Κύπρος συμμετέχει στις περιπέτειες του Έθνους, γιατί είναι τμήμα του κι’ 
η μοίρα κοινή :-

«Είσιεσ σγιαν είγαν ούλοι τους τζι η Τζύπρου το κρυφόν της' 
μεσ’ τους ανέμους τους κρυφούς είσιεν το μερτικόν της»

Η μοίρα του Ελληνισμού είναι η αθανασία. Πλάστηκε από την πρώτη 
στιγμή της δημιουργίας και του μέλλεται να σβήσει μόνο σαν φτάσει η συν
τέλεια του κόσμου. Έρεισμα η θεϊκή προστασία. Αυτή η πεποίθηση, με . 
έξαρση πατριωτική με υπερηφάνεια εθνική, επιγραμματικά διατυπώνεται από 
τον εθνικό βάρδο:

((Η Ρωμιοσύνη έφ' φυλή συνότζιαιρη του κόσμου!
Κανένας δεν ευρέ^ηκεν για να την ιξιλείφει 
κανένας, γιατί σιέπει την που τα ψη ο θεός μου»

Αυτή η βαθειά πίστη, στο ανεξολόθρευτο της Ρωμιοσύνης, επανέρχεται 
επανειλημμένα κι επίμονα με υμνητή κι ερμηνευτή τον αρχιεπίσκοπο Κυ
πριανό :-

«Αμμά 'ξαιρε πως ύλαντρον όντας κοπεί καβάτζιν 
τριγύρω του πετάσσονται τρακόσια παραπούλια»

Μορφή βιβλική, γεμάτη αρετή και τόλμη, καρτερία και αγιότητα, υπερη
φάνεια εθνική και ταπεινότητα χριστιανική, φαντάζει μέσα στις σελίδες 
της Ιστορίας μας ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Υπήρξε φυσιογνωμία 
πλήρης πνευματικής ισχύος και θελήσεως: «Άνήρ τφ δντι εύσεβής, φιλό
πτωχος, φιλόπατρις, γεγυμνασμένος έκ πολλών χρόνων, πράγμασιν έκκλησια- 
στικοΐς και πολιτικοις...». Έσκυψε με στοργή πάνω σε κοινωνικά θέματα, 
διεχειρίσθη με επιτυχία οικονομικά ζητήματα, αντιμετώπισε πλείστα προβλή
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ματα που τάρασσαν την Εκκλησία κι έφερε γαλήνη στους κόλπους της. Διέ- 
λαμψεν ως πνευματικός ηγέτης απαράμιλλος, γιατί αφύπνισε το λαό σε τέ
τοιο βαθμό κι’ οδήγησε σε περίοδο ακμής, ώστε, παρά την τουρκική δεσπο
τεία, να μπορεί να χαρακτηριστεί η περίοδος της αρχιερατίας του σαν ο Χρυ
σούς αιώνας της Κυπριακής Εκκλησίας κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας. 
Η ίδρυση τής Ελληνικής Σχολής, του Ελληνομουσείου (το 1821) με στόχο 
τη δημιουργία χαρακτήρων, που να αγωνίζονται και να θυσιάζονται για την 
πίστη και την πατρίδα, με μέσα ανόδου τα «ελληνικά μαθήματα» και τη 
διδασκαλία της «πατρίου πίστεως», και με σκοπό τη ρύθμιση της γλώσσας 
των νέων η οποία είχεν εκβαρβαρωθεί, έγινε αιτία να ξεπηδήσουν οι αριστείς 
του δουλωμένου νησιού, όπως τους φαντάστηκε στην ιδρυτική πράξη «θεοσε
βείς, φρόνιμοι, πολιτικοί, χρηστοήθεις, δίκαιοι, φιλοπάτριδες, φιλέμποροι». 
Τα σχετικά με τη δράση του κι ο μαρτυρικός θάνατός του τον αναδεικνύουν 
πρώτη κυπριακή μορφή στον αγώνα του 1821 και τον ανεβάζουν στο πάνθεο 
των εθνομαρτύρων. Σταθερά αποφασισμένος για την υπέρτατη θυσία, ατρό
μητος στις συγκρούσεις με την εξουσία, απτόητος σε απειλές και εκβιασμούς, 
αδέκαστος πρωταγωνιστής, εψεγάδιαστος και τίμιος πατριώτης, περήφανος 
υψώνεται μπροστά στην αγχόνη. Έγνοια του μοναδική η τύχη των ραγιά
δων γι’ αυτούς οι ευλαβικές προσευχές του που τις ανέδιδε η πίστη στη 
δικαιοσύνη και στην απέραντη καλωσύνη του Μεγαλοδύναμου. Απεγνωσμέ
νες και τραγικές υπήρξαν οι παραστάσεις του στον Τούρκο διοικητή για την 
ασφάλεια του ποιμνίου του. Αλλά το δράμα δεν θα αργήσει να φθάσει στην 
κορύφωση. Ιδού η μετουσίωση της θυσίας σε τέχνη: «Μια μέρα οι αφεντά- 
δες τους νησιού με θεοκατάρατους δόλους, μαζέψανε, σαν τα πρόβατα στο μαντρί, 
τους προεστούς με επικεφαλής τους δεσποτάδες μας. Και άρχισε η μεγάλη 
σφαγή κατά θέλημα θεού για να ξεπλερωθούν οι αμαρτίες μας και για να 
δείξει πόσο τιμημένο πράγμα είναι η ελευθερία, που αγοράζεται με τόσους 
ποταμούς αιμάτων. Και που πρέπει να φυλάγεται όπως το βρέφος στην 
αγκάλη της Παναγίας μητέρας. Τό αίμα των προεστών σαν το ποτάμι 
εκύκλωσε τα τείχη της Λευκωσίας» (Κ. Χρυσάνθης) . Ήταν η 9η Ιουλίου 
1821 η μέρα που απαγχονίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Ανέ
βηκε στητός και ολόρθος τον ανάντη δρόμο της αρετής και της δόξας. Γι’ 
αυτό και δίκαιος ο θαυ|ΐασμός του ποιητή:

«Η γαλανή του βίου σου έκταση γεμίζει την κενότητα 
του βίου με αγγέλων ήχους.

Η άσκηση της αρετής διάδημα εκατόφυλο 
σε υάκινθους βοστρύχους

Το ξίφος της αρετής ψηλά οα μέτωπο βουνό 
το κράτησες γενναία.

Ένας δικέφαλος αητός οι λέφτεροι ουρανοί.

Η Ελλάδα μας ωραία.
Κοσμεί σαν αίσθηση ένδεη το πλάτος της ατμόσφαιρας

η ψυχική σκιά σου.
Πλουμίζει το μαρτύριο, κι ένα στεφάνι η εποχή

κρατάει απ τα φτερά σου.»
(Κ. Χρυσάνθης)

Τις επαφές του με τη Φιλική Εταιρεία καλύπτει η ιστορία κι ο θρύλος. 
Οι απόστολοι της Φιλικής, ο Μετσοβίτης φιλικός Δημήτριος Ύπατρος πρώτα 
επισκέφθηκε την Κύπρο κι ήλθε σ’ επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Κυπρια
νό και τους προκρίτους που έδειξαν προθυμία να συνεισφέρουν χρήματα και 
τρόφιμα υπέρ του αγώνος. Και πιο ύστερα ο φιλικός Αντώνιος Πελοπίδας 
πήρε εντολή από τον ίδιο τον Αλέξανδρο Γψηλάντη να παραλάβει από τον 
Αρχιεπίσκοπο ό,τι είχε συλλεγεί. Ιδού η μαρτυρία, όπως τη διέσωσε ο 
Ιωάννης Φιλήμων, στο «Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστά- 
σεως» τομ. Α', σελ. 53, Αθήναι, 1859: Γενικόν Σχέδιον, μέρος Α', κεφάλαιον 
Β', Άρθρον ΙΕ:

«*Ο  ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός ύπεσχέ^η νά ουνειοφέρη 
χρήματα ή τροφάς, όσας δυνη&η. Λοιπόν ό Καλός πρέπει νά γράψη 
πρός την Μακαριότητα του προσεκτικά δηλοποιών των πραγμάτων την 
κατάοτασιν, διά να φιλοτίμησή νά βοη^ήση άναλόγως τή φήμη τής 
νήσου έκείνης, την όποιαν έχουν το προνόμιον οι Κύπριοι νά διοικούν 
αυτοί σχεδόν τοσούτους χρόνους. Ταϋτα δε τά γράμματα ό ρήσεις 
Πελοπίδας, ή προτού, ή έπιστρέφων εξ Αίγύπτου, νά περάση είς 
Κύπρον και νά έγχειρήση τή αυτού Μακαριότητι, διά νά έμβάση τά 
χρήματα ό άγιος Κύπρου είς Κωνσταντινούπολή, ή νά στείλη τάς 
τροφάς, όπου διοριοσή’ καί τέλος νά σκεφ&ή πώς νά διαφυλάξη τό 
ποίμνιον του άπό τους κατοίκους έκεϊ έχ^ρούς».

Σε γράμμα του ο Γψηλάντης προς τον Πελοπίδα, ημερομηνίας 8 Οκτω
βρίου 1820, από το Ισμαήλι της Ρουμανίας μιλά για τις υποσχέσεις του «αγίου 
Κύπρου» υπέρ «της εκτελέσεως του Ιερού ημών σκοπού». Εξ άλλου σ’ άλλο 
γράμμα προς τον εθνάρχη, με την ίδια ημερομηνία, ο Γψηλάντης τον ευχα
ριστούσε για τη γενναία εισφορά που υποσχέθηκε αυτός κι οι ομογενείς 
«υπέρ ανεγέρσεως του σχολείου της Πελοποννήσου», του οποίου ο Γψηλάντης 
ήταν «γενικός έφορος» και τον πληροφορούσε ότι επλησίαζε «η έναρξη του 
ιερού τούτου καταστήματος» (δηλαδή η κήρυξη της επανάστασης) . Ας δούμε 
όμως ολόκληρη την επιστολή αυτή:-

«Μακαριώτατε καί φιλογενέοτατε Δέσποτα,

'Ο φιλογενέστατος κύριος Δημήτριος 'Ύπατρος με έάεβαίωοε περί 
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τής γενναίας συνεισφοράς, την όποιαν ή ύμετέρα Μακαριότης ύπεσχέ- 
θη προς αυτόν διά τό Σχολεϊον τής Πελοπόννησου. "Οθεν, ώς γε
νικός έφορος τοϋ Σχολείου τούτου, κρίνω χρέος μου άπαραίτητον νά 
ευχαριστήσω την Ύμετέραν Μακαριότητα καί να την είδοποιήσω ότι 
ή έναρξις του Σχολείου έγγίζει. Διά τοϋτο, λοιπόν, στέλλω έξεπί- 
τηδες τον κύριον "Αντώνιον Πελοπίδαν, άνδρα ενάρετον, φιλογενή 
καί πάσης πίστεως άξιον διά νά την βεβαιώση και διά ζώσης φωνής 
την όσον οϋπω άνέγεροιν τού ιερού τούτου καταστήματος, "Ας ταχύ
νει, λοιπόν, ή ύμετέρα Μακαριότης νά έμβάοη τόσον τής ύμετέρας 
Μακαριότητος τάς συνεισφοράς, όσον καί τών λοιπών αυτού ομογε
νών, είτε χρηματικός είναι είτε ζωοτροφάς προς τον εν Παλαιφ 
Πάτρφ τής Πελοποννήσου Κύριον "Ιωάννην Παπά Διαμαντόπουλον, 
συντροφεύουοα αυτός ή με άνθρωπον της επίτηδες ή με το κομιστήν 
τού παρόντος μου. "Ων δε εύελπις, ότι ή ύμετέρα Μακαριότης θέλει 
φιλοτιμηθή νά δείξη την συνεισφοράν αξίαν τού μεγάλου ζήλου καί 
Πατριωτισμού Αυτής τε καί όλου της τού ποιμνίου, εξικετεύω τάς 
μακαρίους Αυτής εύχάς καί μένω μέ βαθύ σέβας,

τής ύμετέρας Μακαριότητος 
τέκνον ευπειθές 

"Αλέξανδρος Ύψηλάντης 
"Ισμαήλ, την 8ην "Οκτωβρίου 1820».

Η πρώτη επαφή των Φιλικών με τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό τοποθε
τείται στο 1818. Τέσσερις απεσπασμένοι, ένας κληρινός και τρεις λαϊκοί 
είχαν έλθει στην Κύπρο για να φέρουν το μήνυμα της Επανάστασης. Κι 
ήλθαν σε επικοινωνία με τον Μακαριότατο κι άλλα σημαίνοντα πρόσωπα, 
κληρικούς και λαϊκούς. Φιλοξενήθηκαν από τον ίδιο, για λόγους προνοίας 
στην Ελληνική Σχολή, απέναντι από το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. Ο χώρος 
της φιλοξενίας διασώζεται ακόμα για να μας θυμίζει τον κοινό παλμό του 
ελληνισμού και τους κοινούς αγώνες. Γπάρχουν εξ άλλου πληροφορίες για 
ευρύτερη συνωμοτική δράση του Αρχιεπισκόπου στον αγώνα’ είχε θέσει σε 
κυκλοφορία στο νησί επιστολές που παρακινούσαν σε εξέγερση κι είχε ανα- 
μιχθεί ενεργά στον αγώνα και μάλιστα ενώ είχε προηγηθεί το μαρτύριο 
του ΙΙατριάρχου Γρηγορίου του Ε' και ήξερε πολύ καλά τι τον περίμενε αν 
έφταναν τα γράμματα στα χέρια του τυράννου.

II φλόγα της Ελευθερίας άναψε τις καρδιές όχι λίγων Κυπρίων στα χρό
νια του μεγάλου αγώνα που έδωσαν δείγματα παλληκαριάς κι άνέβηκαν το 
γολγοθά της θυσίας. Γπάρχουν μαρτυρίες πως δ Αρχιμανδρίτης Θεόφι
λος Θησέας, ανεψιός του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού έφθασε στη Λάρνα
κα τον Απρίλη του 1821 και διεμσίρασε φυλλάδια επαναστατικού περιεχομέ

νου. Συνωμοτική υπήρξεν επίσης η δράση του κληρικού Χρύσανθου, 
εξάρχου της μητρόπολης Κιτίου, που τον μύησε ο απόστολος της Φιλικής Πε
λοπίδας’ ο Χρύσανθος έγινε ύποπτος στους κατακτητές κι αναγκάστηκε να 
καταφύγει στα βουνά του Κύκκου. Από τους «Καταλόγους των Φιλικών» 
είναι γνωστή η μύηση του Κυπρίου διδασκάλου X α ρ ά λ α μ π ο υ Μ ά λ η, 
που κατηχήθηκε στην Πόλη από τον αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Δίκαιο ή Παπα- 
φλέσσα, στις 28 Οκτωβρίου 1819, και κατέθεσε 250 γρόσια σαν εισφορά*  
το δε αφιερωματικό του αναφέρει το όνομα του Νικολάου Θησέα εμπό
ρου στη Μασσαλία, που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ήταν κι ο Θησέας φιλικός.

Πρωτομάρτυρας της λευτεριάς ανεδείχθη ο σύντροφος του Ρήγα Φεραίου 
Ιωάννης Καρατζιάς από τη Λευκωσία, που περιλαμβάνεται στους 
οκτώ που συμμαρτύρησαν με τον εθνικό βάρδο και πρόδρομο του μεγάλου 
αγώνα' κρεμάστηκε στο φρούριο του Βελιγραδιού στις 24 Ιουνίου 1798. 
Πρώτο δε θύμα των Ελλήνων της Κύπρου υπήρξε ο μητροπολίτης Νικομήδειας 
της Μικράς Ασίας Αθανάσιος Καρύδης’ ο Κύπριος Ιεράρχης, γέ
ροντας και ασθενής, συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη μαζί με άλλους συνο
δικούς και αρχιερείς και πέθανε ενώ μεταφερόταν στην αγχόνη*  όμως οι 
Τούρκοι τον κρέμασαν και νεκρό ακόμη. Κύπριος κι ο επίσκοπος Δημη- 
τσάνης Φιλόθεος Χατζής με αξιόλογη πνευματική και εθνική δρά
ση στο Μόριά’ «άξιος και τίμιος και δόκιμος αναφανείς», είχε μεταξύ άλλων 
συντελέσει στην προαγωγή των «μπαρουτόμυλων» της Δημητσάνας, που βοήθη
σαν στον αγώνα του 1821*  κλείστηκε σαν όμηρος στις φυλακές της Τριπο- 
λιτσάς και πέθανε εκεί στις 10 Σεπτεμβρίου 1821, λίγες μέρες πριν την 
άλωση της.

Η παρουσία ελληνικών καραβιών στην Κύπρο, σκορπούσε ρίγη εθνικού 
ενθουσιασμού κι ανεπτέρωνε τη λαχτάρα της λευτεριάς, στο νησί, που, μα- 
κρυά από τον εθνικό κορμό, βρισκόταν κάθε στιγμή στη διάθεση των ορδών 
της βαρβαρότητας. Στις 19 Ιουνίου 1821 προσορμίστηκε στις βόρειες ακτές, 
σε μια τοποθεσία μεταξύ Λαπήθου και Καραβά, ο Ψαριανός ναυμάχος Κων- 
σταντής Κανάρης, με εφτά καράβια’ ήλθε σε επικοινωνία με δημογέροντες 
και λαό, που πρόθυμα του χάρισαν τρόφιμα και συγκέντρωσαν χρήματα για 
τον αγώνα. Κι άλλες φορές οι Κυπριακές θάλασσες έγιναν πεδίο συγκρού
σεων: Στις 16 Φεβρουάριου 1823 δύο ελληνικά βρίκια προκάλεσαν σημαν
τικές απώλειες σ’ ένα τουρκικό καράβι. Και πιο ύστερα, 40 ψαριανά πλοία 
προσορμίστηκαν στη Λάρνακα και διέλυσαν πολιορκία του Γαλλικού Προξε
νείου όπου είχαν καταφύγει Κύπριοι πατριώτες. Αναφέρεται περιπολία 12 
ελληνικών καραβιών στις 8 Ιουλίου 1823 κι άλλες επιδρομές στα λιμάνια Λε
μεσού, Λάρνακας και Πάφου κι επανειλημμένες προσεγγίσεις στην περιοχή 
της Κερύνειας. Είναι βέβαιο ότι κατέφευγαν στα πλοία πολλά παλληκάρια, 
που τα βρίσκουμε να αγωνίζονται στην Ελλάδα.
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Δειγματικά αναφέρουμε μερικά ονόματα, αντλώντας από τον κατάλογο 
που κατάρτισε η «Επιτροπή Εκδουλεύσεων των Αγωνιστών» το έτος 1865. 
Ο Ζήνων Κύπριος, που ανατινάχτηκε μαζί με τον Γεωργάκη Ολύμπιο 
στη Μονή Σέκου στη Μολδοβλαχία. Ο Χατζηχριστόδουλος Κ ο κ- 
κ ι ν ό φ τ α ς από τη Τσάδα, που πολέμησε στο Μεσολόγγι. Ο Γεώργι
ος Κυπριώτης, μπουρλοτιέρης, που σκοτώθηκε στη ναυμαχία του Κα- 
φηρέα. Ο Θεόδωρος Ιωάννου, που πολέμησε με το Νικηταρά και 
το Χατζηχρίστο. Ο Χριστόδουλος Δημητρίου, που πληγώθηκε 
στο Άργος. Ο Μιχάλης Κυπραίος, που ανδραγάθησε στο Νιόκα- 
στρο, πολέμησε στο πλευρό του στρατηγού Μακρυγιάννη κι έπεσε στη μάχη 
των Μύλων. Ο Παντελής Ορφανός, που πληγώθηκε στο Μεσολόγγι 
και στην Κρήτη. Ο Χρήστος Παπανικολάου, από το Κοιλάνι, 
που πολέμησε σαν ναυτικός. Ο Χριστοφής Αυξέντης, από τα Πέρα, 
που πολέμησε στην Ελλάδα και ξαναγύρισε στο νησί. Ο Κωνσταντί
νος Κυπριώτης, μπουρλοτιέρης, που σκοτώθηκε στη ναυμαχία των Τρι- 
κέρων. Ο Μιχαήλ Πασχάλης, που πολέμησε με τον Κριεζώτη. Ο 
Σταύρος Χατζηαντωνίου, που πολέμησε μαζί με τον Νικηταρά' κι 
άλλοι πολλοί. Ανάμεσα σ’ αυτούς κι ο γνωστός μας Θεόφιλος Θησέας, 
που τον είδαμε να διανέμει επαναστατικές προκηρύξεις στη Λάρνακα, χρησι
μοποιήθηκε στην Ελλάδα στον αγώνα σαν στρατιωτικός κι’ έφθασε στο βαθμό 
του αντιστράτηγου.

Ο αδελφός του Θεόφιλου, Νικόλαος Θησέας, πολέμησε κι αυτός 
στην Ελλάδα σαν αξιωματικός. Έχαιρε πολύ μεγάλης εκτιμήσεως κι αυτό 
το βλέπουμε, εκτός των άλλων, κι από τη διακήρυξη ομάδας εξόριστων Ελλη
νοκυπρίων, που υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 6 Δεκεμβρίου 1821' σ’ αυτή 
τη διακήρυξη, όπου τάσσεται σαν επιδίωξη αδιάκοπη η απελευθέρωση της 
«πάλαι μέν μακαρίας, ήδη δέ τρισάθλιας νήσου Κύπρου», ορίζεται σαν επίτρο
πος ο Νικόλαος Θησέας: «...δπως συνεργήση καί ένεργήση πληρεξουσίως 
πάντα δσα κρίνει συμφέροντα, άπέλθη αύτός ή πέμψη πρεσβείαν πρός τούς 
μονάρχας ή εις δντινα τούτων κρίνη συμφερώτερον, έλθη εις συνθήκας περί 
τής νήσου καί ύπογράψη ώς άπό μέρους τοΰ κοινού, έτοιμάση δύναμιν στρα
τιωτικήν καί κινηθή κατά των έχθρών, ...». Δραστήριος φιλικός δ Θησέας, 
γενναίος πολεμιστής, ηγέτης όχι τυχαίος, έγινε ακόμα πιο γνωστός από την 
επανάσταση του Μαρτίου του 1833 τη γνωστή σαν «επανάσταση του Θησέα», 
γιατί υπήρξε πρωταγωνιστής. Εκμεταλλευόμενος τη φορολογική επιβάρυνση, 
πέτυχε να συγκεντρώσει αξιόλογη ομάδα ενόπλων στην περιοχή της Λάρνα
κας, είλκυσε πολλούς από τα πληρώματα των ναυλοχούντων Ελληνικών πλοί
ων, εξήγειρε τα χωριά και πραγματοποίησε κίνημα που ξαπλώθηκε γρή
γορα. Η τάξη αποκαταστάθηκε στο τέλος, ευτυχώς χωρίς βιαιοπραγίες των 
Τούρκων, ύστερα από επέμβαση των ξένων Πρέσβεων.

Φτάνουμε στην ηρωϊκή μορφή του I ω α ν ν ί κ ι ο υ, άξιου τέκνονυ της 
Καρπασίας, που η φιλοπατρία κι η λεβεντιά του έγινε τραγούδι και θρύλος, 
σύμβολο για καινούργια οράματα και ξεπετάγματα πατριωτικής έξαρσης. Ο 
Ιωαννίκιος, μοναχός της Μονής Μαχαιρά, υπήρξε πολεμιστής. Γπηρέτησε 
τον αγώνα του 1821, μόλις κηρύχθηκε η Επανάσταση, παίρνοντας μέρος σε 
πολλές μάχες. Μετά την απελευθέρωση ξαναγύρισε στην Κύπρο, το 1828, 
όπου για τέσσερα χρόνια εργάστηκε σαν διαχειριστής του μεγάλου Μετοχιού 
του Μαχαιρά στο Πραστειό της Μεσαορίας· πιο ύστερα τον βρίσκουμε στο 
χωριό του τον Άγιο Ηλία της Καρπασίας να ψάλλει, να λειτουργεί και ν’ 
ασκεί το επάγγελμα του βοσκού στα βουνά της Καντάρας, ελεύθερος, περή
φανος, κι αφορολόγητος, καύχημα για τους Έλληνες της «Χερσονήσου των 
αγίων και των ηρώων» και τρόμος για τους κατακτητές. Μα η περήφανη 
ψυχή του, διψούσε για γενικό ξεσηκωμό του νησιού. Όταν κηρύχτηκε η 
επανάσταση του Θησέα, ήλθε σ’ επαφή με ξένους προξένους και με το Θεό
φιλο Θησέα και ζώστηκε τ’ άρματα. Σχεδίαζε να κυριεύσει το φρούριο της 
Αμμοχώστου, να χτυπήσει τη Λάρνακα και να πολιορκήσει τη Λευκωσία’ ξε
σήκωσε τους Καρπασίτες που τον ακολούθησαν πρόθυμοι συνερπαρμένοι από 
το σύνθημα της επανάστασης του: «Ελευθερία». Το πρωί της 20 Ιουλίου 
1833, πήγε στην εκκλησία του Αγίου Ηλία με τους πρώτους συντρόφους του, 
μέρα του Προφήτη Ηλία, πολιούχου του χωριού κι ορκίστηκαν όλοι πως θ’ 
αγωνιστούν για να ελευθερώσουν την πατρίδα ή να πεθάνουν. Το κίνημα 
φούντωσε γοργά, κυρίως στην Καρπασία. Ο Ιωαννίκιος στρατοπέδευσε στο 
Πογάζι του Τρικώμου κι άρχισε να οργανώνει το στρατό του. Δυστυχώς όμως 
τα σχέδια προδόθηκαν, το καράβι με τον οπλισμό που μετέφερε για τον γενναίο 
καλόγηρο προσπέρασε το Πογάζι χωρίς να σταματήσει, ενώ συνάμα ισχυρός 
τουρκικός στρατός στάληκε από τη Λευκωσία καί βάδισε εναντίον τους, μέσω 
Λευκονοίκου. Η σύγκρουση έγινε μεταξύ Γανάγρων και Μαραθοβούνου κι ο 
Ιωαννίκιος είχε βαρειές απώλειες. Βαρύ το τίμημα για τους Καρπασίτες, 
που πλήρωσαν το σκίρτημα της λεφτεριάς με βιαιοπραγίες, λεηλασίες και 
φόνους. Τις πιο πολλές σφαγές και λεηλασίες είχε το χωριό του Καπετάν- 
Καλόγηρου Άγιος Ηλίας και τα γύρω χωριά Πατρίκι, Γαστριά, Τρίκωμο όπου 
πολλοί αποκεφαλίστηκαν και τα κεφάλια τους στάληκαν στη Λευκωσία, στον 
Πασά για να εκτεθούν δημόσια για εκφοβισμό των Ελλήνων. Είναι δε ιστο
ρικά μαρτυρημένο πως ο Τούρκος Μουλλάς της Λευκωσίας, άνθρωπος συνετός, 
κατόρθωσε να συγκρατήσει τον αναβρασμό του τουρκικού στοιχείου και να 
εμποδίσει γενίκευση των βιαιοπραγιών. Κυνηγημένος ο Ιωαννίκιος, μαζί με 
τους πολεμιστές που του απέμειναν, διασχίζει την πεδιάδα της Μεσαορίας, 
αλλά περικυκλώνεται και συλλαμβάνεται κοντά στο Πραστειό μαζί με 12 
συντρόφους του. Το τέλος του υπήρξε ηρωικό, εφάμιλλο των πιο μεγάλων 
μορφών της Ιστορίας του Ελληνισμού. Οδηγήθηκε δέσμιος μαζί με τα παλ- 
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ληκάρια του στη Λευκωσία. Τους διεπόμπευσαν περιφέροντες τους μέσα 
στους δρόμους της αγοράς κι ύστερα κρέμασαν τον καθένα στα «δώδεκα καν
τούνια της χώρας» και τον Ιωαννίκιο, αφού τον ανάγκασαν να «άρει τον σταυ
ρόν αυτού», να κουβαλήσει το παλούκι, τον εκτέλεσαν βάζοντας τον να καθήσει 
πάνω σ’ αυτό και κτυπώντας τον στους ώμους, ώσπου ο «πάλλος» τον διεπέ- 
ρασε. Σθεναρή η στάση του απέναντι στον Τούρκο διοικητή κι απίστευτα 
γενναίες οι τελευταίες στιγμές. Ο Ιωαννίκιος σκαρφάλωσε με την ευψυχία 
του στα πιο ψηλά σκαλοπάτια που οδηγούν στη λεφτεριά, αφήνοντας βαρειά 
κληρονομιά στις κατοπινές γενιές. Γιατί θέριεψε τη δύναμη της ψυχής του 
η πίστη στην αθανασία της φυλής μας που την προστατεύει από τα ύψη ο 
μεγαλοδύναμος :

«Η Ρωμιοσύνη εν να χα^εί όντας ο κόσμος λείψει»

Αυτή την πίστη σε θεό και πατρίδα ελληνική τη στάλαξε στις καρδιές 
η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, που της πρέπει ο πρώτος στέφανος. «Την καλ
λιέργησε με υπομονή κι επιμονή μέσα στους τρόμους, τις κακουχίες και τους 
κατατρεγμούς της πιο άγριας δουλείας, μυστικά, στις σπηλιές, στα μοναστή
ρια, στα κρυφά σχολειά, στις νύχτες με τα λυχνάρια του λαδιού, στις Εκκλη
σίες, που ήταν κι οπλοστάσια και εκπαιδευτήρια και καταφύγια και θυσια
στήρια*  έγινε μαχόμενη και πολεμίστρια και εμψυχώτρια, και συνδύασε το 
Δισκοπότηρο με το Καρυοφίλι, για να εκκαμινεύσει το μεγάλο δώρο, την ελευ
θερία... Η συντήρηση της φλόγας για την πίστη, ήταν συγχρόνως και συν
τήρηση της γλώσσας, του εθνισμού, της ιστορίας μας’ και με την ιδιότυπη 
αυτή συμπαράσταση της λαϊκής και εθνικής ορθοδοξίας, τη γεμάτη ταπείνωση 
κι αγάπη, σφυρηλατήθηκε όλος ο πόθος της λεφτεριάς, κι η ορμή εκείνη που 
ορθώθηκε και μας χάρισε αυτό που είμαστε σήμερα.» (Τ. Παπατσώνης) . 
Μεγάλο το μερίδιο και βαρύ το τίμημα του κλήρου που αγωνίστηκε με συνέ
πεια, κι έδωσε φωτεινά παραδείγματα λεβεντιάς και εθελοθυσίας στους εθνι
κούς αγώνες και ψυχωμένος πρωτοστάτησε πάντοτε είτε βρισκόταν στις ανώ
τερες βαθμίδες της Εκκλησίας, είτε απλός μοναχός ήταν, μορφωμένος η λι
γότερο γραμματισμένος, γέροντας ή στον ανθό της νιότης· που δεν χώριζε 
στην καρδιά του το χρέος για διαφύλαξη της πίστης, με το χρέος για την 
αποκατάσταση του Έθνους.

Σε κάθε σημείο του πλανήτη μας που έχει κατακλυστεί από την αξιο
σύνη της Φυλής μας, σε κάθε γωνιά του νησιού μας, κι ιδιαίτερα σε τούτο 
το χώρο τον ιερό, που τον λάμπρυναν μορφές ιεραρχών και ιερέων και τον 
καθαγίασε η σεπτή μορφή του Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχου Μακαρίου του Γ', 
η μοναδική και ανεπανάληπτη στην πορεία του Ελληνισμού, προβάλλει επι
τακτική η ανάγκη να σταματούμε στους μεγάλους σταθμούς της Ιστορίας μας 
και να τους θυμούμαστε με ευλάβεια που την επιβάλλει η ιερότητά τους.

Και πώς μπορεί να υπάρξει Έλληνας, αν αποβάλει από μέσα του αυτή τη 
μνήμη; Γιατί η διατήρηση της ιστορικής μνήμης θα καλλιεργεί ισχυρή ηθι
κή βούληση και θα οδηγεί σε σκέψεις και πράξεις, που να κατευθύνονται από 
το ακαταγώνιστο πνεύμα του Έθνους μας" θα συγκρατεί από επικίνδυνους 
εθνικά αποπροσανατολισμούς και θα κρατεί ελληνικό το φρόνημα, στοιχείο 
απαραίτητο για επιβίωση και διατήρηση της αξιοπρέπειάς μας. Για να μπο
ρούμε να προσβλέπουμε αισιόδοξοι στην ανάκτηση των τουρκοπατημένων εδα
φών μας.

ΧΡΤΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ
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Κ. Γ. ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ

ΠΟΙΗΤΑΡΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ

Αφιέρωμα τιμής στο Αρα Κύπρο Χρυσάνθη

Α' Ο ΣΤΙΧΟΣ

Για μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη της τεχνικής των ποιημάτων των ποιητάρηδων, 
είναι ανάγκη να γνωρίσουμε τη στιχουργική των ποιημάτων αυτών, που, βασικά, δε διαφέ
ρει από τη στιχουργική του κυπριακού δημοτικού τραγουδιού. Τόσο τα δημοτικά, όσο 
και τα ποιητάρικα είναι ιαμβικά ή τροχαϊκά, γιατί ο λαός, όπως γράφει ο Θρ. Σταύρου,1 
μόνο τους ρυθμούς αυτούς γνωρίζει.

1. Βλ. Θρ. Σταύρου, Νεοελληνική μετρική, Θεσσαλονίκη 21974, σ. 18.
2. Βλ. ποίημα «Το σικουέστρο» στου Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Κύπριοι λαϊκοί 

ποιητές, τόμ. Β', Λευκωσία 1983, σ. 418.
3. Βλ. ποίημα «Κυπριακά», ό. π., σ. 453.
4. Βλ. ποίημα «Πάλη μεταξύ Τουμάζου και Ε. Πετσαλνικώφ», ό. π., σ. 472.
5. Βλ. ποίημα «Ο πόθος», ό. π., σ. 501.
6. Βλ. Θ. Σταύρου, ό. π., σ. 41.

1. Ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος

Σ’ ό,τι αφορά λοιπόν το στίχο, ο συχνότερος στην ποίηση των ποιητάρηδων είναι ο 
παροξύτονος ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος, με τη χαρακτηριστική τομή στην όγδοη συλλαβή:

Που τους φτωχούς τους γεωργούς πόσοι ξησπιτωθήκαν 
τζαι πόσους τα χωράφκια τους άδικα πουλήθηκαν;

(Δημ. Μιχαήλ)2
Τον τελευταίον τον τζαιρόν, όσον τζαι αν πασκίσω, 
αρσενικόν που θηλυκόν δεν μπόρω να χωρίσω.

(Θ. Οικονομίδου)3
Τότε παρουσιάζονται τα δύο παλλικάρκα, 
Τουμάζος και Πετσαλνικώφ, τ αληθινά λιοντάρκα.

(Χρ. Θ. Παλαίσης)4
Θέλω να βκω πά' στα βουνά να κλάφω, να δακρύσω, 
τούντα κακά της προσφυγιάς στους άλλους να συστήσω.

(Π. Παπασυμεού)5
Από τα παραπάνω παραδείγματα, παρατηρούμε ότι ο τονισμός είναι στην έκτη ή στην 

όγδοη συλλαβή και στη δέκατη τέταρτη. Συνηθίζεται, επίσης, στο στίχο αυτό ν’ αλλάζει 
ο πρώτος ίαμβος με τροχαίο.6

2. Τροχαϊκός δεκαπεντασύλλαβος

Συνηθισμένος επίσης στίχος στην ποίηση των ποιητάρηδων είναι ο οξύτονος τροχαϊκός 
δεκαπεντασύλλαβος. Γίνεται, βέβαια, αντιληπτό ότι ο στίχος αυτός είναι νόθος. Κατά 
το Θρ. Σταύρου, «ενιαίοι, οργανικά συνθεμένοι τροχαϊκοί μεγαλύτεροι από τους δωδεκα- 
σύλλαβους (ή, έστω, τους προπαροξύτονους δεκατρισύλλαβους, που είναι το ίδιο δεν υπάρ
χουν . . .»7 Φαίνεται ότι ο δεκαπεντασύλλαβος αυτός προήλθε από την ένωση ενός παρο
ξύτονου τροχαϊκού οκτασύλλαβου και ενός οξύτονου τροχαϊκού εφτασύλλαβου. Πρέπει 
να σημειώσουμε εδώ ότι το είδος αυτό του στίχου χρησιμοποιείται πολύ από το Χαρ. Μ. 
Άζινο, από τη Φιλούσα της Πάφου:

Τζείνες πρώτα, Αναστάση, για να κάμουν φορεσιάν 
— είτε καθημερινήν τους, είτε για την εκκλησιάν —, 
έναν ττόππιν εν εκάνεν για να κάμουσιν βρατζίν, 
τούτες κάμνουν με μιαν πήχην, έσει πκιον ποτζεί τζαι τζεί;

(X. Άζινος)8
Εν τ' ορπίζαμεν ποττέ μας τούντο πράμαν να γινεί, 
εις τον εικοστόν αιώναν τέθκοια πλάνη να φανεί.
Μια κοπή που τους δασκάλους μες στην μέσην να φανούν, 
υπαλλήλοι της Αγγλίας να ζητούσιν να γινούν.

(Χρ. Παλαίσης)9
Νόθος είναι επίσης και ο παρακάτω προπαροξύτονος τροχαϊκός δεκαπεντασύλλαβος, 

που προήλθε, όπως φαίνεται, από την ένωση ενός παροξύτονου τροχαϊκού οκτασύλλαβου 
και ενός προπαροξύτονου τροχαϊκού εφτασύλλαβου:

Τζι ό,τι εφορούσαν ήταν του σερκού τους φάνισμαν, 
όι τούτες που πασκίζουν ούλλες για τ' αφάνισμαν!

(X. Άζινος)ίο
Πού με παίρνεις, πού με φέρνεις, πόσα παραδείγματα, 
έτσι σαν λαλείς εσούνη, ψήφα τζι έν' αινίγματα.

(X. Άζινος) H
Τζαι γιατί τάχα, δασκάλοι; Έτο επερνούσετε 
τζι είντα θέλετε να φάτε τζείνα που ξερνούσετε;

(Χρ. Παλαίσης) 12
Στάχου να σε δούμεν νάκκον, επερηφανεύτηκες, 
που τα πέρσι εν σε είδα, κόρη, που παντρεύτηκες.

(Μ. Πλαστήρας)13

7. '0. π., σ. 88.
8. Β. X. Ά ζ ι ν ο υ, Ούλα τα σατυρικά τραούδκια στον παρόν τόμον, Λεμε

σέ (χ· χ·)» σ· 3.
9. Βλ. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, ό. π., σ. 474.

10. Βλ. X. Ά ζ ι ν ο υ, ό. π., σ. 2.
11. '0. π., σ. 5.
12. Κ. Γ. Γ ι α γ κ ο υ λ λ ή, ό. π., σ. 474.
13. Βλ. Μ. Πλαστήρα, Συλλογή ποιημάτων με καλήν εφαρμωγήν (sic), Λευκω- 

σία (Ζ· Χ·)·
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Στο έργο μερικών ποιητάρηδων που γράφουν στον οξύτονο τροχαϊκό δεκαπεντασύλ
λαβο, συναντούμε συχνά, εχτός από τους προπαροξύτονους τροχαϊκούς, που είδαμε κιόλας 
πιο πάνω, τροχαϊκούς δεκαεξασύλλαβους, που είναι καθαρά καθαρευουσιάνικοι:

Μέμπα τζαι τιτσιρωθούμεν έτσι σαν τους πρωτοπλάστους 
τζαι να κάμουν τζι οι αθθρώποι γιάωμαν κατηοράς τους;

(X. Άζινος)14 15

14. Ό. π., σ. 2.
15. '0. π., σ. 6.
16. Βλ. Κ. Χρυσάνθη, Ο νόθος στίχος δεκαεξασύλλαβος τροχαϊκός στο δημο

τικό τραγούδι της Κύπρου, «Πνευματική Κύπρος», 5 (1965) 100-101.
17. Βλ. Λ. Πολίτη, Μετρικά. Παλαμάς, Σεφέρης, Το σονέτο (εκδόσεις Κων- 

σταντινίδη), σ. 31.
18. Βλ. X ρ. Π α λ α ί σ η, Ο εκ του έρωτος θάνατος της Ειρηνούς και η αυτοκτο

νία του εραστού αυτής Βάσου . . Λευκωσία 1951 (εκδ. Αντώνης Χρ. Παλαίσης).

Εν έχουν βυζιά τζαι βάλλουν πατσιαούρες να κορτώννουν, 
για να δείχνουσιν πως έχουν στήθη πόσσω τζαι φουντώννουν.

(Χ.Άζινος)ΐ5

Περιττό είναι, βέβαια, να σημειώσουμε εδώ ότι ο δεκαεξασύλλαβος αυτός, που συναν- 
τάται και στο δημοτικό τραγούδι της Κύπρου, θεωρείται νόθος.16

Αξίζει, επίσης, ν’ αναφέρουμε εδώ ότι δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που οι ποιητά
ρηδες μεταπηδούν κατά την αφήγηση από τον ιαμβικό στον τροχαϊκό δεκαπεντασύλλαβο, 
πράγμα που δεν πρέπει να μας ξενίζει, αφού και ο ένας και ο άλλος έχουν κοινή προέλευση, 
τους πήραν δηλ. και τους δυο οι ποιητάρηδες από το δημοτικό και κυρίως από το ακριτικό 
τραγούδι της Κύπρου, του οποίου ήταν φορείς. Ενδιαφέροντα είναι όσα γράφει ο Λ. Πο
λίτης για το βυζαντινό και το δημοτικό αυτό δεκαπεντασύλλαβο: «Πιστεύω δηλ. πως η 
αρχή του δεκαπεντασύλλαβου είναι περισσότερο λόγια και λιγότερο δημοτική, και πως 
δημιουργήθηκε πιθανότατα από το συνδυασμό ενός (λαϊκού) ιαμβικού οχτασύλλαβου και 
του β' ημιστίχιου του λόγιου βυζαντινού δωδεκασύλλαβου, που είναι συχνότατα εφτασύλ
λαβο, και μάλιστα τις περισσότερες φορές με τονισμένη την τρίτη συλλαβή».17

Ας δούμε όμως μερικά παραδείγματα, όπου ο ιαμβικός δίνει τη θέση του στον τροχαϊ
κό δεκαπεντασύλλαβο:

Προχθές βρέφος γεννήθηκα, χθες ’κόμα ήμουν νέος, 
σήμερον άνδρας βρίσκομαι και ποιητής γενναίος. 
Μάρτιες εξήντα δύο εις την ράχην μ' αριθμώ, 
με την ποίησην παλεύω, δεν αλλάσσω τον ρυθμό.

(Χρ. Παλαίσης)18
Ρωτάτε τζαι τους μιάλους μας, τίποτε μα 'ν εχάσαν, 
μόνον να παν τζαι να ’ρκουνται τζι η έννοια τους η . . . μάσα. 
Πάσιν τζαι χτυπούσιν πόρτες ξένες κάτι να γινεί, 
ξένοι πόνοι, ξένα γέλια, είπασιν οι πρωτινοί.
Αν λείφουσιν τα κόμματα τζαι πάψει τούτ’ η κρίση, 
άλλοι με την Ανατολήν τζαι άλλοι με την Αύσην, 
τότε μπορεί τζι ο Πλάστης μου τζειαμαί vu βοηθήσει. 
Τζαι τους πρωτινούς τα λόγια όσα είπαν έν καλά,

η ομόνοια χτίζει σπίτια τζι η διχόνοια χαλά!
(Δ. Αρτυματάς)19

3. Ιαμβικός δεκατετρασύλλαβος
Όταν του δεκαπεντασύλλαβου του λείψει η τελευταία συλλαβή, γίνεται ο οξύτονος 

ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος, ενώ, αντίθετα, όταν πάρει στο τέλος του μιαν άτονη συλλαβή, 
γίνεται ο προπαροξύτονος ιαμβικός δεκαεξασύλλαβος.20 Πρέπει να σημειώσουμε εδώ με 
έμφαση ότι ο δεκατετρασύλλαβος αυτός δεν είναι συχνός στους ποιητάρηδες, με εξαίρεση 
τον Π. Λιασίδη, όπου ως προπαροξύτονος συνδυάζεται με εντεκασύλλαβο (σσ. 29, 63, 112, 
133), δωδεκασύλλαβο (σ. 30), δεκατρισύλλαβο (σσ. 62, 63, 73, 89, 109) και, ως οξύτονος, 
με δεκαπεντασύλλαβο (σ. 93):

Εσαρκωθήκαν, γιε μου, οι . . . αβαττατζήες, 
πως τους τζιεγγένηες πυκνώννουν οι στρατοί τους, 
βρε . . . , φυλακώννουν ανεχτίμητες αξίες!
Πάλε η πίστις τους γηλόττερα κρατεί τους! 
τζαι της Αλήθκειας ο Μαρκόνι, σαν νυχτώννει, 
ηλεχτρικά σωρόν τα μέσα τους γεμώννει!2^

ί. Ιαμβικός δεκατρισύλλαβος
Σπάνιος, επίσης, στους ριμαδόρους ποιητάρηδες, όπως άλλωστε και ο δεκατετρασύλ

λαβος, είναι και ο ιαμβικός δεκατρισύλλαβος, που αποτελείται, συνήθως, από έναν εφτασύλ
λαβο και έναν εξασύλλαβο:

Με δόλον, με απάτην και με σωβινισμόν 
εφέραν εις την Κύπρον τόσον αφανισμόν. 
Τούρκοι, Αμερικάνοι και χουντοδυτικοί 
εθέλασιν την Κύπρον βάσην νατοΐκήν. 
Ο δάχτυλος της Σία όλους μας δίχασεν, 
την Κύπρον δυο κομμάτια τώρα την μοίρασεν.22

Στο παραπάνω παράδειγμα αξίζει να προσεχθεί ότι οι δεκατρισύλλαβοι του Αχνιώτη 
είναι οξύτονοι, ενώ στο τελευταίο δίστιχο γίνονται προπαροξύτονοι. II ανάγνωση των 
δεκατρισύλλαβων αυτών μας οδηγεί, ασφαλώς, στο «Θούριο» του Ρήγα, το μέτρο του οποίου 
χρησιμοποιεί εδώ ο ποιητάρης. Το ίδιο κάνει κι ο Κ. Τσιακολής, που ξεσπαθώνει εναντίον 
της πολιτικής μ’ ένα δικό του δεκατρισύλλαβο (οξύτονο) ιαμβικό θούριο:

Ως πότε συζητήσεις για τα πολιτικά;
Καλλύττερα στα όρη μαζίν με θηλυκά!
Σπηλιές να τα τραβούμεν, να κάμνομεν . . . παιδκιά, 
να μεν τα παντρευτούμεν, δεν θέλουμεν σκλαβκιά. 
Αν έχουσιν αδέρκια, γονιούς τζαι συγγενείς,

19. Βλ. ποίημα «Έναν πουλλίν εφάνηκεν . . .» στου Κ. Γ. Γ ι α γ κ ο υ λ λ ή, Κύ
πριοι λαϊκοί ποιητές, τόμ. Α', Λευκωσία 1982, σ. 51.

20. Βλ. Θ ρ. Σταύρου, ό. π., σ. 69.
21. Βλ Π. Λ ι α σ ί δ η, Να πεθάνη ο Χάρος, Λευκωσία 1966, σ. 61. Πρβ. επίσης 

σ. 68 και του ίδιου, Η σταυρωμένη Τζιύπρος μας, Λευκωσία 1976, σ. 104.
22. Βλ. Θ. Κ. Αχνιώτη, Καντηλωτά νερά, Λευκωσία 1981, σ. 19. Σ’ αντίθε

ση προς τον Αχνιώτη, ο Π. Λ ι α σ ί δ η ς, Να πεθάνη ο Χάρος, αρέσκεται στον παροξύ
τονο (σσ. 62, 63, 73, 89, 109) και προπαροξύτονο ιαμβικό δεκατρισύλλαβο (σ. 98).
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που μέσα μας να πούμεν να μεν μείνει κανείς.
Καλλύττερα μιαν ώραν κρυφά γονατιστοί, 
παρά σαράντα χρόνια ζωήν κουρουκλιστοί!22

23. Βλ. Κ. Τ σ ι α κ ο λ ή, Για ούλλους μας, Λευκωσία 1983, σ. 112. Πρβ. επίσης 
σ. 113· του ίδιου, Τα ... εξ αμάξης . . ., Λευκωσία 1984, όπου ο οξύτονος δεκατρι- 
σύλλαβος εναλλάσσεται συχνά με προπαροξύτονο.

24. Βλ. Π. Λιασίδη, Η σταυρωμένη Τζιύπρος μας, σ. 61.
25. Βλ. Π. Π ι ε ρ έ τ τ η, Η αλήθκεια, Λευκωσία 1981, σ. 12.
26. Βλ. Ν. X. Μαυρίδη, Τζυπριώτικα τραούδκια, Λευκωσία 1978, σ. 50.
27. Βλ. Κ. Θ. Κ α ρ ν έ ρ α, Που την αρκήν ως την υστερκάν, Λευκωσία 1978, σ.

70· Π. Λιασίδη, Να πεθάνη ο Χάρος, σ. 97.
28. Βλ. Π. Λιασίδη, ό. π., σσ. 76, 126.

Παρόμοιο με το πιο πάνω ποίημα είναι και το ποίημα «Μόνον έτσι», του Π. Λιασίδη: 
Νυγτώννει, ξημερώννει, το ίδιον βκιολίν, 
το δράμαν εν τελειώννει, ποτίζουν μας χολήν.
Η προσφυγιά ριζώννει, αντίς να ξαπολά, 
γοιον τον αρκάστην ’πλώννει τζι ο άλυσος βολά.23 24

5. Τροχαϊκό ς-Ιαμβικός δωδεκασύλλαβος και εντεκασύλλαβος

Πάρα πολύ σπάνια στην αφηγηματική ποίηση συναντούμε τροχαϊκούς δωδεκασύλ- 
λαβους (οξύτονους και παροξύτονους). Ο Π. Πιερέττης χρησιμοποιεί τον εντεκασύλλαβο 
στο τέλος ενός αμανέ:

Ν’ αναστενάξω η φωτιά βκαίνν’ έναν πράτσον όξω, 
να κλάφω κάμνω ποταμόν τον πόνον μου να δκιώξω. 
Πόσα ’ννά βαστάξει, πε μου, μια καρκιά, 
να γυρεύκει μάναν, άντραν τζαι παιδκιά;25

Παρόμοιους εντεκασύλλαβους συναντούμε σκόρπιους και στο ποίημα «Ο φιλόσοφος 
ρεσπιέρης» του Ν. X. Μαυρίδη:26 27 28

Όσον τζι αν με δέρνει άλας, το φουμίν

Λόγια σκαλισμένα πάνω στα χαρτκιά 
ή

Όσα τζαι να γράφω, όσα τζαι να πω.
Οι οξύτονοι τροχαϊκοί αυτοί εντεκασύλλαβοι εναλλάσσονται συχνά με οξύτονους δωδε- 

κασύλλαβους:
Άμμαν εν έσ’ άλλον εις τον τόπον που ’ μαι, 
είμαι παλλικάριν, όμορφος πολλά, 
μούζιν να’σ’ ο κόσμος, μούζιν τζαι χολλάν· 
να ’ν’ τζαι πεθαμμένος, πάλ’ εν τον φοούμαι.22

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι στους ποιητάρηδες, αν και αραιά, συναντούμε 
όχι μόνο τροχαϊκούς, αλλά και ιαμβικούς εντεκασύλλαβους και δωδεκασύλλαβους:

Εκακοφάνην των περήφανων βουνών 
πως εγεμώσαν οι κκελόκαμποι μαλιά, 
εν Θωρείς άλλον ’πό ’ναν αρτεσιανόν 
έφυαν τζι ήρταν ούλα κάτω, τα πουλιά.2*

ή
Είσαι, ειρήνη, φάδιν που το βάλλουν 
οι χτίστες τζι έν ρολόιν η δουλειά τους. 
Του Άη Τάφου είσαι φως που βκάλλουν 
τζι ούλλοι που σέναν άφτουν τα τζερκά τους.29

Εσείς που κατακόβκεστε μες στην ζωήν 
τζαι πλημμυράτε θέμελη τζαι στράτες· 
εσείς που γεννοπλάστητε πά' ’ς τούντην γην 
τζι έδενε πάντα τ' όνομαν, αρκάτεςΛ0

6. Ιαμβικός δεκασύλλαβος

Συχνότερος από τον εντεκασύλλαβο και το δωδεκασύλλαβο είναι και ο ιαμβικός δεκα
σύλλαβος, που άλλοτε συναντάται μόνος του και άλλοτε συνδυασμένος με έναν εντεκασύλ
λαβο ή και εννιασύλλαβο:

Ήρτα στον κόσμον τούτον να ζήσω, 
εν το πιστεύκω πως θα τον φήσω. 
Πά’ στα μαλλιά μου ήρταν τα σιόνια, 
πά’ στο κορμίν μου βαρούσιν τα χρόνια.

Μάθκια δακρύζουν 
πόδκια λυγίζουν, 
φκια μου βουίζουν, 
κόκκαλα τρίζουν, 
θθυμούμαι τα νιάτα 
πιάτα γεμάτα,

τα γερατεία βραστή . . . πατάτα. 
Ούλλους λαλώ το τζαι το τονίζω, 
τον Θάνατον τον καταψηφίζω!^

Αν προσέξει κανείς ιδιαίτερα το δεκασύλλαβο αυτό, θα διαπιστώσει ότι δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά δυο πεντασύλλαβοι πλάι πλάι. Σκόπιμα στο πιο πάνω ποίημα έσπασα το 
δεκασύλλαβο σε δυο πεντασύλλαβους, μια και ομοιοκαταληχτούν εσωτερικά, για να δείξω 
ακριβώς πώς φτιάχνεται ο στίχος αυτός.

29. Βλ. Π. Λιασίδη, ό. π., σ. 117.
30. Βλ. Β. Γ ε ρ μ α σ ο ί τ η, Πάνω χαρά μας, Λευκωσία 1945, σ. 41 · Π. Λ ι α- 

σ ί δ η, ό. π., σ. 29. Πρβ. ανάλογο παράδειγμα Β. Γ ε ρ μασο ί τη, Γιατί σσιερούμα- 
στιν, Λευκωσία 1940, σ. 84, 87 κ. ά., όπου φαίνεται ότι ο Γερμασοΐτης αρεσκόταν στο είδος 
αυτό του στίχου.

31. Βλ. Κ. Τ σ ι α κ ο λ ή, Για ούλλους μας, σ. 128. Εξολοκλήρου σε παροξύτονο 
δεκασύλλαβο είναι γραμμένο το ποίημα «Οι αβαττατζιήες» του Π. Λιασίδη, ό. π., 
σ. 90.
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Στο παρακάτω παράδειγμα ο δεκασύλλαβος εναλλάσσεται με εντεκασύλλαβο και είναι 
διαφορετικός απ’ αυτόν του Τσιακολά:

Κατάδικος! ο νους του τζι ανανούς του· 
μερόνυχτα στην μαύρην φυλακήν, 

σαν το χτηνόν μακρά που τους δικούς του, 
τες ώρες του μετρά πότ’ έννα βκει!32

32. Βλ. Β. Γερμασοΐτη, Όσα ξέρω τζι όσ’ ακούω, Λευκωσία 1952, σ. 11. 
Πρβ. και σσ. 31-32. Πρβ. Π. Λ ι α σ ί δ η, ό. π., σ. 103.

33. Βλ. Λ. Πολίτη, Μετρικά, σ. 23· Θ ρ. Σ τ α ύ ρ ο υ, ό. π., σ. 46.
34. Βλ. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Σχόλια στο έργο του Α. Π. Μαππούρα «Οι γερο- 

πλάτανοι», «Νέα Εποχή», αρ. 162 (1983), σσ. 17-24.
35. Βλ. Β. Γερμασοΐτη, Αστραπές τζιαι τραμουντάνες, Λευκωσία 1939, σ. 

82.
36. Βλ. X ρ. και Κ. Πριγκόπουλλου, Το σουρούπκιασμαν, Λευκωσία 1979, 

σ. 35.
37. Βλ. Κ. Θ. Κ α ρ ν έ ρ α, Που την αρκήν ως την υστερκάν, Λευκωσία 1978,

σ. 63- πρβ. επίσης Α. Κατσαντώνη, Τ’ ολόασπρον πεζούνιν, Λευκωσία 1978, σ. 18·
Δ. Ττάκκα, Το ξηφώτιν, Λευκωσία 1978, σσ. 18 και 23· του ίδιου, Τσάκκισμαν
της ήμερούς, Λευκωσία 1981, σ. 15· Θ. Α χ ν ι ώ τ η, Καντηλωτά νερά, σ. 15· Ν. X.
Μ α υ ρ ί δ η, ό. π., σ. 15.

Όμως, καθώς αναφέραμε, ο δεκασύλλαβος αυτός συνδυάζεται αρκετές φορές και 
μ’ ένα εννιασύλλαβο. Κατ’ ακρίβεια, ωστόσο, ο ιδιότυπος αυτός εννιασύλλαβος δεν είναι 
εννιασύλλαβος, αλλά δεκασύλλαβος, που κι αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά δυο πεντασύλ
λαβοι πλάι πλάι, ή συνδυασμένοι με τους όμοιούς τους τετρασύλλαβους και εξασύλλαβους.33 
Στο μέτρο αυτό είναι γραμμένη η «Χιώτισσα» του Βασίλη Μιχαηλίδη. Όπως έδειξα 
παλαιότερα,34 ο στίχος αυτός δεν πρωτοχρησιμοποιήθηκε από το Μιχαηλίδη. Πιο μπρο
στά τον συναντούμε στο Γουσταύο Λαφών (1835-1906), στον Α. Σούτσο (1803-1863), 
στο Ιω. Βηλαρά (1771-1823), στο Ρήγα κ.ά.:

Του φου χαράματα 'νού Σαββάτου 
βκαίννει του στόλου μια κορασιά, 
με μιαν σιονάαν σαν του γαλάτου 
αθθίζει ούλα την αθασιάν.35 

ή
Χαρά στο φταίσιμον που σου κάμνω, 
τύχη μου μαύρη, τζαι πλημμεράς 
τζι ούλον μαράζια θέλεις να πκιάννω, 
να μεν κοντεύκω πιλέ χαράς.36 37 * * * *

V
Πάλε άουρος ο νους τ’ αθθρώπου, 
πάλε γυρίζει στα σκοτεινά, 
καταστροφήν να βρει του τόπου, 
θέλει τον κόσμον να πεινά.3Ί

Ί. Οχτασύλλαβος

Καμιά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στους ποιητάρηδες, μετά το δεκαπεντασύλλαβο

ιαμβικό, ο πιο εύχρηστος στίχος είναι ο οχτασύλλαβος, τόσο ο ιαμβικός, όσο και ο τρο-
χαϊκός.

Τζι αν έν' μέρα μεσομέριν 
(ν·)
Τζι αν οι στράτες τζαι τα μέρη 
(y)
Τζι αν ι-στράφτει τζι αν ι-βρέσει3*

Χωρκανή η Γριστοούλα 
έσει πάνω της 'πό ούλλα. 
Τα βυζιά που σακκουλιάζει 
πατσιαούρκα τα σπιλάζει.36

ή
Καλή σου μέρα, Τζυρκακού, 
ήρτα για να τα πούμεν, 
σαν να 'μαστεν παραχωρκού, 
ζαμάνια να βρεθούμεν.^

8. Εφτασύλλαβος

Λιγότερο συχνός από τον οχτασύλλαβο είναι ο εφτασύλλαβος, ιαμβικός και τροχαϊκός, 
που άλλοτε συνδυάζεται μ’ ένα οχτασύλλαβο και άλλοτε μ’ ένα εξασύλλαβο, ενώ δεν είναι 
σπάνιες οι περιπτώσεις που συναντάται και ως αυτοτελής στίχος. Όπως θα δούμε αργό
τερα, πολύ συχνός είναι ο εφτασύλλαβος στο λεγόμενο «λιπέρτικο τετράστιχο», στο εξά- 
στιχο, το εννιάστιχο και το δωδεκάστιχο. Συναντάται επίσης σε στροφές της μορφής 
15 + 7 + 15 + 7 κ.ά.4ΐ

Τον μάστρον κάμνουν μάστρον 
καλόν τα εργαλεία, 
δουλεύκει μ' ευκολίαν 
τζι έν' η δουλειά του κάστρον. 

ή
Προχτές εκάμναν Πάσκαν 
όσ' είχασιν ππαράες,

38. Βλ. Β. Γερμασοΐτη, Όσα ξέρω τζι όσ’ ακούω, σ. 25.
39. Βλ. Κ. Τσιακολή, Για ούλλους μας, σ. 127· του ίδιου, Τα ... εξ αμά- 

ξης, σ. 184-189.
40. Βλ. Κ. Τσιακολή, Για ούλλους μας, σ. 107-108. Βλ. επίσης Κ. Γ. 

Γιαγκουλλή, Ανθολογία Λιοπετριτών Λαϊκών Ποιητών, Λευκωσία 1981, σ. 15 
( = Γιάρρος)· Π. Πιερέττη, Η αλήθκεια, σ. 26· Κ. Θ. Κ α ρ ν έ ρ α, Που την αρ
κήν ως την υστερκάν, σ. 50 και 76· Μάστρε Δημήτρη, Κακκαρίσματα, Λευκωσία 
1979, σ. 33· Δ. Τ τ ά κ κ α, Τσάκκισμαν της ήμερούς, σσ. 7, 36 και 40 κ.ά. Σε οχτα
σύλλαβο στίχο έχουν γράψει ολόκληρες φυλλάδες, μεταξύ άλλων, και οι ποιητάρηδες Λ. 
Ψύλλας, Ιω. Τσόκκος, Π. Παπασυμεού, Ιω. Μιχαήλ, Π. Χατζηϊωάννου, Αγ. Χατζηχριστο- 
δούλου κ. ά.

41. Βλ. Ευ. Στυλιανού, Τα δάρκα της καρκιάς μου, Λευκωσία (χ. χ.) σ. 25.
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οι άλλοι φουκκαράες 
που μακριά εχάσκαν!42

42. Βλ. Κ. Θ. Καρνέρα, ό. π., σ. 73.
43. Βλ. Β. Γ ε ρ μ α σ ο ί τ η, Πάνω χαρά μας, σ. 47. Πρβ. επίσης σ. 30.
44. Βλ. Β. Γ ε ρ μ α σ ο ί τ η, Γιατί σσιερούμαστιν, σ. 85.
45. Βλ. Ν. X. Μ α υ ρ ί δ η, Τζιυπριώτικα τραούδκια «Στην πόλιν», τ. Ε', Λευκω

σία 1966, σ. 40.
46. Βλ. Γ. Ττάμπα, Το φως των αμμαθκιών μου, Λευκωσία 1983, σ. 27.
47. Βλ. Κ. Θ. Καρνέρα, ό. π., σ. 51. Πρβ. Κ. Τ σ ι α κ ο λ ή, Για ούλλους 

μας, σ. 45. Στην ποίηση του Α. Π. Μ α π π ο ύ ρ α, Οι γερο-πλάτανοι, Λευκωσία2 1983, 
σ. 56, συναντούμε έναν εξασύλλαβο ιαμβικό (προπαροξύτονο) στη στροφή της μορφής 
8 + 8 + 6 + 8 + 8 + 6.

48. Ό. π., σ. 71.

ή 
Αλαβροπουμπουρίζει, 
ππέφτουν ψιλά νερά, 
η γης χώμαν μυρίζει, 
παντού θεού χαρά.43

ή
Είδα όρομαν πως ήμουν 
μιαν βολάν τζι έναν τζαιρόν, 
πορπισμένος· τζι η ζωή μου 
ήταν α’ έναν τελειωμόν!44

ή
Για τιμήν, για την πατρίδαν 
γίνουνται σταυραετοί, 
κοφτεροί σαν την λεπίδαν, 
λλιόντες, δράτζοι ξακουστοί.45

9. Εξασύλλαβος

Το στίχο αυτό τον είδαμε κιόλας (σημ. 43) να συνδυάζεται ως οξύτονος με τον εφτα
σύλλαβο. 46 Συναντάται επίσης, πάλι ως οξύτονος, στα τετράστιχα του Κ. Καρνέρα της 
μορφής 15 + 6 + 15 + 6,47 ενώ στον ίδιο ποιητάρη ο στίχος αυτός συναντάται και ως 
παροξύτονος:

' Ετσ’ έν τούτ η πλάση,
έτσ’ είναι που τότες, 
σαν παναϋρκώτες 
έρκουνται τζαι πάσιν.4& 47 48

10. Πεντασύλλαβος

Όσο έχω υπόψη μου, ο στίχος αυτός χρησιμοποιήθηκε ως τώρα από τον Κ. Τσιακολή, 
που τον έχουμε κιόλας δει (σημ. 31), καθώς επίσης από τον Π. Λιασιδη, τόσο ως ανεξαρτη- 

τος στίχος, όσο και συνδυασμένος με άλλους:
Γριστός γεννάται 
τζι εμάς τζοιμάται 
μες στες καρκιές μας, 
ούλλα ψευκιές μας, 
ό,τι λαλούμεν 
πως εχτιμούμεν 
το πρόσωπόν του. 49 

ή
Κοσπέντε του Μάρτη, στους ξένους γιαράς, 
στον κάθε Ρωμιόν έν μέρα χαράς, 

έν νίκη δροσιά.50

11. Τετρασύλλαβος

Ο τετρασύλλαβος στίχος απαντάται στο Λιασιδικό ποιητικό λόγο σε στροφές της 
μορφής 15 + 4 + 15 + 4 και αλλού:

Κρατείς ππαράες; Στους χωρκανούς σου είσ' αρεστός! 
τζαι μπροεστός!

Λείπουν σε τζείνοι; Εν είσαι πλάσιν έμπιστός, 
με νους σωστός.5^

Συμπεράσματα:

Κανένας δεν πρέπει να διανοηθεί ότι τα είδη των στίχων που έχουμε αναφέρει ως τώρα, 
επειδή απαντούν στους ποιητάρηδες, είναι λαϊκής προέλευσης. Καμιά αμφιβολία δεν 
υπάρχει ότι οι στίχοι αυτοί εισήχθηκαν στη λαϊκή ποίηση, ενώ η πρώτη τους αρχή ανάγεται 
στην περίοδο της ακμής του παραδοσιακού στίχου στη νεοελληνική ποίηση, από τά χρόνια 
του Αδ. Κοραή, των ποιητών του Διαφωτισμού (πρβ. «Ά ν θ η ε υ λ α β ε ί α ς», Βενετία 
1708, «Σ τ ο ι χ ε ι ο μ α χ ί α» του Ιω. Ρίζου Μανέ, Βενετία 1776, Νικόλαο Μαυροκορ- 
δάτο (1744-1818), Διονύσιο Φωτεινό (1769-1821), Γ. Σακελλάριο, «Διάφορα ηθικά 
και αστεία στιχουργήματα», Βενετία 1818, Μανουήλ Βερνάρδο, Στέφανο 
Κανέλλο (1792-1823), Κ. Κοκκινάκη (1781-1831) κ.ά.), του Ρήγα Φεραίου (1751-1798), 
του Ιω. Βηλαρά (1771-1823) και του Αθ. Χριστόπουλου (1772-1847) μέχρι το Γ. Δροσίνη 
(1859-1952), το Γ. Σουρρή (1853-1919), τον Ιω. Πολέμη (1862-1924) και το Μιλτιάδη 
Μαλακάση (1870-1943). Βέβαια, σήμερα με την εγκατάλειψη του παραδοσιακού στίχου 
από τους έντεχνους ποιητές, τα είδη αυτά του στίχου συναντούνται μόνο στην κυπριακή 
λαϊκή ποίηση, που τα πήρε από τους Φαναριώτες και τους εκπρόσωπους της Παλαιάς 
Αθηναϊκής Σχολής μέσω των Κυπρίων λογίων, που πρώτοι έγραψαν στίχους κατά το πρό
τυπο των Ελλαδιτών συναδέλφων τους. Ίσως όμως μερικοί Κύπριοι ποιητές να ήρθαν 
σ’ επαφή και να εξοικειώθηκαν με τους στίχους αυτούς διαβάζοντας οι ίδιοι απευθείας 
Έλληνες ποιητές, που αργότερα τους μιμήθηκαν, τουλάχιστο σ’ ό,τι αφορά τη μορφή του

49. Βλ. Π. Λ ι α σ ί δ η, Χάραμαν φου, Λευκωσία 1944, σ. 79· του ίδιου, 
Τα φκιόρα της καρκιάς μου, Κύπρος 1933, σ. 49· του ίδιου, Νεκατωμένοι αέρηες, 
Λευκωσία 1979, σ. 15.

50. Βλ. Π. Λ ι α σ ί δ η, Γέννημαν νήλιου, Λευκωσία 1946, σ. 21.
51. Βλ. Π. Λ ι α σ ί δ η, Μπρόεμαν, Λευκωσία 1947, σ. 12.
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στίχου. Θα ήταν ενδιαφέρον αν σημειώναμε εδώ ότι σε τροχαϊκό οχτασύλλαβο γράφει 
ο Αδ. Κοραής το «'Ασμα πολεμιστήριον»' τον εξασύλλαβο στίχο χρησιμοποιεί και ο Κ. 
Κοκκινάκης, τον εφτασύλλαβο ο Α. Πάλλης, ενώ τον πεντασύλλαβο ο Ιω. Βηλαράς (πρβ. 
ποίημα «Πουλάκι»), ο Αθ. Χριστόπουλος (πρβ. ποίημα «Το κέρασμα»), ο Θ. Δανελάκης 
ή Κωλέττης (πρβ. ποίημα «Ξενιτεμένο πουλί») κ.ά.

Β'. Η ΣΤΡΟΦΗ
Σ’ ό,τι αφορά τη στροφή στην ποίηση των ποιητάρηδων, μπορούμε να πούμε ότι το 

δίστιχο αποτελεί την απλούστερη μορφή. Η δίστιχη στροφή αποτελείται από δυο 
ομοιοκατάληκτους στίχους. Η συντριπτική πλειοψηφία των ριμαδόρων ποιητάρηδων χρη
σιμοποιεί κατά την αφήγηση των γεγονότων τη δίστιχη στροφή, κυρίως τη δεκαπεντασύλ
λαβη.

Ζητώ συγνώμην, Κύριοι, με του Θεού την χάρην, 
ν’ ακροαστείτε να σας πω για του σεβτά τα βάρη.

(Ξ. Πάτσαλος)52 53

52. Βλ. Ξ. Πάτσαλου, Ποιήματα, Λευκωσία 1978, σ. 113.
53. Βλ. Η. Τζαμπάζη, Έτσι ζωήν που κάμνουμεν, Λευκωσία 1984, σ. 32.
54. Βλ. Δ. Τ τ ά κ κ α, Το ξηφώτιν, σ. 15· Π. Κ α κ ο λ ή, Τα φύλλα της καρ- 

κιάς μου, Λευκωσία 1978, σ. 7· Δ. Τ τ ά κ κ α, Στύλλωμαν του μεσομερκού, Λευκωσία 
1978, σ. 44, 65· Δ. Μιχαήλ, Κακκαρίσματα, σ. 30, 39· Π. Κ α κ ο λ ή, Το άλφα 
τζιαι το βήτα, Λευκωσία 1979, σ. 35, 42 και 47.

55. Βλ. Κ. Τσιακολή, Για ούλλους μας, σ. 45.
56. Βλ. Δ. Μιχαήλ, Κακκαρίσματα, σ. 20· Κ. Γ. Γιαγκουλλή-Γ. Ράφ

τη, Πρακτικά γιορτής Κατακλυσμού Αμμοχώστου (Πρωταράς) 1978, Λευκωσία 1978,
σ. 23 (= Ν. Πίτσυλλος). Ίσως το εφτάστιχο αυτό να προήλθε από την πρόσθεση ενός
οχτασύλλαβου στο εξάστιχο (πρβ. σημ. 117), μπορεί όμως ν’ αποτελεί ένωση ενός τρίστιχου
και ενός τετράστιχου (8 + 8 + 8 / + 7 + 8 + 8 + 7).

Αν ήμουν ένας πλούσιος, πρώτη δουλειά μου Θα ’τουν 
ούλλον καλά Θα έκαμνα όποθθεν επαρπάτουν.

(Η. Τζαμπάζης)55
Από τη δίστιχη σχηματίστηκε, με την προσθήκη ακόμη ενός στίχου, η τρίστιχη 

στροφή, που συναντάται συχνά τόσο στα αφηγηματικά τραγούδια όσο και στα ολιγό
στιχα:

Τους κόπους τζαι τα βάσανα εγρώνισά τα ούλα.
στην εποχήν που έζεγνα το κάρον με την μούλα 
τζι επήαιννα τζι εθέριζα Θέρος με την φασούλαν.

(Δ. Ττάκκας)54
Πέρα από το τρίστιχο της μορφής 15 4*  15 + 15, υπάρχει στον Κ. Τσιακολή και 

το τρίστιχο της μορφής 15 + 5 + 15, με μια μόνο ομοιοκαταληξία:55

Μες ’ς τούντον κόσμον σαν συζητούμεν, θα σκοτωθούμεν 
τζαι θα θαφτούμεν;

Τζαι το ρωτάς; Άθαφτοι όι, γιατί θα βρωμούμεν!
Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτοτελής στροφή της μορφής 8 4-8 + 8 

(με μια ομοιοκαταληξία) δεν υπάρχει. Το τρίστιχο αυτό το συναντούμε σε εφτάστιχα της 
μορφής 8 + 8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 7, με ομοιοκαταληξία ααα/βγγβ.56 Ούτε πάλι 

πρέπει νά εκληφθεί ως ανεξάρτητο το οχτασύλλαβο ομοιοκατάληχτο δίστιχο του ατροφικού 
συστήματος 8 -(- 8 -J- 7 -|- 8 4- 8 -f- 8 7, με ομοιοκαταληξία αα/βγγγβ,57 ενώ πράγματι
το οχτασύλλαβο δίστιχο της μορφής 8 + 8. + 8 + 8 + 8 + 8 ή 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 
+ 8 + 8 + 8 + 8,58 με ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία, έχει αυτοτέλεια και δική του οντό
τητα.

Σ’ ό,τι αφορά την τετράστιχη στροφή, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία, που 
μπορεί να ενταχθεί στις πιο κάτω κατηγορίες:

(α) Ιο 15 4*  15 4- 15 η84·84·θ4·8η74·74·^4·7η64·64·θ4·θι 
με ομοιοκαταληξία σταυρωτή (αββα), ή5 + 5 + 5 + 5, με ομοιοκαταληξία (αααα):

Σαν σέρισσον, ακάμωτον προ δεκαπέντε γρόνους, 
ούλον αγκάθκια τζαι μαζιά, δρουμπκιά τζαι λουππατζοίτην, 
θωρώ πολλούς το ίδιον που μοιάζουν τα μυαλά τους 
τζαι μέραν νύχταν έχουσιν μέσα τους τους δαιμόνους.

(Δ. Ττάκκας)59
(β) 15 + 15 + 15 + 15 ή 13 + 13 + 13 + 13 ή 12 + 12 + 12 + 12 ή 11 + 

114-114-11ή10 4-1θ4-10 4-10ή94-94-94-9ή8-|-8-|-84-8, με ομοιο
καταληξία πλεχτή (αβαβ):

Κουπάιν μου ασπρόμαλλον, μάλιν ευλοημένον,
που ό,τι τζι αν φας έν δκυο τζι έναν που μου τα στρέφεις πίσω, 
πον μ’ έφηκες περίλυπον, με στενοχωρημένου,
τζι αν μεν κρατώ, για λλόου σου δκιουν μου, όπου ζητήσω.

(Κ. Θ. Καρνέρας)60
(γ) 15 4- 15 4- 15 4- 15, με μια ομοιοκαταληξία (αααα). Βέβαια, η στροφή αυτή 

δεν πρέπει να συγχέεται με τη μονοκατάληκτη ποίηση,61 όπου ολόκληροι στίχοι ομοιοκατα
ληκτούν μεταξύ τους συνέχεια, ενώ εδώ ό ομοιοκαταληξία αλλάζει κάθε τέσσερις στίχους:

Είντα ’παθεν ο Βασίλης τζι έσουσεν τες γειτονιές 
απου τες αρκοφωνές του, άκου άκου βλαστημνιές! 
Μα βουρά τα κοπελλούδκια, έβαλέν τα στες ροτζιές,

57. Βλ. Ξ. Πάτσαλου, Ποιήματα, σ. 33. Πρβ. σημ. 116.
58. Βλ. Π. Πιερέττη, Η αλήθκεια, σ. 26· Γ. Τ τ ά μ π α, ό. π., σ. 56· Γ. 

Κωνσταντίνου, Πριν να βουττήσ’ ο ήλιος, Λευκωσία 1982, σ. 43.
59. Βλ. Δ. Τ ά κ κ α, Το ξηφώτιν, σ. 27, 6Γ Π. Κακολή, Τα φύλλα της καρκιάς 

μου, σ. 14, 28· Κ. Θ. Καρνέρας, ό. π., σ. 42, 73, 78, 106· Γ. Κωνσταντίνου, 
Ποιητάριτζιες φωνές, Λευκωσία 1983, σ. 29· Π. Λ ι α σ ί δ η, Τα φκιόρα της καρκιάς 
μου, Κύπρος 1933, σ. 49.

60. '0. π., σ. 45. Πρβ. και 50, 76· Δ. Τ τ ά κ κ α, Ξηφώτιν, σ. 13· Π. Κακο
λή, Τα φύλλα της καρκιάς μου, σ. 12- Ν. Μ α υ ρ ί δ η, Τζιυπριώτικα τραούδκια, σ. 
10-17, 24-28· Κ. Μηνά, Δίολον χωράφιν, Λευκωσία 1982, σ. 1Γ Γ. Κωνσταντί
νου, Πριν να βουττήσ’ ο ήλιος, σ. 18· Π. Λιασίδη, Να πεθάνη ο Χάρος, σ. 30, 76, 
90 και 117· Π. Ν. Κακολή, Το άλφα τζιαι το βήτα, σ. 50· Π. Λιασίδη, Η σταυ
ρωμένη Τζιύπρος μας, σ. 67.

61. Βλ. Α. Π α ύ τ ε λ λ ά, Τα μονοκατάληκτα λαϊκά ποιήματα, «Λαογραφική Κύ
προς» 10 (1980) 65-70.
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εσει τζι έναν τέλεια πίσω πιλατεύκει το φατσιές.
(Δ. Ττάκκας)62

62. Βλ. Δ. Ττάκκα, Το ξηφώτιν, σ. 41 · Π. Π ι ε ρ έ τ τ η, ό. π., σ. 6.
63. Βλ. Π. Ν. Κ α κ ο λ ή, Τα φύλλα της καρκιάς μου, σ. 17· Δ. Τ τ ά κ κ α, Το 

ξηφώτιν, σ. 14· τ ο υ ίδιου, Τσάκκισμαν της ήμερούς, σ. 7, 36, 40· Κ. Θ. Κ α ρ ν έ ρ α, 
ό. π., σ. 39· Π. Λ ι α σ ί δ η, Να πεθάνη ο Χάρος, σ. 67, 68· Δ. Μιχαήλ, ό. π., σ. 33· 
Ξ. Πάτσαλου, ό. π., σ. 67· Θ. Α χ ν ι ώ τ η, ό. π., σ. 19· Π. Λ ι α σ ί δ η, Η σταυ
ρωμένη Τζιύπρος μας, σ. 85.

64. Βλ. Κ. Θ. Καρνέ ρα, ό. π., σ. 51 · Π. Λ ι α σ ί δ η, Να πεθάνη ο Χάρος, 
σ. 72.

65. Κ. Θ. Κ α ρ ν έ ρ α, ό. π., σ. 87· Δ. Τ τ ά κ κ α, Στύλλωμαν του μεσομερκού, 
σ. 63, 72* του ίδιο υ, Τσάκκισμαν της ήμερούς, σ. 20· Π. Π ι ε ρ έ τ τ η, ό. π., σ. 7· 
Γ. Τ τ ά μ π α, ό. π., σ. 17· Θ. X α λ ά σ η, Φτερατζίσματα, σ. 19· Π. Λ ι α σ ί δ η, 
ό. π., σ. 71.

66. Βλ. Δ. Ττάκκα, Το ξηφώτιν, σ. 56· του ίδιου, Στύλλωμαν του μεσο
μερκού, σ. 37· Κ. Θ. Καρνέρα, ό. π., σ. 34, 38· Ν. X. Μ α υ ρ ί δ η, ό. π., σ. 20· 
Κ. Κατσαντώνη, Τζιυπριώτικες περιλοές, Λευκωσία 1982, σ. 32· Γ. Κωνσταν
τίνου, Ποιητάριτζιες φωνές, σ. 7· Μ. Προεστού, Έπαρε πάνω σου Κορού, Λευκω
σία 1978, σ. 25· Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Οι ποιητάρηδες της Κύπρου, Θεσσαλονίκη 
1976, σ. 58 (= Ιω. Γεωργίου Μπαζός)· Π. Λ ι α σ ί δ η, Τραούδκια του νησιού μου, 
Κύπρος 1928, σ. 30, 31 · του ίδιου, Χάραμαν φου, Κύπρος 1944, σ. 68.

67. Βλ. Θ ρ. Ρ ώ π α, Ποιήματα, Εν Λάρνακι Κύπρου (χ. χ.), σ. 6.

(δ) 15 + 15 + 15 + 15 ή 14 + 14 + 14 + 14 ή 13 + 13 + 13 + 13 ή 12 + 
12 + 12 12 ή 10 + 10 + 10 + 10 ή 8 + 8 + 8 + 8, με ομοιοκαταληξία ζευγαρωτή 
(ααββ). Η στροφή αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από δυο δίστιχες ομοιοκατα- 
ληχτες στροφές:

Θώρε στον μπότην το τζερίν είντα γλυτζύν το φως του, 
έν*  του μνημάτου η ζωή, τ' άθθισμαν τζι ο πρεπός του. 
Έναν τζερίν έν' ταχτικά μες σ' έναν μπότην τζι άφτει 
τζι η λάφη τον' παρηορκά για την φύσήν που θάφτην.

(Π. Κακολής)63 64 65 66
(ε) 15 + 6 + 15 + 664 ή 15 + 7 + 15 + 7,65 και τα δυο με ομοιοκαταληξία πλεχτή, 

ή iß + 7 + 7 + 15 ή 15 + 4 + 15 + 4 ή 15 + 8 + 15 + 8 ή 15 + 8 + 8 + 15, 
με ομοιοκαταληξία πλεχτή και σταυρωτή66. Βέβαια, όλα τα στροφικα αυτα συστήματα 
δεν είναι άγνωστα στην έντεχνη ποίηση, απ’ όπου μαλιστα, όπως είδαμε, μπήκαν στη λαϊκή 
ποίηση. Το τετράστιχο της μορφής 15 + 6 + 15 + 6 υπάρχει, αναμεσα στους άλλους, και 
στο Μ. Μαλακάση (πρβ. ποίημά του «Ο Μπαταριάς»)' το τετράστιχο της μορφής 15 + 
7 + 15 + 7 υπάρχει, ανάμεσα στους άλλους, και στο Θρ. Ρώπα (πρβ. ποίημά του «Οι 
δισταγμοί»):

Πως κελαδούσι τα πουλιά εμένα τι με νοιάζει;
Να αγαπώ δεν θέλω·

Σαν της καρδιάς μου την πληγήν καμμιά δεν ομοιάζει, 
Να λησμονήσω μέλλω.67

Το τετράστιχο, πάλι, της μορφής 15 + 8 + 15 + 8 υπάρχει, ανάμεσα στους άλλους, 
και στον Κ. Παλαμά (πρβ. ποίημά του «Χιμάρα»):

Ας ανθισαν οι αμυγδαλιές, κι ας την κρυφομηνάτε 
την άνοιξη από τώρα 

με τα γλυκοχαράματα καθώς γοργοξυπνάτε, 
πουλάκια ειρηνοφόρα.

Συναντάται, επίσης, στο Γιάννη Στ. Οικονομίδη (πρβ. ποίημά του «Η Καρπασίτισσα): 
Είσαι του γάμου το κρασί και της λαμπρός το μύρο 

ωραία Καρπασίτισσα.
Μες στην γλυκιάν αγκάλη σου δεν θέλησα να γύρω 

κι ούτε σου το ξεζήτησα.
Πρβ. επίσης «Ερωτικά» του Π. Σούτσου.
(στ) 15 + 8 + 8 + 7, με ομοιοκαταληξία σταυρωτή.68 Η στροφή αυτή αφθονεί στην 

ποιητάρικη ποίηση, ιδιαίτερα από τότε που την εισήγαγε στα «Τζιυπριώτικα τραούδκια» 
του ο Δ. Λιπέρτης. Κακώς, βέβαια, το τετράστιχο αυτό ονομάστηκε «λιπέρτικο», γιατί, 
πριν από το Δ. Λιπέρτη, το είχαν χρησιμοποιήσει και οι ποιητές Β. Μιχαηλίδης (πρβ. ποίη
μά του «Μία νυξ»), ο Θρ. Ρώπας (πρβ. το βιβλίο του Ποιημάτια, Λευκωσία 1884, σσ. 
1-11, όπου δημοσιεύονται 52 τέτοια τετράστιχα), ό Θ.Θεοχαρίδης (πρβ. ποίημά του «Η 
χρυσή αυγή») κ.α.69 Πρόδρομος του στροφικού αυτού συστήματος είναι ο Αλ. Ραγκαβής, 
γιατί χρησιμοποίησε σχεδόν παρόμοια στροφή στα ποιήματά του «Διονύσου πλους» και 
«Κλέφτης»,70 το οποίο ε[χε στην Κύπρο ευρεία διάδοση. Χρησιμοποιήθηκε, επίσης, μεταξύ 
άλλων, από το Χρ. Ζαλακωστα (πρβ. ποιήματα του «Εις την αποδημούσαν ψυχήν του», 
«Το φεγγάρι», «Το φίλημα» κ.ά.), τον Αχ. Παράσχο (πρβ. ποίημά του «Η μικρά και το 
καναρι»), το Σπ. Μελισσηνό (1823-1888) (πρβ. ποίημά του «Τα μνήματα») και το Γερ. 
Μαρκορά (πρβ. ποίημά του «Στο θάνατο Ιουλίου Τυπάλδου).

(ζ) 8 + 8 + 7 + 15, με ομοιοκαταληξία ζευγαρωτή (ααββ).71 Η μορφή αυτή είναι 
ακριβώς η iòta με την προηγούμενη (πρβ. 15 + 8 + 8 + 7), με τη διαφορά ότι ο δεκαπεντα
σύλλαβος από πρώτος μπήκε τέταρτος στη σειρά:

Εγιώ δηλώννω το πλατιά, 
άμα ’ννά βκω στην τραουδκιάν, 
εν αρωτώ κανέναν·

έστω τζι αν είσαι χωρκανός, μα 'ννά σε χάφω σέναν.72
Ελαφρά παραλλαγμένη η στροφή αυτή χρησιμοποιήθηκε με τη μορφή 8 + 7 + 8 + 15

68. Βλ. Ν. X. Μ α υ ρ ί δ η, ό. π., σ. 9, 18, 22-23· Π. Π ι ε ρ έ τ τ η, ό. π., σ. 8, 
11· Δ. Ττάκκα, Το ξηφώτιν, σ. 31, 36, 45· Π. Κ α κ ο λ ή, Τα φύλλα της καρκιάς 
μου, σ. 11· Μ. Προεστού, Έπαρε πάνω σου κορού, σ. 21, 35-36, 39-40, 51 · Κ. 
Τ σ ι α κ ο λ ή, Τα ... εξ αμάξης, σ. 175 κ. ά.

69. Βλ. Κ. Γ. Γ ι α γ κ ο υ λ λή, Σχόλια στο έργο του Α. Π. Μ α π π ο ύ ρ α «Οι 
γεροπλάτανοι, ό. π., σ. 19.

70. Αν το δίστιχο του «Κλέφτη» Μαύρη είν  η νύκτα στα βουνά / στους κάμπους 
πέφτει χιόνι / διαβαστεί ως ένας δεκαπεντασύλλαβος στίχος, τότε θα σχηματιστεί το «λι- 
πέρτικο τετράστιχο».

*

71. Βλ. Π. Πεσκέση, Το δειν της μαυρομμάτας μου, Λευκωσία 1984, σ. 8· 
Κ. Χατζηνικόλα, Το τζιεφαλόβρυσον, Λευκωσία 1978, σ. 23· Ξ. Πάτσαλου, 
ό. π., σ. 29, 31, 74.

72. Βλ. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Ανθολογία Λιοπετριτών λαϊκών ποιητών, σ. 52 
(= Λ. Κούβαρος).
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από το Γ. Βιζυηνό (πρβ. ποίημά του «Επί του τάφου του πατρός μου»).
(η) 8 + 7 + 7 + 8, με ομοιοκαταληξία σταυρωτή (αββα)73 ή 8 + 7 + 8 + 774 

ή 8 + 4 + 8 + 475 ή 7ψ6 + 7 + 6ή 64-5 + 6 + 5, με ομοιοκαταληξία πλεχτή 
(αβαβ).76

(θ) 10 + 9 + 10 + 9, με ομοιοκαταληξία πλεχτή (αβαβ).77
(ι) 12 + 11 + 12 + 11, με ομοιοκαταληξία σταυρωτή (αββα)78 ή 12 + 11 +

11 + 1279 ή 11 + 12 + 11 + 12, με ομοιοκαταληξία πλεχτή (αβαβ).80 Την ίδια ακρι
βώς αυτή στροφή χρησιμοποιεί, ανάμεσα στους άλλους, ο Α. Λασκαράτος (πρβ. ποίημά του 
«Προβόδισμα») και Ιω. Γρυπάρης (πρβ. ποίημά του «Τρελή χαρά»).

(ια) 13 + 12 + 13 + 1281 (χωρίς ομοιοκαταληξία).
(ιβ) 14 + 13 + 14 + 1382 (χωρίς ομοιοκαταληξία)83
Μια ενδιαφέρουσα ποικιλία μορφών παρουσιάζει και η πεντάστιχη στροφή, 

με πιο συχνή τη μορφή 15 + 15 + 8 + 8 + 7. Πρόκειται, οπωσδήποτε, για μια επέχτα- 
ση του «λιπέρτικου τετράστιχου» μ’ ένα επιπλέον δεκαπεντασύλλαβο. Κατά τα άλλα 
καμιά διαφορά δεν υπάρχει, ακόμη και στην ομοιοκαταληξία, που παραμένει η ίδια α/αββα).84 
Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις όπου ο προστιθέμενος στίχος μπαίνει, αντί στήν αρχή, 
στό τέλος του «λιπέρτικου τετράστιχου», οπότε έχουμε τη μορφή 15 + 8 + 8 + 7/ + 15, 
με την ανάλογη ομοιοκαταληξία (αββα/α).85 Με βάση, πάλι, το «λιπέρτικο τετράστιχο»

73. Βλ. Κ. Θ. Κ α ρ ν έ ρ α, ό. π., σ. 89.
74. Βλ. Δ. Τ τ ά κ κ α, Στύλλωμαν του μεσομερκού, σ. 5, 13, 23· Κ. Θ. Καρνέ-

ρ α, ό. π., σ. 77· Π. Ν. Κ α κ ο λ ή, Το άλφα τζιαι το βήτα, σ. 77· Ν. X. Μ α υ ρ ί δ η,
ό. π., σ. 19.

75. Βλ. Α. Π. Μ α π π ο ύ ρ α, ό. π., σ. 56.
76. Βλ. Γ. Τ τ ά μ π α, ό. π., σ. 27· Β. Γερμασοΐτη, Όσα βλέπω τζι όσ’

ακούω, σ. 18.
77. Βλ. Δ. Τ τ ά κ κ α, Το ξηφώτιν, σ. 18, 23· Κ. Θ. Κ α ρ ν έ ρ α, ό. π., σ. 63, 

94· Κ. Κατσαντώνη, Τ’ ολόασπρον πεζούνιν, σ. 18· Δ. Τ τ ά κ κ α, Τσάκκισμαν 
της ήμερούς, σ. 15· Θ. Α χ ν ι ώ τ η, ό. π., σ. 15· X ρ. και Κ. Πριγκόπουλλου, 
Το σουρούπκιασμαν, σ. 35. Πρβ. και σημ. 34.

78. Κ. Θ. Κ α ρ ν έ ρ α, ό. π., σ. 70.
79. Βλ. Β. Γερμασοΐτη, Γιατί σσιερούμαστιν, σ. 17, 25, 28, 30 κ. ά.
80. Βλ. Π. Λ ι α σ ί δ η, Να πεθάνη ο Χάρος, σ. 29.
81. '0. π., σ. 98.
82. Ό. π., σ. 89, 73, 83.
83. Σε αρκετά ποιήματα του Π. Λιασίδη δεν υπάρχει σταθερό μέτρο ή ομοιοκαταλη

ξία.
84. Βλ. Κ. Θ. Κ α ρ ν έ ρ α, ό. π., σ. 33· Κ. Χατζηνικόλα, ό. π., σ. 48, 30· 

Ξ. Πάτσαλου, ό. π., σ. 30· Δ. Μιχαήλ, ό. π., σ. 5, 7· Π. Ν. Κ α κ ο λ ή, Το 
άλφα τζιαι το βήτα, σ. 41 · Π. Π ι ε ρ έ τ τ η, ό. π., σ. 18· Κ. Γ. Γ ι α γ κ ο υ λ λ ή, 
Ανθολογία Λιοπετριτών λαϊκών ποιητών, σ. 10 (= Δ. Γιάρρος)· Κ. Γ. Γ ι α γ κ ο υ λ λ ή, 
Πρακτικά, σ. 21 (=Χαρ. Μάστρου).

85. Βλ. Π. Π ι ε ρ έ τ τ η, ό. π., σ. 18· Κ. Γ. Γ ι α γ κ ο υ λ λ ή, Ανθολογία Λιο- 
πετριτών λαϊκών ποιητών, σ. 52 (= Λ. Κούβαρος)· Θ. Αχνιώτη, ό. π., σ. 5· Γ. Α τ σ ί κ- 
κ ο υ, Το ξερίζωμαν, Λευκωσία 1981, σ. 31 · Γ. Τ τ ά μ π α, ό. π., σ. 61 · Ξ. Πάτσα
λου, ό. π., σ. 89, 94 κ. ά.

15 + 8 + 8 + 7, μπορούμε να έχουμε μια πεντάστιχη στροφή, με την πρόσθεση ενός 
ακόμη οχτασύλλαβου: 15 + 8 + 8 + 8 + 7, με ομοιοκαταληξία (αβββα).86 Αν οι στίχοι 
της πεντάστιχης στροφής 15 + 15 + 8 + 8 + 7 ανακαταταχθούν, θα έχουμε μια νέα πεν
τάστιχη στροφή της μορφής 8 + 8 + 7 + 15 + 15, με ομοιοκαταληξία (ααβββ).87 Άλλο 
είδος πεντάστιχης στροφής, που προέρχεται από την τετράστιχη, είναι και η εξής: 15 + 
15 + 8 + 8 + 15, με ομοιοκαταληξία (ααββα).88 Η μορφή αυτή είναι επέχταση, κατά 
ένα δεκαπεντασύλλαβο, της τετράστιχης στροφής 15 + 8 + 8 + 15, που διασώζει, μεταξύ 
άλλων (πρβ. σημ. 66), ο Μιχ. Προεστός.89

Μάνα μου, τον λεβέντην μου τζαι τον καλοσυνάτον, 
να δούμεν τώρα πού κρατεί, 
μα 'ν έσει δίτζιον πά’ στην γην;

Στον ποιητάρη Δ. Γιάρρο απαντάται η πεντάστιχη στροφή 8 + 8 + 7 + 8 + 7, 
με ομοιοκαταληξία (ααβαβ).90 Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η στροφή αυτή προήλθε 
από την εξάστιχη δ + 8 + 7 + 8 + 8 + 7, με την αφαίρεση του τελευταίου οχτασύλλα
βου. Παραλλαγή της στροφής αυτής του Γιάρρου συναντούμε στα «Διάφορα ηθικά στι
χουργήματα» (Βιέννη 1818), που εξέδωσε ο Ζ. Δαούτης:

Τρέξατ, Έρωτες, ελάτε, 
πάρτε βέλη και φωτιές, 
και αν ίσως αγαπάτε, 
να, το στήθος μου κτυπάτε 
μ’ αναμμένες σαϊτιές!

Τέλος, στον ποιητάρη Δημ. Ττάκκα, από το Λιοπέτρι, απαντάται η ιδιότυπη στροφή 
15 + 15 + 15 + 15 + 15, με ομοιοκαταληξία (αβββα),91 που μας θυμίζει την ίδια ομοιο
καταληξία της στροφής 15 + 8 + 8 + 8 + 7, που είδαμε πιο πάνω (βλ. σημ. 86).

Μεγάλη ποικιλία παρουσιάζει και η εξάστιχη στροφή, που, μαζί με την τετρά
στιχη, κυριαρχούν στην ερωτική ποίηση των ποιητάρηδων. Πρώτα πρώτα υπάρχει στην 
εξάστιχη στροφή της μορφής 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 ή 14 + 14 + 14 + 14 + 
14 + 14 ή 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 μια μεγάλη ποικιλία ομοιοκαταληξίας, όπως 
(αβαβγγ). Η δεκαπεντασύλλαβη θα μπορούσε ν’ αναλυθεί σε μια τετράστιχη, με πλεχτή, 
και μια δίστιχη, με ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία (αβαβ/γγ).92

86. Βλ. Κ. Γ. Γ ι α γ κ ο υ λ λ ή, Ανθολογία Λιοπετριτών λαϊκών ποιητών, σ. 9 
(= Δ. Γιάρρος)· Κ. Γ. Γ ι α γ κ ο υ λ λ ή, Πρακτικά, σ. 22 (= Δ. Γιάρρος)· Κ. Χα
τζηνικόλα, ό. π., σ. 13· Η λ. Γεωργίου, Τα ποθέρκα μου, Λευκωσία 1984, 
σ. 74 κ. ά.

87. Βλ. Θ. Αχνιώτη, ό. π., σ. 9· Γ. Α τ σ ί κ κ ο υ, ό. π., σ. 18, 27 κ. ά.
88. Βλ. Ν. X. Μ α υ ρ ί δ η, ό. π., σ. 60.
89. Βλ. Μ. Προεστού, ό. π., σ. 25. Το είδος αυτό του τετράστιχου χρησιμο

ποιείται, ανάμεσα στους άλλους, από τον I ω. Π ε ρ δ ί ο, Νέα σχολική μούσα, Λευκωσία 
1931, σ. 14-15 και τον Ιω. Καρασούτσα (πρβ. ποίημά του «Τα ερείπια του Παρθε
νώνας») .

90. Βλ. Κ. Γ. Γ ι α γ κ ο υ λ λ ή, Ανθολογία Λιοπετριτών λαϊκών ποιητών, σ. 14.
91. Βλ. Δ. Ττάκκα, Το ξηφώτιν, σ. 47· του ίδιου, Στύλλωμαν του μεσο

μερκού, σ. 77.
92. Βλ. Δ. Ττάκκα, Το ξηφώτιν, σ. 20· του ίδιου, Στύλλωμαν του μεσο

μερκού, σ. 30, 39, 78· Α. Κατσαντώνη, Τ’ ολόασπρον πεζούνιν, σ. 5, 7, 12-13, 24, 
26,29,31-32,35-36,40-41,43· Π. Λιασίδη, ό. π., σ. 61.
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Πρβ. και το παρόμοιο εξάστιχο του Γ. Σουρρή, από το «Ρωμηό»:
Ίτε λοιπόν στα σπίτια σας, ω παίδες των Ελλήνων 
κι ελευθερούτε ιερά και των προγόνων θήκας 
επέρασαν αι πονηραί ημέραι των κινδύνων 
κι εδρέψαμεν περιφανείς κατά βαρβάρων νικάς . . . 
κι ως λάφυρα πολύτιμα εκ του δεινού πολέμου 
πηγαίνετε στα σπίτια σας τις ψείρες των στρατώνων.

Άλλη παραλλαγή ομοιοκαταληξίας της εξάστιχης δεκαπεντασύλλαβης στροφής είναι 
η αββαγγ, που μπορεί ν’ αναλυθεί σε μια τετράστιχη, με σταυρωτή ομοιοκαταληξία, και μια 
δίστιχη, με ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία (αββα/γγ).93 Αν στο τετράστιχο αυτό με τη σταυ
ρωτή ομοιοκαταληξία (αββα) προσθέσουμε το ομοιοκατάληκτο δίστιχο όχι στο τέλος, αλλά 
στην αρχή, τότε έχουμε μια νέα μορφή εξάστιχης στροφής, με ομοιοκαταληξία (αα/βγγβ).94 
Άλλο είδος ομοιοκαταληξίας, στο είδος αυτό της στροφής, είναι το εξής: (αβγγβα)95 ή 
(αβγαβγ).96

93. Βλ. Δ. Τ τ ά κ κ α, Το ξηφώτιν, σ. 8· του ίδιου, Στύλλωμαν του μεσομερ- 
κού, σ. 43.

94. Βλ. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Πρακτικά, σ. 45· I ω. Π ε ρ δ ί ο υ, ό. π., 
σ. 18-20.

95. Βλ. Δ. Τ τ ά κ κ α, Το ξηφώτιν, σ. 42.
96. Βλ. Γ. Κωνσταντίνου, Πριν να βουττήσ’ ο ήλιος, σ. 35.
97. Βλ. Α. Κατσαντώνη, ό. π., σ. 60-61, 70- Δ. Τ τ ά κ κ α, Στύλλωμαν 

του μεσομερκού, σ. 82 και 93· Χρ. Πριγκόπουλλου, Το σουρούπκιασμαν, σ. 11 · 
Κ. X α τ ζ η ν ι κ ό λ α, ό. π., σ. 39· Ξ. Πάτσαλου, ό. π., σ. 32· Π. Π ε σ κ έ σ η, 
ό. π., σ. 14-15, 29· Γ. Τ τ ά μ π α, ό. π., σ. 58· Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Πρακτικά, 
σ. 15 ( = Π. Σούττος).

98. Βλ. Α. Κατσαντώνη, ό. π., σ. 50.
99. Βλ. Ξ. Πάτσαλου, ό. π., σ. 23· Κ. Χατζηνικόλα, ό. π., σ. 21, 49· 

Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Ανθολογία Λιοπετριτών λαϊκών ποιητών, σ. 81 (= Δ. Μιχαήλ).
100. Βλ. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, ό. π., σ. 79 (= Δ. Μιχαήλ).
101. Βλ. Ξ. Πάτσαλου, ό. π., σ. 37· Δ. Μιχαήλ, Κακκαρίσματα, σ. 5.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αρκετές μορφές εξάστιχης στροφής προήλθαν από πεντά
στιχες, που κι αυτές, με τη σειρά τους, πήγασαν από τετράστιχες, ως εξής:

Τετράστιχη Πεντάστιχη Εξάστιχη

15 + 8 + 8 + 7 15 + 15 + 8 + 8 + 7 15 + 15 + 15 + 8 + 8 + 7,
με ομοιοκαταληξία: 
(αα/αββα)97 ή (αββγγα)98

15 + 8 + 8 + 7 15 + 8 + 8 + 8 + 7 15 + 15 + 8 + 8 + 8 + 7, με
ομοιοκαταληξία: (ααβββα)99

15 + 8 + 8 + 7 15 + 8 + 8 + 8 + 7 15 + 8 + 8 + 8 + 8 + 7, με
ομοιοκαταληξία: (αββγγα)100

15 + 8 + 8 + 7 15 + 15 + 8 + 8 + 7 15 + 15 + 8 + 8 + 7 + 15, με
ή ομοιοκαταληξία: (ααββγγ)101

15 + 8 + 8 + 7 + 15
15 + 8 + 8 + 7 — 15 + 8 + 8 + 7 + 8 + 8, με

15 + 8 + 8 + 7
ομοιοκαταληξία: (αββαγγ) *02

15 + 15 + 8 + 8 + 7
ή

8 + 8 + 7 + 15 + 15103 8 + 8 + 8 + 7 + 15 + 15, με
ομοιοκαταληξία: (αααβββ)ΐθ4

Στον ποιητάρη Δ. Γιάρρο συναντάται μια ιδιότυπη μορφή εξάστιχης στροφής, που, 
όσο ξέρω, δε μαρτυρείται πουθενά αλλού: 15 + 7 + 8 + 8 + 7 + 7, με ομοιοκαταληξία 
(αβγγαβ).105

Καμιά αμφιβολία δεν υπάρχει ότι οι εξάστιχες στροφές της μορφής 8 + 8 + 7 + 8 + 
8 + 7, που κατ’ ακρίβεια είναι δυο τρίστιχα της μορφής 8 + 8 + 7 πλάι πλάι, προήλθαν 
και αυτές από το «λιπέρτικο τετράστιχο» 15 + 8 + 8 + 7 (με ομοιοκαταληξία (αββα)), 
με την αφαίρεση του δεκαπεντασύλλαβου και την επανάληψη του τρίστιχου (8 + 8 + 7) 
που μένει (8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 7), με ομοιοκαταληξία ακριβώς την ίδια (ααβγγβ). 
Η μορφή αυτή της εξάστιχης στροφής συναντάται και στην έντεχνη ελληνική, αλλά και στην 
κυπριακή, λογοτεχνία. Στη μορφή 8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 7, με ομοιοκαταληξία ζευγα- 
ροπλεχτή (ααβγγβ), είναι γραμμένα μερικά ποιήματα του Αθ. Χριστόπουλου (πρβ. «Γερά
ματα», «Παρηγοριά», «Μελωδία» κ.ά.), καθώς και διάφορα χαριτωμένα ερωτικά της συλ
λογής του Ζήση Δαούτη, που μνημονεύσαμε κιόλας πιο πάνω:

Εις τον τρέχοντα αιώνα 
πάσχουν όλοι με αγώνα 
να τους λέγουν ευγενείς. 
Πλην η λέξις τι σημαίνει 
πάντες αγνοούν εν γένει 
δεν το εννοεί κανείς.

Της ίδιας μορφής είναι οι εξάστιχες στροφές των ερωτικών του Ρήγα, που τα δανείστη
κε, πιθανόν, από τα φαναριώτικα λαϊκά τραγούδια της εποχής.107 Αξίζει να σημειώσουμε 
εδώ ότι στα τραγούδια αυτά του Ρήγα συμπεριλαμβάνονται μερικά που, αν και γραμμένα 
στη μορφή 7 + 7 + 6 + 7 + 7 + 6, έχουν την ίδια ομοιοκαταληξία (ααβγγβ). Την ίδια 
πάλι ομοιοκαταληξία (ααβγγβ) συναντούμε στο ποίημα του Λ. Μαβίλη« Νύχτα»,108 στο

102. Βλ. Θ. Κ. Α χ ν ι ώ τ η, ό. π., σ. 25. Η στροφή αυτή είναι κατά ένα εφτασύλ
λαβο πιο σύντομη από την εφτάστιχη στροφή της μορφής 15 + 8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 7.

103. Βλ. σημ. 87.
104. Βλ. Π. Πιερέττη, ό. π., σ. 30.
105. Βλ. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Πρακτικά, σ. 22.
106. Γ. Κωνσταντίνου, Ποιητάριτζιες φωνές, σ. 25· Γ. Τ τ ά μ π α, ό. π., 

σ. 10, 57· Π. Πιερέττη, ό. π., σ. 5-6, 23' Η. Γεωργίου, Τα δκιαλόγια μου, 
Λευκωσία 1981, σ. 77· Δ. Μιχαήλ, ό. π., σ. 8· Π. Ν. Κ α κ ο λ ή, Το άλφα τζιαι το 
βήτα, σ. 30· του ίδιου, Τα φύλλα της καρκιάς μου, σ. 10, 42-43· Κ. Θ. Κ α ρ ν έ ρ α, 
ό. π., σ. 82· Κ. Χατζηνικόλα, ό. π., σ. 13· Α. Κατσαντώνη, ό. π., σ. 8· Δ. 
Τ τ ά κ κ α, Στύλλωμαν του μεσομερκού, σ. 70· Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Πρακτικά, 
σ. 21 (= Χαρ. Μάστρου).

107. Βλ. Ρήγα, Σχολείον των ντελικάτων εραστών, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, 
Επιμέλεια Π. Σ. Πίστα, σ. 13, λς'-λζ'.

108. Το ποίημα είναι της μορφής 15 + 15 + 8 + 8 + 8 + 15.
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«Φθινόπωρο» του Ιω. Καρασούτσα, στο ποίημα «Ο απελπισμός» του Θρ. Ρώπα,10’ «Στου 
γένους την Πρωτομαγιά» του Ιω. Περδίου,ΐ'θ «Στον Σωζον μας», πάλι του Ιω. Περδίου,* 109 110 111 
κ.ά.

8 + 8 + 74-8 + 8 + 7 (ααβγγβ) 8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 7 + (15) (ααβγγββ)113 
ή

(15) + 8 + S + 7 + 8 + 8 + 7 (αββαγγα)114 115 116 * 
ή

8 + 8 + 7 + (15) + 8 + 8 + 7 (ααββγγβ)113 
ή

8 + 8 + 7 + 8 + 8 + (8) + 7 (ααβγγγβ)11*

109. Βλ. Θ ρ. Ρ ώ π α, Ποιήματα, σ. 14-18. Τόσο το ποίημα του Καρασούτσα όσο 
και αυτό του Ρώπα, είναι της μορφής 15 + 15 + 8 + 15 + 15 + 8.

110. Βλ. I ω. Π ε ρ δ ί ο υ, Πολεμική μούσα, Εν Λευκωσία (Κύπρου) 1914, σ. 15. 
Το ποίημα αυτό είναι της μορφής 14 + 14 + 6 + 14 + 14 + 6.

111. Βλ. Ιωάννου Περδίου, Νέα σχολική μούσα, σ. 6-8. Το ποίημα αυτό 
έχει μορφή 13 + 13 + 7 + 13 + 13 + 7.

112. Βλ. Κ. Τσιακολή, Τα . . . εξ αμάξης . . ., σ. 21-23 κ. ά.
113. Βλ. Π. Π ε σ κ έ σ η, ό. π., σ. 7, 11. Η στροφή αυτή αναλύεται και ως ένα

τρίστιχο (8 + 8 + 7) προστιθέμενο σ’ ένα τετράστιχο (8 + 8 + 7 + 15). Πρβ. σημ. 72.
114. Βλ. Ξ. Πάτσαλου, ό. π., σ. 37, 47, 90· Γ. Τ τ ά μ π α, ό. π., σ. 57, 58,

61. Η στροφή αυτή μπορεί να θεωρηθεί ένα «λιπέρτικο τετράστιχο» (15 + 8 + 8 + 7) 
συν ένα τρίστιχο της μορφής 8 + 8 + 7.

115. Βλ. Π. Πεσκέση, ό. π., σ. 21· Δ. Τ τ ά κ κ α, Στύλλωμαν του μεσομερκού, 
σ. 85, 87. Η στροφή μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα της ένωσης ενός τρίστιχου (8 + 
8 + 7) και ενός «λιπέρτικου τετράστιχου».

116. Βλ. Π. Πεσκέση, ό. π., σ. 7· Ξ. Πάτσαλου, ό. π., σ. 33· Δ. Τ τ ά κ- 
κ α, Τσάκκισμαν της ήμερούς, σ. 48· Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Ανθολογία Λιοπετριτων 
λαϊκών ποιητών, σ. 12 (= Δ. Γιάρρος). Πρβ. σημ. 57. .

Σε δυο Λιοπετρίτες ποιητάρηδες, το Δ. Γιάρρο και το Δ. Ττάκκα, υπάρχει ένας ιδιό
τυπος οχτασύλλαβος, βάση του οποίου είναι το «λιπέρτικο τετράστιχο»: 15 + 8 + 8 + 7/ 
+ 8 + 7 + 8 + 7, με ομοιοκαταληξία (αββα/γδγδ.127 Το οχτάστιχο αυτό θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ως μια χαλαρή ένωση δυο τετράστιχων. Ως ένωση δυο τετράστιχων, σ’ ένα

117. Βλ. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Πρακτικά, σ. 23 (= Πίτσυλλος)· Δ. Μιχαήλ 
Κακκαρίσματα, σ. 20. Πρβ. σημ. 56.

118. Βλ. Δ. Ττάκκα, Το ξηφώτιν, σ. 17.
119. Βλ. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Ανθολογία Λιοπετριτών λαϊκών ποιητών, σ. 10 

(= Δ. Γιάρρος).
120. Βλ. Π. Πιερέττη, Φως του νήλιου, Λευκωσία 1978, σ. 21· Δ. Μιχαήλ, 

Κακκαρίσματα, σ. 8· Π. Πεσκέση, ό. π., σ. 10· Γ. Τ τ ά μ π α, ό. π., σ. 8.
121, Βλ. Ξ. Πάτσαλου, ό. π., σ. 33· Δ. Ττάκκα, Τσάκκισμαν της ήμερούς, 

σ. 42· Γ. Τ τ ά μ π α, ό. π., σ. 8, 18.
122. Βλ. Π. Πεσκέση, ό. π., σ. 8.
123. Βλ. Δ. Μιχαήλ, ό. π., σ. 7.
124. Βλ. Θ. Κ. Α χ ν ι ώ τ η, ό. π., σ. 28.
125. Βλ. Π. Πιερέττη, Η αλήθκεια, σ. 24.
126. Βλ. Δ. Ττάκκα, Στύλλωμαν του μεσομερκού, σ. 84.
127. Βλ. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Ανθολογία Λιοπετριτών λαϊκών ποιητών, σ. 11, 

(— Δ. Γιάρρος).

Η εξάστιχη στροφή 8 + 8 + 8 + 8ψ8 + 8 προήλθε, νομίζω, από την επα
νάληψη δυο οχτασύλλαβων, δηλ. 8 —|— 8, 8 —|- 8, 8 —|- 8. Σ’ αυτό, άλλωστε, το συμπέ
ρασμα μας οδηγεί η ομοιοκαταληξία αα/ββ/γγ ή αα/αα/ββ ή αα/αα/αα ή αβ/αβ/γγ. Μια 
άλλη υπόθεση, που μπορούμε να κάνουμε, για την προέλευση της στροφής αυτής είναι να 
θεωρήσουμε ότι σ’ ένα οχτασύλλαβο τετράστιχο, με ομοιοκαταληξία ζευγαρωτή (ααββ) ή 
πλεχτή (αβαβ), προστέθηκε ένα ακόμη οχτασύλλαβο δίστιχο, με ομοιοκαταληξία πάλι ζευγα
ρωτή, κατά το σχήμα (8 + 8 + 8 + 8) + (8-{-8) = 8 + 8 + 8 + 84-8 + 8. Αξίζει 
να σημειωθεί εδώ ότι το είδος αυτό της στροφής συναντάται πολύ στον Κώστα Τσιακολή, 
από τον Κ. Αμίαντο.112

Ενδιαφέρον, τέλος, προκαλεί μια εξάστιχη στροφή του Ξ. Πάτσαλου (ό. π., σ. 57) της 
μορφής 84-7 + 84-74-8-4-7, με ομοιοκαταληξία (αβαβαβ). Τη στροφή αυτή την 
ενώνει μ’ ένα «λιπέρτικο τετράστιχο», σχηματίζοντας έτσι μια χαλαρή δεκάστιχη στροφή, 
που είναι καλύτερα να χωριστεί σε δυο μέρη.

Με βάση την πιο πάνω εξάστιχη στροφή (8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 7), με τη ζευγαρο- 
πλεχτή ομοιοκαταληξία, δημιουργήθηκε ένας αριθμός εφτάστιχων στροφών, 
κατά τον εξής τρόπο:

Εξάστιχη (ομοιοκαταληξία) Εφτάστιχη (ομοιοκαταληξία)

(8) + 8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 7 (αααβγγβ)117 
ή

(15 + 15 + 15) + 15 + 8 + 8 + 7
(ααααββα)118

Πεντάστιχη (ομοιοκαταληξία) Εφτάστιχη (ομοιοκαταληξία)

8 + 8 + 7 + 8 + 7 (ααβαβ) (15 + 15) + 8 + 8 + 7 + 8 + 7 (ααββγβγ)11»

Βάση της οχτάστιχης στροφής είναι και πάλι η εξάστιχη (8 + 8 + 7 + 
8 + 8 + 7), με τη ζευγαροπλεχτή ομοιοκαταληξία (ααβγγβ). Έτσι από τη στροφή αυτή, 
έχουμε τις εξής μορφές οχτάστιχης στροφής, κατά το εξής παράδειγμα:

Εξάστιχη (ομοιοκαταληξία) Οχτάστιχη (ομοιοκαταληξία) 

8+8+7+8+8+7 
(ααβγγβ)

(15 + 15) + 8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 7 (ααββαγγα)120 
ή

(ααββγδδγ) 
ή

(αβγγβδδα)121
8 + 8 + 7 + (15 + 15) + 8 + 8 + 7 (ααβββγγβ)122
(15) + 8 + 8 + 7 + 8 + 8 + (8) + 7 (αββαγγγα)123
8 + 8 + 7 + 8 + 8+(8 + 8) + 7 (ααβγγδδβ)124
8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 7 + (8 + 8) (ααβγγβδδ)125
(15 + 8) + 8 + 8 + ? + 8 + 8 + 7 (αβββαγγα)126
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ενιαίο σύνολο, πρέπει να θεωρηθεί η εξής οχτάστιχη στροφή, που ανήκει στον Ττάκκα: 
15 + 8 + 8 + J/ + 7 + 8 + 8 + 7, με ομοιοκαταληξία (αβββα/γγβ).128 Άλλες πα
ραλλαγές οχτάστιχης στροφής, που ανήκουν σχεδόν όλες σε Λιοπετρίτες ποιητάρηδες, 
είναι οι εξής: 84-84-74-84-74-84-84-7, με ομοιοκαταληξία (ααβγβγγβ),129 
84-84-74-74-84-84-74-7, με ομοιοκαταληξία (ααβγδδβγ),13® β _j_ g -μ 7 / 4- 
15 + 8 4- 8 4- 8 4- 7, με ομοιοκαταληξία (ααββδδδβ).131 Η τελευταία αυτή στροφή, όπως 
φαίνεται, αποτελεί ένωση ενός τρίστιχου και ενός πεντάστιχου της μορφής 15 4- 8 4- 8 4- 
8 4-7 (πρβ. σημ. 86). Τέλος, στο Γ. Ττάμπα, από τη Σωτήρα Αμμοχώστου, έχουμε την 
εξής οχτάστιχη στροφή: 154-84-154-84-84-84-84- 8, με ομοιοκαταληξία 
(αβαγβγδδ).132

128. Βλ. Δ. Ττάκκα, Στύλλωμαν του μεσομερκού, σ. 47.
129. Βλ. Κ. Γ. Γ ι α γ κ ο υ λ λ ή, Ανθολογία Λιοπετριτών λαϊκών ποιητών, σ. 12, 

60 (= Δ. Γιάρρος), σ. 49 (= Λ. Κούβαρος)· X. Κολοκάση-Ν. Κούβαρου, 
Λιοπετρίτικα τραούδκια, Λευκωσία 1980, σ. 33 (= Δ. Γιάρρος).

130. Βλ. Δ. Ττάκκα, Το ξηφώτιν, σ. 7.
131. Βλ. Π. Ν. Κ α κ ο λ ή, Τα φύλλα της καρκιάς μου, σ. 43.
132. Βλ. Γ. Ττάμπα, ό. π., σ. 54.
133. Βλ. Ξ. Πάτσαλου, ό. π., σ. 32, 35, 37· Κ. X α τ ζ η ν ι κ ό λ α ς, ό. π., 

σ. 38· Α. Κατσαντώνης, ό. π., σ. 22· Δ. Μιχαήλ, ό. π., σ. 6-8· Π. Ν. Κ α κ ο- 
λ ή, Το άλφα τζιαι το βήτα, σ. 3Γ Ζ. Ρουσιαλή, ό. π., σ. 49· Κ. Γ. Γ ι α γ κ ο υ λ- 
λ ή, Ανθολογία Λιοπετριτών λαϊκών ποιητών, σ. 9 (= Δ. Γιάρρος), σ. 23 (= Π. Κακολής), 
σ. 48 (= Κ. Κούβαρος)· Κ. Γ. Γ ι α γ κ ο υ λ λ ή, Πρακτικά, σ. 9 (= Α. Γιώρκαλλος), 
σ. 11 (= Πιερέττης), σ. 12 ( = Δ. Γιάρρος), σ. 16 (= X. Λούμπας)· Δ. Τ τ ά κ κ α ς, 
Στύλλωμαν του μεσομερκού, σ. 74, 76, 89· Αν. Γιώρκαλλου, Λαλέδες, Λευκωσία 
1979, σ. 56· Π. Π ι ε ρ έ τ τ η, Φως του νήλιου, σ. 22, 24, 26· Θ. Αχνιώτης, ό. π., σ. 7.

134. Βλ. Δ. Ττάκκα, Τσάκισμαν της ήμερούς, σ. 46.
135. Βλ. Π. Π ι ε ρ έ τ τ η, Η αλήθκεια, σ. 5.
136. Βλ. Δ. Ττάκκα, Στύλλωμαν του μεσομερκού, σ. 84.

Σ’ ό,τι αφορά την εννιάστιχη στροφή, θα μπορούσε να πει κάποιος με βε
βαιότητα ότι δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η ένωση ενός τρίστιχου της μορφής 8 4- 8 4- 7 ή 
8 4- 8 4- 8 ή 15 4- 15 4- 15 και ενός εξάστιχου της γνωστής μορφής 84-84-74-84-8 
4- 7. Έχουμε έτσι τις εξής παραλλαγές:

(α) 84-84-74-84-84-7/4-84-84- 7, με ομοιοκαταληξία (ααβγγβδδβ).133
(β) 15 4- 15 4- 15 / 4- 8 4- 8 4- 7 4- 8 4- 8 4- 7, με ομοιοκαταληξία

(ααβγγβδδβ).134 Επειδή οι δυο πρώτοι δεκαπεντασύλλαβοι της στροφής αυτής είναι ανε
ξάρτητοι, θα μπορούσε να θεωρηθεί η στροφή αυτή ως αποτέλεσμα της ένωσης δυο δεκα
πεντασύλλαβων και ενός εφτασύλλαβου της μορφής 154-84-84-74-84-84-7 (πρβ. 
σημ. 114).

(γ) 84-84-74-84-84-7/4-84-84- 8, με ομοιοκαταληξία (ααβγγβααα).135 136 
Τα πράγματα σ’ ό,τι αφορά τη δεκάστιχη στροφή είναι πολύ απλά, γιατί η 

στροφή αυτή είναι το αποτέλεσμα της ένωσης:
(α) Ενός εξάστιχου της μορφής 84-84-74-84-84-7 και ενός «λιπέρτικου τε

τράστιχου». Η σύνδεση των δυο στροφών, όπως φαίνεται από την ομοιοκαταληξία (ααβγγβ/ 
δεεδ),136 είναι χαλαρή.

(β) Ενός «λιπέρτικου τετράστιχου» και ενός εξάστιχου της γνωστής μας μορφής, 

με ομοιοκαταληξία (αββα/γγβδδβ), που δένει τις δυο στροφές αρμονικά.132
(γ) Ενός εξάστιχου της γνωστής μορφής και ενός τετράστιχου 84-84-84-7, με 

ομοιοκαταληξία (ααβγγβδδδβ).138
Στο Δ. Ττάκκα συναντούμε ένα είδος εντεκάστιχης στροφής, που είναι το 

αποτέλεσμα μιας χαλαρής ένωσης δυο δεκαπεντασύλλαβων ομοιοκατάληκτων και ενός εννιά- 
στιχου της γνωστής μας μορφής: 15 4- 15/ 4-84-84-74-84-84-74-84-84- 7, 
με ομοιοκαταληξία (αα/ββγδδγεεγ), ή8-|-84-74-84-84-74-8-|-84-74-/154- 
15, με ομοιοκαταληξία (ααβγγβδδβ/εε).139 Σφιχτοδεμένη εντεκάστιχη στροφή της μορφής 
84-84-74-84-84-74-84-84-74- / 15 4- 15, με ομοιοκαταληξία (ααβγγβδδβ/ 
ββ), μας δίνει σε ανέκδοτο ερωτικό τραγούδι του ο Π. Σούττος.

Η δωδεκάστιχη στροφή προέρχεται από την ένωση δυο εξάστιχων στρο
φών, ως εξής: 84-84-74-84-84-7/4-84-84-74-84-84- 7, με ομοιοκαταλη
ξία (ααβγγβδδβεεβ)140 ή (ααβγγβ/δδεζζε).141 Στη δωδεκάστιχη αυτή στροφή ο Π. Σούττος 
προσθέτει έναν οχτασύλλαβο στίχο, κατά το παράδειγμα 84-84-74-84-84-74-84- 
8 4- 7 4- 8 4- 8 4- (8) 4- 7, και σχηματίζει μια δεκατρίστιχη στροφή, με 
ομοιοκαταληξία (ααβγγβδδγεεεγ).

Συμπεράσματα

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο στίχος της λαϊκής ποίησης δεν είναι μόνο ο δεκαπεντασύλ
λαβος, ιαμβικός και τροχαϊκός, όπως πολλοί έχουν την εντύπωση, όπως δεν είναι ορθή διόλου 
η εντύπωση ότι οι ποιητάρηδες γνωρίζουν μόνο τη δίστιχη στροφή. Απάντηση σε αρκετά 
ερωτήματα που αφορούν την ποιητάρικη ποίηση δίνει η «Μετρική του ποιητάρικου τραγου
διού». Χάρη στους ποιητάρηδες διασώθηκε μια μεγάλη ποικιλία λόγιων μετρικών συστη
μάτων, τα οποία πήραν «ακουστικά» οι ποιητάρηδες και τα ενσωμάτωσαν σιγά σιγά στη 
δική τους ποιητική παράδοση, εμπλουτίζοντάς τα με νέα παραδοσιακά μοτίβα και ρυθμούς.

Η γνώση της ποιητάρικης μετρικής είναι επιβεβλημένη, ιδιαίτερα σ’ όσους μελετούν 
τη λαϊκή ποιητική παράδοση, γιατί, εχτός των άλλων, μας οδηγεί ν’ αποφεύγουμε επικίνδυνα 
ξεστρατίσματα κατά την καταγραφή κειμένων προφορικής παράδοσης. Σε λάθη καταγρα
φής όλοι μπορούμε να υποπέσουμε, λιγότερο όμως όσοι είναι βαθείς γνώστες της στιχουργι- 
κής τέχνης των ποιητάρηδων. Οφείλω και εγώ να ομολογήσω εδώ ότι δεν είναι λίγες οι 
φορές, ευτυχώς όχι τόσο σοβαρές, που υπέπεσα σε λάθη καταγραφής κειμένων της λαϊκής 
ποίησης.142 Οφείλω επίσης ν’ αναφέρω εδώ ότι οι μελετητές του θέματος που εξετάζεται 
εδώ πολλά πρέπει να χρωστούν στο Δρα Κύπρο Χρυσάνθη,143 που είναι, όσο ξέρω, ο πρώτος

137. Βλ. Δ. Ττάκκα, ό. π., σ. 81, 83· Π. Π ι ε ρ έ τ τ η, Φως του νήλιου, σ. 19, 
Κ. Γ. Γ ι α γ κ ο υ λ λ ή, Ανθολογία Λιοπετριτών λαϊκών ποιητών, σ. 47 (= Κ. Κούβαρος)· 
σ. 51 (= Λ. Κούβαρος)· Δ. Μιχαήλ, Κακκαρίσματα, σ. 6· Γ. Τ τ ά μ π α ς, ό. π., 
σ. 7, 34.

138. Βλ. Θ. Χαλάση, Φτερατζίσματα, σ. 8.
139. Βλ. Δ. Ττάκκα, Στύλλωμαν του μεσομερκού, σ. 86.
140. Βλ. Ξ. Πάτσαλου, ό. π., σ. 36.
141. Βλ. Δ. Ττάκκα, ό. π., σ. 85, 87.
142.. Βλ. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Οι ποιητάρηδες της Κύπρου, σσ. 58 (ή 122), 123 

(ή 158)· του ίδιου, Κύπριοι λαϊκοί ποιητές, σσ. 646, 647, 648· Δ. Ττάκκα, Το 
ξηφώτιν, σ. 52 · Π. Κακ°λή, Τα φύλλα της καρκιάς μου, σσ. 35, 43, 44· Κ. X α τ ζη
ν ι κ ό λ α, Το Τζιεφαλόβρυσον, σσ. 10, 13, 47· Κ. Γ. Γιαγκουλλή -Γ. Ράφτη,
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που ασχολήθηκε με τη μελέτη της στιχουργίας του κυπριακού δημοτικού τραγουδιού. Αν 
τα πορίσματα από την έρευνα, του Χρυσάνθη δεν παρελαύνουν από τις σελίδες της δικής μου 
εργασίας είναι γιατί το αντικείμενο της μελέτης μας, αν και συγγενικό, δεν ταυτίζεται.

5. Εξάστιχη στροφή

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΙΗΤΑΡΙΚΩΝ ΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Δίστιχη στροφή

15 4- 15 (αα)

2. Τρίστιχη στροφή

154-15 + 15 (ααα)

3. Τετράστιχη στροφή

15 + 15 + 15 + 15 Ί 15 + 15 + 15 + 15 Ί
8 + 8 + 8 + 8 Y (αββα) 14 + 14 + 14 + 14
7 + 7 + 7 + 7 13 + 13 + 13 + 13 (ααββ)
6 + 6 + 6 + 6 J 12 + 12 + 12 + 12
5 + 5 + 5 + 5 (αααα) 10 + 10 + 10 + 10
15 + 15 + 15 + 15 Ί 8 + 8 + 8 + 8 J
13 + 13 + 13 + 13 15 + 4 + 15 + 4 (αααα)

12 + 12 + 12 + 12 15 + 6 + 15 + 6 Ί
11 + 11 + 11 + 11 (αβαβ) 15 + 7 + 15 + 7 )► (αβαβ)

10 + 10 + 10 + 10 15 + 7 + 7 + 15 (αββα)
9 + 9 + 9 + 9 15 + 8 + 15 + 8 Ì
8 + 8 + 8 + 8 J 15 + 8 + 8 + 15 y (αβαβή αββα)
15 + 15 + 15 + 15 (αααα) 15 + 8 + 8 + 7 (αββα)
10 + 9 + 10 + 9 (αβαβ) 8 + 8 + 7 + 15 (ααββ)
12 + 11 + 12 + 11 (αββα) 8 + 7 + 7 + 8 (αββα)
12 + 11 + 12 + 11 (αβαβ) 8 + 7 + 8 + 7 Ί
11 + 12 + 11 + 12 (αβαβ) 8 + 4 + 8 + 4 >■ (αβαβ)
13 + 12 + 13 + 12 7 + 6 + 7 + 6
14 + 13 + 14 + 13 6 + 5 + 6 + 5 J

4. Πεντάστιχη στροφή

15 + 15 + 15 + 15 + 15
15 + 8 + 8 + 7 + 15

15 + 8 + 8 + 8 + 7
15 + 15 + 8 + 8 + 15
8+8+7+8+7
15 + 15 + 15 + 15 + 15

(ααββα) 
(αββαα) 
(αβββα) 
(ααββα) 
(ααβαβ) 
(αβββα)

Πρακτικά γιορτής κατακλυσμού Αμμοχώστου (Πρωταράς, 1978), σσ. 12, 13· Π. Π ιε
ρέ τ τ η, Φως του νήλιου, σ. 15· Θ. X α λ ά σ η, Φτερατζίσματα, σσ. 5, 6· Θ. A χ ν ι ώ- 
τ η, Καντηλωτά νερά, σσ. 5, 11, 13· Κ. Μην ά, Αίολον χωράφιν, σ. 50· Η λ. Γεωρ
γίου, Δειλινόκαμμα, σ. 14. Πρβ. επίσης S. Πάτσαλου, Ποιήματα, σσ. 30-34, 
36, 48, 60-61, 81, 101-103, 108.

143. Βλ. Κ. Χρυσάνθη, Η στιχουργική του κυπριακού δημοτικού τραγουδιού, 
έκδοση περιοδικού «Πνευματική Κύπρος», Αευκωσία 1964.

15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15
14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14
13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13
15 + 15 + 15 + 8 + 8 + 7
15 + 15 + 8 + 8 + 8+ ι
15 + 8 + 8 + 8 + 8 + 7
15 + 15 + 8 + 8 + 7 + 15 
15 + 8 + 8 + 7 + 8 + 8
8 + S + 8 + 7 + 15 + Ιο 
15 + 7 + 8 + 8 + 7 + 7 
8+8+7+8+8+7 
8+8+8+S+8+8
8 + 7 + 8 + 7 + 8 + 7

6. Εφτάστιχη στροφή

8 + 8+ / + 8 + 8 + 7 + 15
15 + 8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 7 
8 + 8 + 7 + 15 + 8 + 8 + 7 
8+8+7+8+8+8+7 
8+8+8+7+8+8+7
15 + 15 + 15 + 15 + 8 + 8 + 7
15 + 15 + 8 + 8 + 7 + 8 + 7

.9. Οχτάστιχη στροφή

15 + 15 + 8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 7

8 + 8 + 7 + 15 + 15 + 8 + 8 + 7
15 + 8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 8 + 7 
8+8+7+8+8+7+8+7 
8+8+7+8+S+7+8+8 
15 + 8 + 8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 7
15 + 8 + 8 + 7 + 8 + 7 + 8 + 7
15 + 8 + 8 + 7 + 7 + 8 + 8 + 7
8+8+7+8+7+S+8+7 
8+8+7+7+S+8+7+7 
8 + 8 + 7 + 15 + 8 + 8 + 8 + 7 
15 + 8 + 15 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8

(αβαβγγ, αββαγγ, ααβγγβ, 
αβγγβα, αβγαβγ)

(αααββα, αββγγα)
(ααβββα)
(αββγγα)
(ααββγγ)
(αββαγγ)
(αααβββ)
(αβγγαβ)
(ααβγγβ)
(ααββγγ)
(αβαβαβ)

(ααβγγββ) 
(αββαγγα) 
(ααββγγβ) 
(ααβγγγβ) 
(αααβγγβ) 
(ααααββα) 
(ααββγβγ)

(ααββαγγα, ααββγδδγ, 
αβγγβδδα)

(ααβββγγβ) 
(αββαγγγα) 
(ααβγγδδβ) 
(ααβγγβδδ) 
(αβββαγγα) 
(αββαγδγδ) 
(αβββαγγβ) 
(ααβγβγγβ) 
(ααβγδδβγ) 
(ααββδδδβ) 
(αβαγβγδδ)

8. Εννιάστιχη στροφή

8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 7 (ααβγγβδδβ)
15 + 15 + 15 + 8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 7 (ααβγγβδδβ) 
8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 8 (ααβγγβααα)
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9. Δεκάστιχη στροφή

(ααβγγβδεεδ) 
(αββαγγβδδβ) 
(ααβγγβδδδβ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

10. Εντεκάστιχη στροφή

15 + 15 4-8 + 8 + 74-8 + 84-7 + 8 +
Σελίδα

8 8
(ααββγδδγεεγ) Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ: ’Απολογισμός (3.3.1983 — 29.2.1984) .... 5

15 + 15 (ααβγγβδδβεε, ααβγγβδδββ) ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ 21ης Όκτ. 1931 καί 28ης Όκτ. 1940 8-22

11. Δωδεκάστιχη στροφή

(ααβγγβδδβεεβ, ααβγγβδδεζζε)

12. Δεκατρίστιχη στροφή

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ: ’Ιστορικά δεδομένα σχετικά μέ τό κίνημα τού έτους 1931 9
ΕΛ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ: «Προσλαλιά»............................................................................. 14
Γ. Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: «Τό σκεπτικό τής άνακηρύξεως τού Κ. Τσάτσου 

ώς έπιτίμου μέλους τού ΕΠΟΚ»......................................................................15
ΣΩΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ: «ΟΙ γυναίκες στό έπος τού σαράντα» . . . .18
ΤΟ ΠΕPIΟΔI KO «ΚΥΠΡIΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» 23-50

8 + 7
8 8

8 8
8 + 7 + 7 (ααβγγβδδγεεεγ)

Κ. Γ. ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗΣ

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ: «Τό 1934 κυκλοφορεί τό πρώτο τεύχος τού περιοδικού 
’’Κυπριακά Γράμματα”».............................................................................. 24

Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: «Τό περιοδικό ’’Κυπριακά Γράμματα”» . . . .25
Γ. Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: «Τό σκεπτικό τής έπιδόσεως αναμνηστικού τιμητικού 

διπλώματος στους πρωτεργάτες τού περιοδικού ’’Κυπριακά Γράμματα” 
1934 — 1956»............................................................................................... 37

Κ. ΠΡΟΥΣΗΣ: «’Αντιφώνηση»  39

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΑΝ 41-50
Θωμάς Κυριακίδης, Κυριάκος Χατζηιωάννου, Πέτρος Σόφας,
Φρίξος Βράχας, Ξάνθος Λυσιώτης. Γεώργιος Παπαχαραλάμπους, 
Νίκος Κρανιδιώτης, Πάνος Ταλιαδώρος, Δ. Σ. Εύαγγελίδης, 
Χριστοφής Οΐκονομίδης.

Ο ΣΑΤΙΡΙΚΟΣ ΑΝΘΟΣ ΡΟΔΙΝΗΣ 51-62
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ: «Ή σάτιρα τού ’Άνθου Ροδίνη»..........................................52
ΧΡ. ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ: «Ό Διογένης τού ’’Φιλελεύθερου”» .... 55
Γ. Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: «Σκεπτικό τής απονομής στόν “Ανθο Ροδίνη 

είδικού τιμητικού διπλώματος άπό τόν ΕΠΟΚ»...................................... 59
Α. ΡΟΔΙΝΗΣ: «’Αντιφώνηση».............................................................................60

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 63-102
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ: «Έναρξη Συμποσίου Κριτικής τού ΕΠΟΚ» ... 64
ΠΑΤΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ: «Ή άξια καί ή σημασία τής κριτικής» .... 65
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ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συλλογή φιλολογικών ψευδωνύμων κι η αποκάλυψη της ταυτότητας 
των φορέων τους, που είναι μια μόνο πλευρά της έρευνας του τόσο ενδιαφέ
ροντος φαινομένου της ψευδωνυμογραφίας, αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο 
βοήθημα για τους μελετητές της Γραμματείας. Με βάση ευρήματα της έρευ
νας των ψευδωνύμων, κείμενα σε περιοδικά έντυπα, αλλά και βιβλία, των 
οποίων αγνοούσαμε το συγγραφέα, αποκτούν πατρότητα, κι έτσι η γνώση 
μας για πρόσωπα και πράγματα της Γραμματείας πλουτίζεται.

Δίνουμε ένα μόνο παράδειγμα από τη δική μας έρευνα για τα Κυπριακά 
Φιλολογικά Ψευδώνυμα. Σύμφωνα με ανακοίνωση τοϋ Δρα Κώστα Μ. 
Προυσή σε μένα, ο Αντώνης Ιντιάνος, γνωστός στους μελετητές της Νεο
ελληνικής Λογοτεχνίας κι από την ανακάλυψη του τάφου του Κάλβου 
στην Αγγλία, αξιόλογος ερευνητής, κριτικός, μεταφραστής και μελετητής, 
από τους στυλοβάτες του θαυμάσιου περιοδικού Κυπριακά Γράμματα, δημο
σίευσε κείμενά του σ’ αυτό με το πραγματικό του όνομα, αλλά και με 11-12 
ψευδώνυμα, άγνωστα σ’ όσους έγραψαν ως τώρα για το έργο του. Άμεσα 
αποτελέσματα της αποκάλυψης είναι:

(α) Ο όγκος της δημοσιευμένης στο περιοδικό συνεργασίας του αυξάνεται 
κατά 120 περίπου σελίδες (25%).

(β) Σε ορισμένα τεύχη (π.χ. αρ. 6 και 21-24 του Α' τόμου) καλύπτει με 
δημοσιεύματα το 1/3 μέχρι το 1/2 του περιοδικού.

(γ) Στην πραγματικότητα ο αριθμός των συνεργατών είναι μικρότερος 
από ότι παρουσιαζόταν και τούτο είναι εμφανές ιδιαίτερα σ’ ορισμένα 
τεύχη, όπου ο Ιντιάνος γράφει με πολλά ψευδώνυμα. Έτσι, ενώ στο 
τεύχος 6 (1/12/1934) εμφανίζονται 14 συνεργάτες, στην πραγματικό
τητα πρόκειται για 10, γιατί ο Ιντιάνος γράφει και με τέσσερα ψευδώ
νυμα.

(δ) Μαθαίνουμε ότι έγραψε και διηγήματα, κάτι που οι μελετητές του 
αγνοούσαν.
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Δε σημαίνει, βέβαια, πως σ’ όλες τις περιπτώσεις των ψευδωνύμων, 
που κωδικοποιούνται, έχουμε τόσο πλούσια συγκομιδή συμπερασμάτων 
χρήσιμων για συνθετικότερες εργασίες της Γραμματείας μας. Όμως, εφαρ
μόζεται κι εδώ η αρχή nihil parvum in litteris. Ανάμεσα στους 236 φο
ρείς των 477 ψευδωνύμων που δίνονται στην παρούσα εργασία, υπάρχουν 
κι ελάσσονες συγγραφείς ή ακόμη και νεότεροι με ελάχιστο έργο, δημο
σιογράφοι, αλλά και άλλοι, των οποίων η μόνη γνωστή συμβολή στα Γράμ
ματα είναι κάποια κείμενα με ψευδώνυμο σε περιοδικά έντυπα.

Σ’ αυτό το σημείο χρειάζονται, νομίζω, ορισμένες πληροφορίες για 
το ιστορικό αυτής της εργασίας.

Για ν’ αρχίσω τη συλλογή των κυπριακών ψευδωνύμων αφορμή στά
θηκε το βιβλίο του Κυριάκου Ντελόπουλου για τα νεοελληνικά φιλολογικά 
ψευδώνυμα.1 Συστηματικότερα ασχολήθηκα τα πέντε τελευταία χρόνια, 
όταν αναδιφούσα εφημερίδες και περιοδικά της Κύπρου για τις βιβλιογρα
φικές μου εργασίες για τον Κύπρο Χρυσάνθη και τον Άντη Περνάρη και 
για άλλες έρευνες γύρω από τα κυπριακά περιοδικά έντυπα. Από τον πε
ρασμένο χρόνο άρχισα να συνεργάζομαι με το νέο φιλόλογο Παύλο Πα- 
ρασκευά, στον οποίο η ενασχόληση από το 1981 με τη λημματογραφία 
της εξάτομης σειράς Κύπριοι συγγραφείς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 
(από τις εκδόσεις Χρ. Ανδρέου) πρόσφερε πολλές γνώσεις και στον τομέα 
των ψευδωνύμων. Επειδή η συμβολή του στη συλλογή ψευδωνύμων, που 
παρουσιάζεται εδώ, ήταν σημαντική, έκρινα ότι θα έπρεπε η εργασία να 
εμφανιστεί ως κοινό έργο και των δυο μας. Νομίζω πως και δίκαιο ήταν, 
αλλά και μια ενθάρρυνση προς ένα ελπιδοφόρο φιλόλογο, για ν’ ασχολη
θεί συστηματικότερα με θέματα της Γραμματείας μας.

1. Κυριάκου Ντελόπουλου, Νεοελληνικά Φιλολογικά Ψευδώνυμα. 1η έκδ. Αθήναι,
Κολλέγιον Αθηνών, 1969.

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε κι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπί
στηκαν τα διάφορα προβλήματα τόσο κατά τη συλλογή κι επεξεργασία του 
υλικού, όσο και κατά τη σύνθεση της μορφής της εργασίας, για τα οποία 
φέρω την αποκλειστική ευθύνη, εξηγούνται επαρκώς, νομίζω, με τα πιο 
κάτω:
1. Ψευδώνυμα θεωρήθηκαν πλαστά ονόματα, που, ανεξάρτητα από τη 

μορφή με την οποία εμφανίζονται (γράμματα του αλφαβήτου, συνδυ
ασμοί γραμμάτων ή και συλλαβών, κύρια ονόματα με ή χωρίς επώνυμο, 
άλλα ονόματα ή και αρχικά του πραγματικού ονόματος) χρησιμοποί
ησαν συγγραφείς, αντί του πραγματικού, δηλαδή του επίσημου, ονό
ματος τους, για να υπογράψουν δημοσιευμένα κείμενά τους. Παρόλο 
που κάποτε συγγραφείς υιοθετούν ως επίσημα ονόματα προηγούμενα 

ψευδώνυμα,2 αυτά εξακολουθούν να θεωρούνται ψευδώνυμα για τους 
σκοπούς της μελέτης αυτής, αν χρησιμοποιήθηκαν σε δημοσιευμένα 
και μετά την πολιτογράφηση του ονόματος κείμενα

2. Οι συγγραφείς, των οποίων ψευδώνυμα περιλαμβάνονται εδώ, είναι 
Κύπριοι, που δημοσίευσαν στην Κύπρο ή αλλού, και Ελλαδίτες, που 
έζησαν, έδρασαν και δημοσίευσαν στην Κύπρο (πιθανό κι αλλού).

3. Τό υλικό προέρχεται από:

α. Στοιχεία που έδωσαν οι ίδιοι οι συγγραφείς με γραπτή ή και προφο
ρική απάντησή τους σε πολυγραφημένο ερωτηματολόγιο, που τους 
αποστάληκε, ή που περιλαμβάνονται σε δικά τους δημοσιεύματα.

β. Βιογραφικά λεξικά, βιβλιογραφίες, ανθολογίες, γενικότερου πε
ριεχομένου έργα, νεκρολογίες, ποικίλα δημοσιεύματα, μονογρα
φίες για συγγραφείς κι εργασίες για την Κυπριακή Γραμματεία 
είτε σ’ εφημερίδες και περιοδικά είτε και σε αυτοτελείς εκδόσεις.

γ. Γραπτές πληροφορίες έγκυρων προσώπων για συνεργάτες τους σε 
περιοδικά έντυπα, όπου οι πληροφοριοδότες είχαν την κύρια ευ
θύνη. Σημειώνω εδώ τις περιπτώσεις των Μελή Νικολαΐδη και 
Κώστα Μ. Προυσή. Ο πρώτος μας δίνει στοιχεία για συνεργάτες 
της δικής του εφημερίδας Ηχώ της Κύπρου3 κι ο δεύτερος, σ’ επι
στολή του σε μένα, αποκαλύπτει τους φορείς 23 ψευδωνύμων, με 
τα οποία δημοσίευσαν στα Κυπριακά Γράμματα.

δ. Ειδικές μελέτες για ψευδώνυμα. Πρέπει ν’ αναφερθεί εδώ η πρωτο
ποριακή για την Κύπρο και σ’ αυτό τον τομέα συμβολή του Αντώνη 
Ιντιάνου, που συγκεντρώνει σε σχετική μελέτη του4 αρκετά ψευ
δώνυμα Κυπρίων. Επίσης, βοήθημα υπήρξε και το έργο του Κυ
ριάκου Ντελόπουλου,5 όπου κωδικοποιούνται 97 ψευδώνυμα, που

2. Ο Αντρέας Παύλου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή του, υιοθέτησε το Τεύκρος 
Ανθίας ως επίσημο όνομά του (εφ. Πρωινή 10/6/1934).

3. Περ. Επιθεώρηση Λόγου και Τέχνης, τ. Β', αρ. 14 (Φεβρουάριος 1971), 61-65, 
αρ. 16 (Απρίλιος 1971), 211-215, αρ. 17-18 (Μάιος - Ιούνιος 1971), 262-266 και αρ. 19-20 
(Ιούλιος - Αύγουστος 1971), 327-329.

4. Μελέτημα «Μια σελίδα από τη λογοτεχνική μας Ιστορία — Μερικά ονόματα 
και ψευδώνυμα» στην εφ. Πρωινή 31/12/1933, σ. 3 και 3/1/1934, σ. 1 και 3.

5. Νεοελληνικά Φιλολογικά Ψευδώνυμα 1800-1981. 2η έκδ. Αθήνα, Ελληνικό Λο
γοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, 1983. Τα πλείστα από τα περιλαμβανόμενα στην έκδοση 
κυπριακά ψευδώνυμα μας ήταν γνωστά κι από άλλες πηγές. Δυο όμως, και συγκεκρι
μένα το ΑΚ (του Λουκή Ακρίτα) και Α. Λαμπρόπουλος του Ανδρέα Μ. Παυλίδη - Περ
νάρη) αρυσθήκαμε από τον Ντελόπουλο.
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περιλαμβάνονται και στη δική μας συλλογή, καθώς κι οι κατα
θέσεις του Μ. Βουδούρη.6

6. «Ελληνικά συγγραφικά ψευδώνυμα, 1800-1969. Συμπληρωματικός κατάλογος», 
περ. Κυπριακός Λόγος, Έτος Η', αρ. 44-45 (Μάρτιος - Ιούνιος 1976), 154-158, Έτος ΙΑ', 
αρ. 65-66 (Σεπτέβρης - Δεκέμβρης 1979), 654-661 και Έτος IB', αρ. 69-72 (Μάης-Δε
κέμβρης 1980), 341-362.

7. Ο Ξ. Α. Κοκόλης στη βιβλιοκρισία του για την πρώτη έκδοση του έργου του 
Ντελόπουλου παρατηρεί: «Νομίζω πως είναι απαραίτητο οι χρονολογίες να καλύπτουν 
μόνο την περίοδο ζωής (ή τη στιγμή της εμφάνισης) του συγκεκριμένου κάθε φορά ψευ
δωνύμου στο συγκεκριμένο έντυπο ή και έντυπα. Αυτό βέβαια σημαίνει έναν αριθμό 
παραπομπών που θα τείνει να φτάσει τον αριθμό των ψευδωνύμων στην περίπτωση αυτή 
οι παραπομπές θα πρέπει να ενωθούν με τον κατάλογο «ψευδώνυμα - ονόματα». Έτσι 
στο τέλος φτάνουμε στην ιδέα ενός λεξικού πια, κι όχι καταλόγου, ψευδωνύμων, με λήμμα 
το ψευδώνυμο και κατόπιν όλες τις σχετικές παραπομπές και πληροφορίες· φαντάζομαι 
εξάλλου ότι αυτή θα είναι και η φυσιολογική εξέλιξη» [περ. Ελληνικά, τ. ΚΓ' (1970), 
156-157].

4. Στη δομή ακολουθήθηκε βασικά το πρότυπο του Ντελόπουλου, αλλά 
λήφθηκαν υπόψη κι οι παρατηρήσεις του Ξ. Α. Κοκόλη.  Τα Κυπριακά 
Φιλολογικά Ψευδώνυμα διαιρούνται σε δυο μέρη. Στο πρώτο, που έχει 
τίτλο «Ψευδώνυμα - Ονόματα - Παραπομπές», περιλαμβάνονται σε τρεις 
στήλες τα ψευδώνυμα με αλφαβητική σειρά, τα πραγματικά ονόματα 
κι οι παραπομπές. Στο δεύτερο μέρος, με τίτλο «Ονόματα - Ψευδώ
νυμα», σημειώνονται τα πραγματικά ονόματα των συγγραφέων με αλφα
βητική σειρά των επωνύμων και κάτω από το κάθε όνομα όλα τα ψευδώ
νυμα του συγγραφέα, με αλφαβητική σειρά.
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α. Η αλφαβητική ταξινόμηση των ψευδωνύμων (α' στήλη του Μέρους 
Α') έγινε σύμφωνα με τους κανόνες των ευρετηρίων. Όπου η πρώ
τη λέξη ψευδωνύμου είναι άρθρο, τούτο δεν αγνοήθηκε, όπως συν
ήθως γίνεται στις ευρετηριάσεις. Αντίθετα, αυτό λήφθηκε ως 
βάση για την ταξινόμηση. Στις περιπτώσεις εκείνες που τα ψευ
δώνυμα μοιάζουν με πραγματικά ονόματα (κύριο - επώνυμο) έγινε, 
όπως εφαρμόζεται στα ευρετήρια, αντιστροφή. Αυτή υποδηλώ
νεται με κόμμα ανάμεσα στα ονόματα (π.χ. Μάριος Ανδρεάδης 
γίνεται Ανδρεάδης, Μάριος). Στις άλλες περιπτώσεις δεν έγινε 
καμιά επέμβαση (π.χ. Απογοητευθείς διδάσκαλος).

β. Στις περιπτώσεις συγγραφέων, που είναι περισσότερο γνωστοί 
με ψευδώνυμο παρά με το πραγματικό τους όνομα, σημειώνεται 
(β' στήλη του Μέρους Α') σε παρένθεση και με μαύρα στοιχεία το 
ψευδώνυμο αυτό κάτω από το πραγματικό όνομα.

γ. Στις παραπομπές καταγράφονται τα περιοδικά, οι εφημερίδες και 
τα βιβλία, όπου χρησιμοποιήθηκαν τα ψευδώνυμα, ή οι πηγές από 
τις οποίες προέρχονται οι πληροφορίες για το συγκεκριμένο ψευ
δώνυμο. Οι εφημερίδες και τα περιοδικά, στα οποία γίνονται παρα
πομπές, είναι της Κύπρου, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. Όπου, 
στις εφημερίδες, δεν αναφέρεται πόλη, αυτή είναι η Λευκωσία. 
Επειδή η εφημερίδα Ηχώ της Κύπρου εκδιδόταν πρώτα στη Λάρνακα 
κι ύστερα στη Λεμεσό, σημειώνεται, αντί του τόπου έκδοσης, το 
όνομα του διευθυντή της.

δ. Στο Μέρος Β' τα ονόματα κατατάσσονται αλφαβητικά με βάση, 
φυσικά, το επώνυμο. Όπου σημειώνεται ερωτηματικό στη θέση 
της χρονολογίας γέννησης ή θανάτου του συγγραφέα, υπονοείται 
ότι τα στοιχεία αυτά μας ήταν άγνωστα.

ε. Στο ίδιο μέρος (Β') τα ψευδώνυμα κάτω από τα ονόματα των συγγρα
φέων είναι καταταγμένα αλφαβητικά. Εδώ όμως δεν ακολουθήθη
καν οι κανόνες της ευρετηρίασης (αντιστροφή ονομάτων ή και 
άλλες αναδιατάξεις), για να δοθούν τα ψευδώνυμα όπως ακριβώς 
εμφανίζονται στα κείμενα χωρίς καμιά διαταραχή της οπτικής 
εντύπωσης, που προσφέρουν.

στ. Τα ψευδώνυμα με λατινικούς χαρακτήρες ακολουθούν, στην κατά
ταξη, τα ελληνικά.

ζ. Το μονοτονικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε μόνο στην εισαγωγή. 
Εφαρμογή του στα ψευδώνυμα θα αλλοίωνε την πραγματική μορφή 
τους, όπως την ήθελαν και την έδωσαν οι φορείς τους. Το πολυτονι
κό υιοθετήθηκε σ’ όλο το κύριο σώμα του έργου, για να υπάρχει 
ομοιομορφία.

Δε χρειάζεται, νομίζω, να τονιστεί ότι αυτή εδώ η συλλογή δεν είναι 
πλήρης. Τσως μάλιστα κάτι τέτοιο να είναι αδύνατο. Υπάρχει σωρεία 
ψευδωνύμων σ’ εφημερίδες και περιοδικά της Κύπρου, των οποίων οι φορείς 
μας είναι άγνωστοι και ποτέ δε θα μπορέσουμε πια να τους αποκαλύψουμε. 
Ποιοι, για παράδειγμα, είναι οι: Lucius, Σκόρπιός, Χέωψ, ’Άδωνις, Ό 
Χρονογράφος, Νικόμαχος, Δάμων, Βακτηριούχος, που γράφουν στην Αλή
θεια Λεμεσού ή οι: Φώς Εύρύς, Πηλεύς, Άσμοδαίος της εφ. Φωνή της Κύ
πρου, και οι: ’Αστός, Ω, Δ-ρ, Περιπατητικός, Εύνομίδης, Λεωχάρης, Κλέο- 
βις, Μέντωρ, Φιλελεύθερος, Φιλόλαος της Ελευθερίας', Κι αυτοί είναι μόνο 
μερικοί από τους συνεργάτες των εφημερίδων αυτών κατά την πρώτη δε
καετία του αιώνα μας.
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Είναι βέβαιο πως, αν συνεχιζόταν η έρευνα, θα ήταν δυνατό να εντοπι
στεί κι άλλο υλικό, που θα έκαμνε την έκδοση πληρέστερη. Κρίθηκε όμως 
πως δεν έπρεπε να καθυστερήσει άλλο η ανακοίνωση των ως τώρα πορι
σμάτων της, για να βοηθηθούν οι μελετητές της Γραμματείας μας, που έχουν 
μεγάλη κι επείγουσα χρεία τέτοιων εργασιών. Εξάλλου ο βαθμός ωριμό
τητας και πληρότητας του έργου ήταν για μας, τουλάχιστο, ικανοποιητικός. 
Η αρχή έγινε. Ελπίζω ότι κι άλλοι μελετητές θα καταθέσουν τη δική τους 
συνδρομή, ώστε σε μια νεότερη έκδοση τα Κυπριακά Φιλολογικά Ψευδώνυμα 
να είναι πλουσιότερα.

Δεν μπορώ να περάνω την εισαγωγή μου χωρίς να ευχαριστήσω ιδιαί
τερα το συνεργάτη μου φιλόλογο Παύλο Παρασκευά, που έδειξε πνεύμα 
συνεργασίας, αλλά κι εργατικότητα σ’ όλο το διάστημα που δουλέψαμε 
μαζί. Αξιόλογη ήταν ακόμη η βοήθεια του εξαίρετου πνευματικού ανθρώ
που Δρα Κώστα Μ. Προυσή, που με φιλοδώρησε με έγκυρες πληροφορίες 
για τους συνεργάτες του στα Κυπριακά Γράμματα και των πάντα πρόθυμων 
Λεμεσιανών Νίκου Σ. Νικολαΐδη και Κωστάκη Α. Ελευθεριάδη, που έδω
σαν τις χρονολογίες γέννησης και θανάτου αριθμού παλαιότερων Κυπρίων 
λογίων. Τους ευχαριστώ θερμά για την καλωσύνη και προθυμία τους. Τέ
λος, ευχαριστίες αποτείνονται και στους συγγραφείς που έδωσαν στοιχεία 
για το έργο τους.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α'

ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Αγαθίας, Λεύκων Κλεϊτος Ίωαννίδης Κεφάλαιο “Mystique Gre- 

que” στήν Encyclôpedie des 
Mystiques, Paris 1972.

'Άγαρ Γεώργιος Κ. Εύστρατιάδης Προσωπική μαρτυρία.
'Αγγέλου, Εύα Λιλίκα Ταβερνάρη-Νάγκη Συνεργασία σέ περιοδικά 

έντυπα, π.χ. περ. Πάφος, 
Χρονιά Β', άρ. 1 (Σεπτέμ
βρης 1936), 24.

Άγρίλης, Τίμος Κυριάκος 'Έλληνας Ποιήματα στήν έφ. Πρωϊνή 
καί τό περ. Πάφος (1935).

'Αγρότης, Πολλυς Μιχαλώκης
Χατζηδημητρίου

(Γλαύκος Άλιθέρσης)

Ποιήματα στήν κυπριακή 
διάλεκτο στό περ. Άβγή 
(1924-1925).

Άδ. Άμ. Θρασύβουλος Αύτόνομος Δήθεν μετάφραση στό περ. 
Άβγή άρ. 1 (’Απρίλης 1924), 
15.

A. A. X. Άνδρέας Δ.
Χριστοδουλίδης

Στις έφ. Πρωϊνή καί 'Ελευ
θερία (1935-1939) πεζοτρά
γουδα καί μεταφράσεις πο
λιτικών σχολίων άπό τά 
άγγλικά (προσωπική μαρ
τυρία).

A. Ζ. Άντρέας Παύλου
(TeÛKpog Άνθίας)

Πρβλ. περ. Πάφος, Χρονιά 
Δ', άρ. 3 (Μάρτης 1939), 95.

Άθανάσης ό Παλαίχωρος Μιχάλης Πιτσιλλίδης Περ. Τάιμς όφ Σάιπρους (άπό 
τό 1958) καί έφ. ’Απογευμα
τινή (1972-1974) καί ’Ελεύ
θερος Λαός (1972-1973).

” Αθωνας, Πέτρος Προκόπης Παπαλοΐζου Σ’ έφημερίδες, διάφορα κεί
μενα (π.χ. Νέα Λαϊκή 1930, 
άρθρα).

Αίμίλιος, Άχιλλεύς Άχιλλέας ΑΙμιλιανίδης Αύτοτελείς έκδόσεις Παλιά 
Κύπρος, Άθήναι 1933 (2η 
έκδ. 1962) καί Χρύσιλλα
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Άθήναι 1938.
Αίμ. X. Αίμίλιος Χουρμούζιος

Αιρετικός, Γ. Γιάννης Σπανός

ΑΚ Λουκής Ακρίτας

Άκάμας, ’Άπης ’Άνθιμος Πανάρετος

'Ακροατής

Άλάσιος, Κώστας

Άλάσιος, Ν.

Άνδρέας Βοσκός

Κωνσταντίνος Κακούλας

Άνδρέας Μ. Παυλίδης
(“Αντης Περνάρης)

"Αλαστος, Λώρος

Άλβάνης, Δόνης

Εΰδωρος Ίωαννίδης

Δημητράκης Άποστολίδης

'Άλβις, Θίς Κώστας Λαβίθης

Άλιθέρσης, Γλαύκος Μιχαλάκης
Χατζηδημητρίου

Κείμενα στήν άθηναϊκή έφ. 
Ή Καθημερινή (1935-1967).

Στις έφ. Γνώμη (1969-1970) 
καί 'Ελεύθερος Λαός (1974).

Χρησιμοποιήθηκε στήν έφ. 
Ή Πρωία τών Αθηνών 
(Κυρ. Ντελόπουλος, Νεο
ελληνικά Φιλολογικά Ψευδώ
νυμα. 2η έκδ. Αθήνα, 'Ελ
ληνικό Λογοτεχνικό καί 
Ιστορικό Άρχεϊο, 1983, σ. 
108).

Συνεργασία στα περ. Κυ
πριακά Γράμματα (1934— 
1948), Κυπριόπουλο καί Ή 
Χαρά τών Παιδιών.

’Εκπαιδευτικά ή πολιτικά 
κείμενα στήν έφ. Ή Μάχη.

Σέ χρονογραφήματα στήν 
έφ. 'Αλήθεια (1952).

Χρονογραφήματα στίς έφη- 
μερίδες 'Ελευθερία (1952— 
1956), Κόσμος (1956), 'Εθνι
κή (1959) καί περ. 'Αγών 
(1963). ’Επίσης έπιθεώρηση 
πνευματικής ζωής στήν 
'Εθνική (1959).

Σέ αύτοτελεϊς έκδόσεις.

Διάφορα λογοτεχνικά κεί
μενα στίς έφ. Λαϊκή Δύναμις 
(1931), Κυπριακός Κήρυζ 
(1933) καί τό περ. Κυπριακά 
Νέα (1933).

Βιβλίο Ό λόχος τών άπατη- 
μένων, Λευκωσία 1949 καί 
συνεργασία σέ περιοδικά 
π.χ. περ. Κυπριόπουλο (1950).

"Ολα τά βιβλία του καί λο
γοτεχνικές συνεργασίες σ’ 
έφημερίδες καί περιοδικά.

'Αλκαίος Φρίξος Π. Βράχας Παρακολούθηση τής πνευ
ματικής κίνησης τής Κύ
πρου στήν έφ. 'Έθνος 
(1951-1956).

Αλκαίος, Γιώργος Γιώργος Έκτορίδης Σέ βιβλία του π.χ. Σκληρά 
Τραγούδια, Αλεξάνδρεια 
1939. (Πληροφορία στό βι
βλίο Κυπριακή λογοτεχνία - 
Οί ρίζες, Λευκωσία, "Ενω
ση Λογοτεχνών Κύπρου καί 
Πνευματική Στέγη Λευκω
σίας, 1980, σ. 96).

Άλκιμος, Κώστας Κώστας Μόντης Σημειώματα στήν έφ. 'Ελευ
θερία (1934) καί χρονογρά
φημα στό περ. Τάϊμς δφ 
Σάϊπρους (1957).

ΑΛΤΕΡ Λύσανδρος Τσιμίλλης Χρονογράφημα στήν έφ.
Κυπριακός Κήρυζ (1933).

Άλώνης, ’Απολλώνιος Χριστόδουλος Κλεόπας Κείμενα στήν έφ. 'Ελευθερία 
(1959-1960).

Αμάραντος, Παύλος Παύλος Ξιούτας Σ’ έφημερίδες 1929-1931 
(προσωπική μαρτυρία).

' Αμαρινιώτης Θράσος Μακρυγιάννης Ευθυμογραφήματα στά περ. 
Τάιμς όφ Σάϊπρους (1958) 
καί Νέα ’Εποχή (1959) καί 
έφ. Παρατηρητής (Λεμεσού) 
(1961), Χαραυγή (1964), Χα
ραυγή τής Δευτέρας (1982) 
καί Δημοκρατία (1979-1983).

'Αμαρυλλίς Άνδρούλα Μούζουρου Στήν έφ. Κύπρος (1956— 
1957) ποιήματα.

'Αμίαντος, Άδ. Θρασύβουλος Αυτόνομος Μελέτες, λυρικά κείμενα 
καί μεταφράσεις άπό τά 
’Ιταλικά στήν έφ. Ήχώ τής 
Κύπρου (1917) τού Μελή Νι- 
κολαΐδη.

Άμμόνης, Γ. Γεώργιος Σάββα
(Γιώργο? Λυσιώτη?)

Στήν έφ. Χαραυγή (1960).

'Άμωμος, Μώμος Άντώνης Σωτηριάδης Αύτοτελής έκδοση Ή Μαρ
γαρίτα, Πάφος 1967.
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Άνάγωγος, "Αγωγός Άντωνάκις Γ. Γεωργιάδης Σατιρικά έπιγράμματα στήν 
έφ. Σπόρτ (1945-1946).

'Ανάλατος Σωτηράκης Μαρκίδης Χρονογραφήματα κι εύθυ- 
μογραφήματα στις έφ. 'Αλή
θεια (Λεμεσού) Αιών (Πά
φου) καί 'Ελευθερία. (Πλη
ροφορία τού ίδιου).

Ανάπ. Νϊκος Θ. Άντωνιάδης Στήν έφ. Αίών (Πάφου) 
άρθρα πολιτικού περιεχο
μένου (1913-1914).

Ανάποδος

*

Νίκος Θ. Άντωνιάδης Χρονογράφημα στις έφ. 
Αιών (Πάφου), Αλήθεια (Λε
μεσού), Κύπρος (Λάρνακας), 
'Ημερήσια Νέα, Καθημερινά 
Φύλλα καί Νέος Κυπριακός 
Φύλαζ.
Ποιήματα στίς έφ. Αλήθεια 
(Λεμεσού) καί ’Ανάποδος 
(Λάρνακας) (1912-1913).

Άνδρεάδης, Μάριος Ξενοφών Π. Φαρμακίδης Στήν έφ. Νέον "Εθνος (Λάρ
νακας). [Πληροφορία Άντ. 
Ίντιάνος, Κυπριακά Γράμ
ματα, ’Έτος Β', άρ. 4-5 
(Γενάρης-Φλεβάρης 1936), 
266],

' Ανδρεάδης, Μάρκος Μάρκος Άνδρέου 
Δαβίδ Πτολεμαίου

Εκδόσεις Νέα Κύπρια "Επη, 
Παρίσι 1836, Μύθοι του 
Λαφονταίνου, Άθήνησι 1863 
καί μετάφραση άποσπασμά- 
των Ίλιάδας τού 'Ομήρου 
στό περ. Χρυσαλλίς, Άθή- 
ναι 1866.

Ανθηρός, Φιόρος Ξάνθος Λυσιώτης Στήν έφ. τού Μελή Νικο- 
λαΐδη ’Ηχώ τής Κύπρου λυ
ρικές πρόζες.

Άνθίας, Τεΰκρος Άντ ρέας Παύλου Σ’ όλα σχεδόν τά βιβλία 
του καί σέ λογοτεχνικές 
συνεργασίες σέ έφημερίδες 
καί περιοδικά.

ΑΝ-ΜΠ Άνδρέας Μ. Παυλίδης
(’Άντη? Περνάρη$)

Είδήσεις άπό τή Λάρνακα 
στήν έφ. Φωνή τής Κύπρου 
(1922-1923).

'Άντης Άντωνάκις Γ. Γεωργιάδης

'Αντώνιος, Νίκος

Άπηλιώτης

Άπηλιώτης, Ν.

Άπογοητευθείς διδάσκαλος

'Αποστόλου, Μνάσων Γιάννης Κ. Παπαδόπουλος

Άσμοδαϊος

'Αστέρας, Λευκός

’Αστραϊος, 'Άρης

Αττικός, 'Όρθρος

Αυγέρης, Γεώργιος
Αυγέρης, Κώστας

Νίκος Θ. Άντωνιάδης

Άντώνης Άγκαστινιώτης

Άντώνης Ίντιάνος;

Ξενοφών Π. Φαρμακίδης

Κώστας Κλεάνθους

Άνδρέας Κόκκινος

Κύπρος Χατζηγεωργίου

Πόνος Παπαδόπουλος

Γεώργιος Κ. Εύστρατιάδης 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 

Μεταφράσεις στήν έφ. τή 
Λεμεσού Παρατηρητής (1928 
-1931) καί περ. Ελληνικά 
Γράμματα στήν Ελλάδα 
(1929).

Μονόπρακτο Ανατολή καί 
Δύσις, Λευκωσία 1913.

Βιβλίο Δημοτική Παιδεία 
στήν Κύπρο, Κύπρος 1930 
(μαζί μέ Φωτεινό = Πατά- 
πιο Χριστοδούλου).

Στό περ.Κυπριακά Γράμματα.

Στήν έφ. Αλήθεια (Λεμεσού) 
άπό τό 1904 [κατά τόν 
Άντώνη Ίντιάνο, Κυπριακά 
Γράμματα, ’Έτος Β', άρ. 45 
(Γενάρης-Φλεβάρης 1936), 
266].

Στό παράνομο περ. τής 
’Άλκιμης Νεολαίας ΕΟΚΑ 
(ΑΝΕ) (πρβλ. Γιάννη Κ. 
Παπαδόπουλου, Συλλογή, 
Αθήνα 1966, σ. 84).

Στήν έφ. Χαραυγή (1976) 
σατιρικούς στίχους.

Σέ συνεργασία του στήν έφ. 
Ψυχικά Νέα καί σέ αύτοτε
λεϊς έκδόσεις.

Ποιήματα στό περ. Τό Θέα
τρο (1944-1945).
Στά βιβλία καί τά περιοδικά 
του Χιούμορ (1944-45) καί 
Πρόζα (1945), καθώς καί 
συνεργασίες σέ άλλα έν
τυπα.
Προσωπική μαρτυρία.
Στό βιβλίο Ai μεγάλαι 
ήμέραι τής Λευκωσίας επί 
Φραγκοκρατίας. 'Ιστορία 4 
αιώνων, 1184-1370 μ.Χ., 
άνάτυπο άπό τήν έφ. 'Ελευ
θερία, έν Λάρνακι 1935.
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Αυγερινός Δημήτρης Κοζάκος Ποιήματα στήν έφ. Ή Ση
μερινή.

'Αχτίδας, Χρύσης Μιχάλης Τροκούδης Συνεργασίες στό περ. Πά
φος (1937) καί στίς έφ. Νέος 
Κυπριακός Φύλαξ καί 'Ελευ
θερία.

Β. Βασίλης Μιχαηλίδης Ποιήματα στις έφ. 'Αλήθεια 
καί Σάλπιγξ (Λεμεσού).

Βάγγος Κώστας Κλεάνθους Στήν έφ. Σατιρική (1975— 
1976).

Βάλδας, Παύλος Παΰλος Βαλδασερίδης Στό θεατρικό του Μάριος, 
Λάρνακα 1913.

Βαρβέσου, Μυρσίνη Μαρία Ίωαννίδου Παιδικά βιβλία.

Βέβηλος Ξενοφών Π. Φαρμακίδης Στήν έφ. ’Αγών (Πάφου) 
[κατά Άντ. Ίντιάνο, Κυ
πριακά Γράμματα, ’Έτος Β', 
άρ. 4-5 (Γενάρης-Φλεβά- 
ρης 1936), 266].

Βέγας, 'Άρης Γιάννης Χατζημηνάς Διηγήματα στά περ. Κυ
πριακά Γράμματα (1940) καί 
Πάφος (1944).

Βέης, Α. Μιχάλης Ζαφείρης Ποίηση στήν έφ. Χαραυγή 
καί Ή Τελευταία 'Ώρα 
(1964).

Βέρθερος Χριστόδουλος
Παπαχρυσοστόμου

Σέ άρθρα καί χρονογραφή
ματα στήν έφ. 'Έθνος (1949 
-1950).

Βερνάλης, ‘Άδωνης Μιχαήλ Γυψιώτης Σέ αύτοτελεΐς έκδόσεις καί 
σέ κείμενά του σέ περιοδικά 
έντυπα.

Βησαεΰ' Χαρίλαος Χαράλαμπος
Παπαδόπουλλος

Άρθρογραφία στήν έφ. ”Ε- 
νωσις (Λάρνακας) (1907).

Βή-Χει-Ποϊος Βίκτωρ Παυλίδης Πληροφορία στό βιβλίο 
Κώστα Α. Πιλαβάκη, Ή 
Λεμεσός σ’ άλλους καιρούς, 
Λεμεσός 1977, σ. 249.

Βίκης, Μ. Γλαύκος Χρίστη ς Στόν κυπριακό τύπο (προ
σωπική μαρτυρία).

Β. I. Μ. Βίας Μαρκίδης Άρθρογραφία στήν έφ. 
'Ελευθερία (1958-1959).

Βινιόλας, Παΰλος Νεόφυτος (Φιφής)
Ίωάννου

Στό βιβλίο του Μια νύχτα 
πλημμυρισμένη άπό διάττον- 
τας, Κύπρος 1933 καί συνερ
γασία στήν όμαδική έκδοση 
Σύγχρονη Κυπριακή Λογο
τεχνία, Κύπρος, έκδοση Δη
μιουργίας, 1934, σ. 5-22.

Β. Μ. Βασίλης Μιχαηλίδης Ποιήματα στις έφ. 'Αλήθεια, 
Σάλπιγξ (Λεμεσού) καί Νέον 
Κίτιον (Λάρνακας) (π.χ. άρ. 
26, 24/6/11/1879).

Γαβριήλ Γιάννης Κ. Παπαδόπουλος Στό Περιοδικό τής ΑΝΕ 
(’Άλκιμης Νεολαίας 
ΕΟΚΑ) (πρβλ. Γιάννη Κ. 
Παπαδόπουλου, Συλλογή, 
Αθήνα 1966, σ. 90).

Γαλάξη, Πίτσα Πίτσα Μόρτη-Σωτηρίου Στά βιβλία της καί συνερ
γασίες σέ περιοδικά έντυπα.

Γαλάξης, Κύπρος Γεώργιος Κ. Εύστρατιάδης Προσωπική μαρτυρία.

Γαλάνης, Βάσσος Βασίλειος Σωτηριάδης Στήν έφ. Φωνή τής Κύπρου 
(π.χ. 1908,1910).
[Πληροφορία στό βιβλίο του 
Ή 'Αγγλική Πολιτική έν 
Κύπρφ, έν Λάρνακι (Κύ
πρου) 1912].

Γαλάνης, Δ. Γλαύκος Χριστής Στόν κυπριακό τύπο 
(προσωπική μαρτυρία).

Γαλας Εύέλθων Πιτσιλλίδης Στήν έφ. Νέα Μικρούλλα 
(Λεμεσού) (1925) ποιήματα.

Γαλάτης, Ρ. Χριστόδουλος
Γαλατόπουλος

Σέ συνεργασίες του στήν 
έφ. Αιών (Πάφου) άπό τό 
1917 [πληροφορία τού Ιδιου 
στό βιβλίο του Τά τραγού
δια τής φυλακής, Πάφος 
1936, σ. 14].

Γεράνης, Άλέξης Τάσος Νικολαΐδης Στήν έφ. 'Ελευθερία (1965— 
1970) γιά καλλιτεχνικά ση
μειώματα καί κριτικές.

Γεωργιάδης-Κυπρολέων Α.Α Άνδρέας Γεωργιάδης Στίς πλεϊστες έκδόσεις του.
Γήλιας, Τάσσος Τάσος Γεωργίου Ποιητική έκδοση Γράμματα 

στους ορίζοντες, Κύπρος 
1958.
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Γιαλουσίτης Σταύρος Λίλλιτος Γραπτή μαρτυρία τού φίλου 
του σκηνοθέτη Γιώργου 
Εύγενίου.

Γλάρης, Στέλιος Στέλιος Στυλιανού Χρονογραφήματα καί ποιή
ματα στήν έφ. Ή Τελευταία 
"Ωρα 1964-1965.

Γόλγιος Γεώργιος Μ. Σιακαλλής Πληροφορία Σάβα Χρίστη 
έφ. Πρωινή 4/1/1934, σ. 2.

Γ. Π. Γρηγόριος Πετρώνδας Στήν έφ. Ήχώ τής Κύπρου 
(1917) τού Μελή Νικολαΐ- 
δη.

Γ. Π. Γιάννης Παπαγγέλου
(Γιάννης Λέφκης)

Σέ κυπριακές έφημερίδες 
(προσωπική μαρτυρία).

Γραικός, Κώστας Κώστας Καρατσιόλης Άπό τό 1976 κι ύστερα σ’ 
όλα τά κείμενά του.

Γρανάς, I. Χρυσόστομος
Μυριανθόπουλος

Γραπτή μαρτυρία τού ίδιου.

Γρίβας-Διγενής Γεώργιος Γεώργιος Γρίβας Στά βιβλία του γιά τόν άγώ- 
να τής ΕΟΚΑ, τού οποίου 
ήγήθηκε.

γΣτ-νος Γιάννης Σταυρινός 
Οίκονομίδης

Στό περιοδικό του Νέα 
'Εποχή (1921-1922) διάφορα 
κείμενα.

Γ. Φ. Γλαύκος Χριστής ( = Γ) καί
Φρίξος Βράχας ( = Φ)

Μετάφραση τού βιβλίου τού 
Τσάμπερλαιν ’Επανάσταση 
ενάντια στήν’Ελευθερία, 1944.

Δαμιανός ό 'Αηπιφανίτης Μιχάλης Πιτσιλλίδης Συνεργασίες σε περιοδικά 
έντυπα άπό τό 1958 κι 
ύστερα.

Δάμων Νίκος Θ. Άντωνιάδης Στήν έφ. Άγων (Πάφου) 
άρθρα (1907).

Δαυίδ Άνδρέας Βοσκός Στήν έφ. ’Ελευθερωτής κεί
μενα θρησκευτικού περιε
χομένου.

Δενδρινός, ”Αριστος Άνδρέας Βοσκός Κείμενα θρησκευτικού κυ
ρίως περιεχομένου στίς έφ. 
Πατρίς καί Αλλαγή.

Δεσμώτης Λεωνίδας Παυλίδης Στήν έφ. 'Ημερήσιος Κήρυξ 
τού ίδιου (1922-23). Ή

Δημοκράτης

Δημοκρατικός Πολίτης

Δημόκριτος

Διογένης

Διογένης, Ρωμανός

Διομήδης, Κ.

Διόνυσος

’Εγώ

Έκάεργος, Γ.

Ε. Κ. Π.

Ελ.Π.

’Ελσυνόρου, ’Ανδρέας

Έμμένειν

Λοΐζος Πίπης

Άνδρέας Βοσκός

Γεώργιος Κακογιάννης

Δημήτρης Κτώρου
(’Άνθος Ρόδινης)

Χάρης Φεραϊος

Κύπρος Χρυσάνθης

Γεώργιος Μ. Σιακαλλής

Γιώργος Φασουλιώτης

Πλούταρχος Σαββίδης
(Πλουτής Σέρβας)

Κώστας Κύρρης

Ελένη Προυσή

Άνδρέας ’Ιακώβου

Γεώργιος Πιερίδης

πληροφορία περιλαμβάνε
ται στόν ’Ημερήσιο Κήρυκα 
25/8/1923 (στήλη άλληλο- 
γραφίας).

Πολιτικά καί κοινωνιολογι
κά σημειώματα στήν έφ. 
Ή Τελευταία ’Ώρα.

Στήν έφ. Ή Σημερινή.

’Έκδοση Ή Άκελική ηγε
σία καί ό ένοπλος αγώνας, 
Κύπρος 1959 καί 1982.

Σέ αύτοτελεϊς έκδόσεις καί 
στήν έφ. Ό Φιλελεύθερος 
μέ σατιρικούς στίχους άπό 
τό 1955 μέχρι σήμερα.

Χρονογραφήματα μεταξύ 
1974-1982 στις έφ. ’Εθνική, 
Πατρίς, Ή Μάχη, ’Αλλαγή, 
Ή Σημερινή καί ’Αλήθεια.

Διήγημα στό περ. Κυπριακά 
Γράμματα (1939).

Πληροφορία Σάβα Χρίστη 
στήν έφ. Πρωινή 4/1/1934, 
σ. 2.

Στήν έφ. του Τό Γέλιο (1928- 
1937).

Βιβλίο Το έργατικό ζήτημα 
στήν Κύπρο, Λεμεσός [1939].

Στήν έφ. Ή Τελευταία ’Ώρα 
(π.χ. 28/5/1964).

Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα.

Ποιητική συλλογή Ή πο
λιορκία τής αβύσσου, Λευ
κωσία 1969.

Ή πληροφορία στό βιβλίο 
τού Αριστείδη Λ. Κουδου- 
νάρη, Μερικαί παλαιαί οίκο- 
γένειαι τής Κύπρου, Λευκω
σία 1972, σ. 106.
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'Εμπεδοκλής

"Ενας διδάσκαλος

Επίχαρμος

Εργάτης

Εργάτης, Μ.

Έρέλ, Ρέα

Έρνέστος

Εδαγόρας

Ευγενικός, Μάρκος

Ευμάθιος ό άπό Σαλαμΐνος

Ευσέβιος

Ζαφείρης, Άνδρέας

Ζαχαριάδου, Χρυσούλλα

Ζεβγας, Άντρέας

18

Δημήτριος Χαμουδόπουλος Μεταφράσεις ποιημάτων Ζενίθ Γεώργιος Κ. Εύστρατιάδης Στήν έφ. Φως (1953-1955).ξένων ποιητών σέ περιοδικά 
έντυπα. Ζηλωτής, Φ. Ξενοφών Π. Φαρμακίδης Στήν έφ. Σάλπιγξ (Λεμεσού)

Ξενοφών Π. Φαρμακίδης Στήν έφ. Αλήθεια (Λεμεσού) 
άπό τό 1904 [πληροφορία 
Άντώνη Ίντιάνου Κυπριακά 
Γράμματα, ’Έτος Β', άρ. 
4-5 (Γενάρης-Φλεβάρης 
1936), 266]. ΖΗΤΑ-ΣΙΓΜΑ-ΡΩ Πολύβιος Νικολάου

άπό τό 1896 [πληροφορία 
Άντώνη Ίντιάνου Κυπριακά 
Γράμματα, ’Έτος Β', άρ. 
4-5 (Γενάρης-Φλεβάρης 
1936). 266].

Στό βιβλίο του Στά συρμα

Άμφιάραος Παναγίδης Χρησιμοποιήθηκε σ’ έφη- 
μερίδες (πληροφορία τού 
ίδίου στό βιβλίο του Σπου- Ζώης Θρασύβουλος Αύτόνομος

τοπλέγματα τής σκλαβιάς, 
Αθήνα 1959.

Στήν έφ. τού Μελή Νικο-

Γιάννης Παπαγγέλου

δογελοϊα, Λευκωσία 1940, 
σ. ε).

Προσωπική μαρτυρία. Ήλιου ò Θεσβίτης Ξενοφών Π. Φαρμακίδης

λαΐδη 'Ηχώ τής Κύπρου χρο
νογραφήματα.

Στήν έφ. Αγών (Πάφου)
(Γιάννης Λέφκης)

Μίκης Μιχαηλίδης Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα. 'Ηχώ Πίτσα Μόρτη-Σωτηρίου

(Άντώνης Ίντιάνος, Κυ
πριακά Γράμματα, δπ.π.).

Στήν έφ. '0 Φιλελεύθερος

Ρέα Κουμίδου Βιβλίο Δρόμος για τήν πόλη, (Πίτσα Γαλάζη) (1966-1968) σχολιάζει τήν

Αριστείδης Κουδουνάρης

Πολύκαρπος Σ. Ίωαννίδης

Λευκωσία 1975.

Σημειώματα γιά έκθέσεις 
τέχνης στήν έφ. 'Ελευθερία.

Πρβλ. έφ. Νέα Λαϊκή Θ. Κωνσταντίνος Κούκος

πνευματική καί καλλιτεχνι
κή ζωή καί στήν έφ. 
Γνώμη (1970-1973) γράφει 
τή στήλη «Τά Λεμεσιανά».

Στήν έφ. Φώς (1962) γιά

Άνδρέας Βοσκός

11/5/1929.

Γραπτή πληροφορία τού 
ίδίου. Θ. ’Ιωάννης Παπαπορφυρίου

σύντομα στιγμιότυπα άπό 
τή ζωή.

Στήν έφ. Φωνή τής Κύπρου,
Κώστας Κύρρης Συνεργασία στήν έφ. Ψυχι

κά Νέα (1952-1955). Θ. Άντώνης Ίντιάνος

(1910 καί έξής).

Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
Άνδρέας Βοσκός

Άντρέας Παύλου

Κείμενα θρησκευτικού περι
εχομένου στήν έφ. Ή Μάχη.
Στήν έφ. Πειρασμός (Λεμε Θάμνος, Μίκης Μίκης Κιτρομηλίδης

τα.

Διήγημα στό βιβλίο Σύγ

(ΤεΟκρος Άνθίας) σού) 24/9/1922. Τό ψευ
δώνυμο δίνει καί ό Α. Χα- 
τζιωσήφ στό περ. Πάφος, 
Χρονιά Ε', άρ. 4 (Απρίλης

■

Θεατρίνος, Παλιός Κώστας Μαρκίδης

χρονη Κυπριακή Λογοτεχνία, 
Κύπρος, έκδοση Δημιουρ
γία, 1934, τ. Β', σ. 37-40.

Ή πληροφορία στό περ.

Αφροδίτη Ζαχαρία- 
Ροδοσθένους

Αίμίλιος Χουρμούζιος

1940), 201 (σημ.).
Στήν έφ. Κύπρος (τέλη 1965 
-άρχές 1966), ποιήματα.

Στά έλληνικά περ. Νέα Θεολόγος Άνδρέας Βοσκός

Τό Θέατρο, άρ. 4 (Απρίλης 
1944), 1 καί άρ. 5 (Μάης 
1944), 1.

Κείμενα θρησκευτικού πε
'Επιθεώρηση (1928-1929, 
1933-1934) καί Νέα 'Εστία.

ριεχομένου στήν έφ. Ή 
Σημερινή.
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Θ.Λ. Ρόης Παπαγγέλου Ποίημα στήν έφ. 'Αθηναϊκή 
(Ελλάδας) 3/8/1965.

Θρακιώτης, Κ. Άντρέας Παύλου
(TeÛKpos Άνθία$)

Στήν έφ. 'Εσπερινή (1938). 
Ή πληροφορία ότι ανήκει 
στόν Άνθία έξάγεται άπό 
τό περ. Πάφος, Χρονιά Δ', 
άρ. 3 (Μάρτης 1939), 95.

Θρούμπης Νίκος Χατζηγαβριήλ ’Άρθρα γιά τό άρχιεπισκο- 
πικό ζήτημα στήν 'Αλήθεια 
(Λεμεσού) (Άντ. Ίντιάνου, 
Κυπριακά Γράμματα, ’Έτος 
Ά, άρ. 2 (1/10/1934), 42 
σημ. 11).

Θύρσος Κωνσταντίνος Κούκος Στήν έφ. Φως (1961-1962) 
θρησκευτικά θέματα.

Ίακωβίδης, Ε. Κ. Κώστας Μ. Προυσής Διηγήματα στό περ. Κυ
πριακά Γράμματα (μεταξύ 
1934 καί 1953).

I. Α. Τρ. Φίλιππος Γρ. Λυσιώτης Συνεργασία στήν 'Ηχώ τής 
Κύπρου, τού Μελή Νικολαΐ- 
δη.

Ίγερινός, Αωρος Δώρος Χρίστης Συνεργασία σέ περ. π.χ. 
Τάιμς δφ Σάιπρους καί έφη- 
μερίδες.

Ι.Κ. ‘Ιερόθεος Κυκκώτης Στό περ. Πάφος (1936) διή
γημα καί καλλιτεχνικά θέ
ματα.

Ίννοκέντιος Λεωνίδας Παυλίδης Στήν έφ. 'Ημερήσιος Κήρυζ 
τού ίδιου (1922-23). Ή 
πληροφορία άπό τόν ίδιο 
τον Παυλίδη στή στήλη 
Αλληλογραφία τού 'Ημε
ρήσιου Κήρυκα 25/3/1923.

Ίξίων Παύλος Ξιούτας Συνεργασίες (χρονογράφη
μα) στήν έφ. 'Ελευθερία 
(1937-1941).

'Ίρινα Κίκα Λάγκ Ή πληροφορία στό βιβλίο 
τής Χρυσάνθης Ζιτσαίας 
Κύπριες Λογοτέχνιδες, Θεσ
σαλονίκη 1972, σ. 79.

I. Στ. Μ. Βίας I. Μαρκίδης ’Άρθρα στήν έφ. Ό Άγων 
(1965).

Ιστορικός Άνδρέας Βοσκός Εκπαιδευτικά ή πολιτικά 
κείμενα στήν έφ. Ή Μάχη.

Ίωάννου, Ά. Άνδρέας Βοσκός Συνεργασία στήν έφ. Ή 
Σημερινή.

'Ιώβ ’Ιάκωβος Κυθρεώτης Σημειώματα στό Μηνιαϊον 
Αελτίον τοϋ 'Εκδρομικού 
(1948).

Ίωήλ, Άνδρέας Άνδρέας Μακρίδης Στό βιβλίο του "Ηρώα λιλλι- 
πούτειοι λόγοι, Αθήνα 1972.

Ίωήλ, 'Ελένη Ελένη Χατζηγεωργίου Ποίηση σε περιοδικά έν
τυπα.

'Ιωσήφ, Σέργιος Κωνσταντίνος
Λευκωσιάτης

Έθνικοθρησκευτικά άρθρα 
στήν έφ. 'Ελευθερία (1958— 
1959).

Κ. Κώστας Μ. Προυσής Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα.

Κάζουλος Θράσος Μακρυγιάννης Εύθυμογραφήματα στήν έφ.
Δημοκρατία (1975-1979).

Καϊάφας, Μώμος Γιάγκος Λανίτης Σατιρικοί στίχοι στήν έφ. 
Μικρούλα τού Χρ. Άνδρέου 
(1915-1918). Ή πληροφο
ρία στό βιβλίο Κ. Πιλαβά- 
κη, Ή Λεμεσός σ’ άλλους 
καιρούς, Λεμεσός 1977, σ. 
213.

Κακομάλλης, Πέτρος Αίμίλιος Χουρμούζιος Ποίημα στήν κυπριακή 
διάλεκτο στό περ. Άβγή 
(1925) (πρβλ. Άντώνη Ίντι- 
άνο, έφ. Πρωϊνή 3/1/1934, 
σ. 3).

Κάλαμος Γεώργιος Άγαθαγγέλου Εύθυμογραφήματα καί σκί
τσα στόν κυπριακό τύπο.

Καλλίας, Γ. Γεώργιος Μ. Σιακαλλής Πληροφορία Σάβα Χρίστη 
στήν έφ. Πρωϊνή 4/1/1934, 
σ. 2.

Καλλίδης, Γ. Γεώργιος Μ. Σιακαλλής Πληροφορία Σάβα Χρίστη 
στήν έφ. Πρωϊνή 4/1/1934, 
σ. 2.

Κάλλιμαν Κίκα Λάγκ Ή πληροφορία στό βιβλίο 
τής Χρυσάνθης Ζιτσαίας
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Κύπριες Λογοτέχνιδες, Θεσ
σαλονίκη 1972, σ. 79.

Καμπίτης, Κ. Κύπρος Χρυσάνθης Διηγήματα στά περ. Κυ
πριακά Γράμματα (1935) καί 
Κυπριακή Έπιθεώρησις 
(1948).

Κανάκης, ‘Άντης Άντρέας Κουκουμάς Σέ βιβλία του καί συνεργα
σίες σέ έφημερίδες καί πε
ριοδικά.

Καραγιάννης, Λ. Λεωνίδας Μιράν
(Λεωνίδα? Μαλένης)

"Αρθρα - έρευνες στό πε
ριοδικό Τάιμς δφ Σάιπρους.

Καρδιανός, Διονύσιος Σπύρος Παπαγεωργίου Στό βιβλίο Ό ’Αττίλας πλήτ
τει την Κύπρο, Άθήναι 1976.

Καρεφύλλης, Λουκιανός Λάκης Δημητριάδης Στήνέφ. Τά Νέα (1974-1976).

Καρμελιάνα *Έλενα Βαρλαάμ- 
Μιχαηλίδη

Αύτοτελείς έκδόσεις καί 
δημοσιεύματα σ’ έφημερί
δες {π.χ. 'Ελευθερία, Έθνος).

Καστρινός, Κ. Κώστας Μ. Προυσής "Αρθρα καί κριτικά ση
μειώματα στήν έφ. 'Ελευθε
ρία (1937-1939).

Κάτων, Αιμίλιος Δημητρός Δημητριάδης Ποιήματά του καί μετα
φράσεις "Αγγλων καί Ρώ
σων ποιητών (πληροφορία 
Κώστα Α. Πιλαβάκη, ‘Η 
Λεμεσός σ' άλλους καιρούς, 
Λεμεσός 1977, σ. 338 καί 
Άντώνης Ίντιάνος στήν 
έφ. Πρωινή 3/1/1934, σ. 1).

Κ.Α.Χ. Κώστας Χατζηπαύλου Χρονογραφήματα στήν έφ. 
Τά Νέα άπό τό 1977.

Κέβης ό Θηβαίος Ν. Α. Τσέπης Στήν έφ. τού Μελή Νικο- 
λαΐδη ’Ηχώ τής Κύπρου 
σύντομες σκέψεις πάνω σέ 
κοινωνικές καί πνευματικές 
έκδηλώσεις τής έποχής.

Κέρβερος ’Ιάκωβος Κυθρεώτης Στήλη «Κυπριακές Έπικαι- 
ρότητες» στήν έφ. ’Εθνική 
(1959).

Κέρκης, ‘Όλυμπος Εύγένιος Ζήνων Στήν έφ. ’Αλήθεια (Λεμεσού) 
(πληροφορία Άντώνη Ίν-

τιάνου, έφ. Πρωινή 31/12/ 
1933, σ. 3).

Κεφαλληνός, Λάμπρος Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης Στήλη γιά τήν πνευματική 
ζωή στήν έφ. Ό Άγων (άπό 
τό Γενάρη 1981) καί σέ διά
φορα λογοτεχνικά κείμενα.

Κηφισός Άνδρέας Μ. Παυλίδης 
(’Άντης Περνάρης)

’Επιθεώρηση πνευματικής 
καί καλλιτεχνικής κίνησης 
στίς έφ. ’Ελευθερία (1952- 
1956) καί Κόσμος (1956).

Κίμων, Γαλάζιος Δημήτρης Κοζάκος Κριτική βιβλίου στήν έφ. 
Ή Σημερινή.

Κ. Κ. Άντώνης Ίντιάνος Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα.

Κ. Λ. Κλείτος Λοβαρίδης Μεταφράσεις άπό τά γαλλι
κά στό περ. Πάφος (1936).

Κλέανδρος, Ίάσων Γεώργιος Σάββα
(Γιώργος Λυσιώτης)

Στό περ. Νέα ’Εποχή (1957- 
1959).

Κοινωνιολόγος Ξενοφών Π. Φαρμακίδης Στήν έφ. Αλήθεια (Λεμεσού) 
άπό τό 1904 [πληροφορία 
Άντώνη Ίντιάνου, Κυπρια
κά Γράμματα, "Ετος Β', 
άρ. 4-5 (Γενάρης-Φλεβά- 
ρης 1936), 266].

Κόκ. Κόκος Πολυδωρίδης Κριτικές στό περ. Πανόρα
μα τής Διώρυγος, Πόρτ Σάϊτ 
(1928-1931) (Πληροφορία 
Βιογραφικόν Λεξικόν Κύπρου 
Π. Στεφανίδη, Λευκωσία 
1940).

Κόκκινος Γιάννης Παπαγγέλου
(Γιάννης Λέφκης)

Προσωπική μαρτυρία.

Κόντης, Κώστας Άντώνης Ίντιάνος Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα.

Κόπανος Γεώργιος Άγαθαγγέλου 
•

Εύθυμογραφήματα καί σκί
τσα στόν κυπριακό τύπο.

Κόρακας, Ρωτής Χρίστος Χριστοδουλίδης Στό περ. Άβγή (1925) σέ 
ποίημα στήν Κυπριακή διά
λεκτο (πρβλ. Άντώνη Ίν- 
τιάνο, έφ. Πρωινή 3/1/1934, 
σ. 3).
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Κόρινα Κίκα Λάγκ ‘Η πληροφορία στό βιβλίο 
τής Χρυσάνθης Ζιτσαίας 
Κυπρίες Λογοτέχνιδες, Θεσ
σαλονίκη 1972, σ. 79.

Μακάριος Γ' τα.

Κορνάρος, Άντρέας Ζήνων Ρωσσίδης Πρωτοεμφανίζεται στήν έφ. 
'Αλήθεια Λεμεσού (πρβλ. 
Άντώνη Ίντιάνο, έφ. Πρωι
νή 3/1/1934, σ. 3).

Κοσμάς, Γ. Γιάννης Σπανός Στις έφ. Γνώμη (1969-1970) 
καί 'Ελεύθερος Λαός (1974).

Κούλας, "Ακης Κωνσταντίνος Κακούλας Στήν έφ. 'Αλήθεια (Λεμεσού) 
μετάφραση (27-29/10/1932).

Κουμίδου-’Ερέλ, Ρέα Ρέα Κουμίδου Σέ βιβλία της.

Κουνούπι Άνδρέας Μ. Παυλίδης 
(’Άντης Περνάρης)

Χρονογράφημα στήν έφ. 
'Ημερήσια Νέα (26/6/1932- 
8/8/1932).

Κ. Π. Κώστας Μ. Προυσής Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα.

Κράλης, Μόνος Γεώργιος Μίνως Σέ βιβλία του καί δημοσιεύ
ματα σέ περιοδικά έντυπα.

Κρατϊνος Άνδρέας Γάβρης Συνεργασία στήν έφ. ’Ελευ
θερία (1950-1955).

Κριναΐος, Παύλος Χαρίλαος Μιχαηλίδης Σέ βιβλία του καί δημοσι
εύματα σέ περιοδικά καί 
έφημερίδες.

Κρίνας, Λεύκιος Κώστας Σωκράτους Βιβλίο 'Αντάρτικη Φλόγα, 
Κύπρος, Δεκέμβριος 1959.

Κριτικός, Κ. Κώστας Κύρρης Στό περ. Νέα ’Εποχή (1968) 
μελέτη γιά Τ. Άνθία.

Κρυστάλλης, Λάρας Δημήτρης Νικόπουλος Σέ βιβλία καί δημοσιεύμα
τα στόν περιοδικό τύπο.

Κτώρου, Νήσος Κύπρος Χρυσάνθης

•

Περ. ’Ηπειρωτική ’Εστία 
(1956) γιά ποιήματα τού 
κυπριακού άγώνα.

Κυθέρειος, I. ’Ιάκωβος Κυθρεώτης Πρόζα στό περ. Πάφος 
(1944).

Κυκκώτης, Μιχαήλ Αρχιεπίσκοπος Στό περ. Κυπριακά Γράμμα-

Κύκλωψ Σιμός Μενάρδος Στήν έφ. Αλήθεια (Λεμεσού) 
(1/1/1904). Ή πληροφορία 
στό βιβλίο Κυρ. Ντελόπου- 
λου, Νεοελληνικά Φιλολογι
κά Ψευδώνυμα 1800-1981.
2η έκδ. Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 
1983, σ. 211.

Κυπρίδης, Φώτης Κύπρος Χρυσάνθης Διηγήματα στό περ. Καιροί 
τής Κύπρου (1959).

Κυπρίνος Κώστας Κλεάνθους Στήν έφ. Σατιρική (1974— 
1976).

Κύπριος Χριστόδουλος
Παπαχρυσοστόμου

’Άρθρα καί σημειώματα 
στήν έφ. Κυπριακή (1953— 
1954).

Κύπριος, "Ελλην Κώστας Κύρρης Στήν έφ. Ή Τελευταία "Ωρα 
(1964).

Κύπριος, "Ελλην Παύλος Ξιούτας Ή πληροφορία άπό τόν ίδιο 
στό βιογραφικό σημείωμα 
τού βιβλίου του Παροιμίες 
του Κυπριακού λαοϋ, τ. Λ'. 
Λευκωσία, "Ιδρυμα Αρχιε
πισκόπου Μακαρίου Γ', 
1984.

Κύπρο λέων, Άντίοχος Άνδρέας Γεωργιάδης Στό βιβλίο του Ή προίκα 
τής Μαριάννας, Αθήνα 
1937.

Κύπρος Γεώργιος Μ. Σιακαλλής Πληροφορία Σάβα Χρίστη, 
έφ. Πρωινή 4/1/1934, σ. 2.

Κυρηναϊος, Κ. Κώστας Κύρρης Ποιήματα στήν έφ. Ψυχικά 
Νέα (1952) καί τό περ. 
Κυπριακός Λόγος (άπό τό 
1969).

Κυρήνος, Νίκος Νίκος Κρανιδιώτης Ποιήματα στό περ. Κυπρια
κά Γράμματα (1951).

Κ. X. Κύπρος Χρυσάνθης Ποιήματα στό περ. Κυπρια
κά Γράμματα.

Κ. Χρυσ. Κύπρος Χρυσάνθης Ποιήματα στό περ. Κυπρια
κά Γράμματα.

Λαβάρδης-Καμέρης, Χρίστος Χρίστος Χατζήπαπας Ποιητική συλλογή Ένδο- 
σκόπιο, Λευκωσία 1969.

Ααγίδης, Φίλων Χρίστος Ταουσιάνης Στίς έφ. 'O Φιλελεύθερος 
καί Ό 'Αγών (1975-1980).
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Λαγκάδης, Πάρις Λοΐζος Κκολής = Άρχιμ. 
Λεόντιος Χατζηκώστας

Βιβλίο Πρώτα διηγήματα, 
Κύπρος 1938, άλλα καί 
ποιήματα καί διηγήματα 
στά Κυπριακά Γράμματα 
(1939-1940 καί 1947-1956).

Λαγκάδας, Χρίστος ’Ιωάννης Κασουλίδης Πληροφορία τού γιοϋ του 
Γλαύκου Κασουλίδη, για
τρού.

Λαμπίρης Γεώργιος Άγαθαγγέλου Εύθυμογραφήματα καί σκί
τσα στόν κυπριακό τύπο.

Λαμπούσιος, Κ. Λεωνίδας Κύρρης Αύτοτελής έκδοση Στα Κυ
πριακά χωριά, Σκάλα 1936. 
Επίσης στήλη «Σκίτσα τής 
ζωής» στήν έφ. Ψυχικά Νέα 
(1952).

Λαμπράκης, Θύμιος Κώστας Λαβίθης Χρονογραφήματα στίς έφ. 
Πρωία (1938) καί 'Ελευθε
ρία (1939) καί στό περ. 
Κυπριακή Έπιθεώρησις 
(1946).

Λαμπρόπουλος, Α. Άνδρέας Μ. Παυλίδης
(“Αντης Περνάρης)

Σέ σχολικά έγχειρίδια σύμ
φωνα μέ πληροφορία τού 
ίδιου. Κυρ. Ντελόπουλος, 
Νεοελληνικά Φιλολογικά 
Ψευδώνυμα. 2η έκδ. Αθή
να, Ελληνικό Λογοτεχνικό 
καί Ιστορικό Αρχείο, 1983, 
σ. 247.

Λαρά, Τζούλια Ελένη Σ. Παπαϊωάννου Αύτοτελής έκδοση καί 
ποιήματα σέ περιοδικά (π.χ. 
Πάφος (1941), Καιροί τής 
Κύπρου (1960) καί Πνευμα
τική Κύπρος (1974-1981).

Λάρας Γεώργιος Ταλιαδώρος Συνεργασίες σέ έφημερίδες.
Λεοντιάς, Σαπφώ Σαπφώ Κληρίδη Αύτοτελής έκδοση Ό άνήρ 

καί ή γυνή. Λιαλέζεις τρεις 
καί πέντε ποιήματα, έν Κων- 
σταντινουπόλει 1899.

Λευκιάδης, Κορνήλιος Άνδρέας Βοσκός Κείμενα θρησκευτικού καί 
έθνικοΰ περιεχομένου στήν 
έφ. 'Αλλαγή.

Λευκαρίτης Σϊμος Μενάρδος Πληροφορία στό βιβλίο τού 
Κωνσταντίνου ’Άμαντου, 
Σύντομος 'Ιστορία τής Κύ
πρου, Άθήναι 1956, σ. 176.

Λευκός Γεώργιος Μ. Σιακαλλής Πληροφορία Σάβα Χρίστη, 
έφ. Πρωινή, 4/1/1934, σ. 2.

Λευκός, 'Άκης Κωνσταντίνος
Λευκωσιάτης

’Άρθρα στό περ. Χριστιανι
κή 'Αναγέννησις, όργανο τής 
Παγκύπριας ’Οργάνωσης 
Θρησκευτικών ’Ορθοδόξων 
‘Ιδρυμάτων (1943-1946).

Λευκωσιάτης Σιμός Μενάρδος Πληροφορία στό βιβλίο τού 
Κων. ’Άμαντου, Σύντομος 
'Ιστορία τής Κύπρου, Άθή
ναι 1956, σ. 176.

Λευτ. Λευτέρης Ίωαννίδης 
(Γιαννίδης)

Στήν έφ. Νέος Κυπριακός 
Φύλαξ (1933) κριτικές.

Λέφκης, Γιάννης Γιάννης Παπαγγέλου Σέ βιβλία του καί κείμενα 
σέ περιοδικά καί έφημερί
δες.

Ληδραϊος, Κ. Κύπρος Χρυσάνθης Κριτική θεάτρου στήν έφ. 
Νέος Κυπριακός Φύλαξ 
(1946), φιλολογική στήλη 
στήν έφ. Κυπριακή (1953— 
1955 καί 1957), πεζογραφή
ματα στήν ίδια έφ. (1957) 
καί έπιθεώρηση πνευματι
κής ζωής στό περ. Τάιμς δφ 
Σάιπρους (1957-1958).

Λίβας, Χρ. Χρίστος Έξαδάκτυλος Λαογραφική συνεργασία 
στά περ. Πάφος, Κυπριακά 
Γράμματα καί τό δικό του 
Μόρφωσις.

Λιμπέρης, Πέτρος Άντ ρέας Παύλου
(Τευκρος ’Ανθίας)

Βιβλίο Τό Σαράβαλο, 1932 
καί συνεργασίες στίς έφη
μερίδες (π.χ. 'Εσπερινή 
1939).

Λογοθέτης Χριστόδουλος Κλεόπας Συνεργασία στήν έφ. 'Ελεύ
θερη Κύπρος (1980-1981).

Λυκαύγης, 'Άνθος Άνδρέας Χαραλαμπίδης Σέ βιβλία καί σ’ έφημερί
δες.

Λύκιος, Φοίβος Κώστας Κύρρης ’Άρθρα ίστορικοφιλολογι- 
κά στήν έφ. Φακός (1953- 
1954).

Λυράρης, Στέφανος Κύπρος Χρυσάνθης Στό περ. 'Ελλάς του Νότου 
(π.χ. 1966, 1972).
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Λυσαϊος, Γ. Γεώργιος Σάββα
(Γιώργος Λυσιώτης)

Συνεργασία στό περ. Κυ
πριακός Λόγος καί στήν έφ. 
Ό Φιλελεύθερος (1979).

Λυσιώτης, Γ. Γεώργιος Σάββα Στις έφ. 'Έθνος, Ελευθερία, 
Ό Φιλελεύθερος, ΤάΝέατΐ\ς 
Κύπρου καί 'Εφημερίδα Ποι
ητών (Αθήνα) καί τά περ. 
Κυπριακός Λόγος καί Νέα 
Πατρίδα.

Μάγιστρος, Κώστας Κώστας Μ. Προυσής Διηγήματα στό περ. Κυ
πριακά Γράμματα (μεταξύ 
1934 καί 1953).

Μάγος, Κούλης Κύπρος Χρυσάνθης Διήγημα στό περ. Τάϊμς όφ 
Σάιπρους (1957).

Μαϊστράλης, Άνδρέας Λεωνίδας Μαυρόπουλος Σέ βιβλία του καί σέ έφη- 
μερίδες.

Μακρής, Ν. Γιώργος Φασουλιώτης Μετάφραση δήθεν άπό τόν 
Άντρέγιεβ στό περ. Άβγή, 
άρ. 1 (Απρίλης 1924), 34.

Μαλένης, Λεωνίδας Λεωνίδας Μιράν Στό βιβλίο του Πέντε διη
γήματα, Λευκωσία 1958 καί 
δημοσιεύματα σέ περιοδι
κά έντυπα.

Μαλόρης, Άνδρέας Άνδρέας Δημητρίου Στήν ποιητική του συλλογή 
Τά 30 ποιήματα, Κύπρος 
1983.

Μανιαβίκης, Γ. Γλαύκος Χριστής Στόν κυπριακό τύπο (προ
σωπική μαρτυρία).

Μανίας, Β. Γλαύκος Χριστής Στόν κυπριακό τύπο (προ
σωπική μαρτυρία).

Μαράθης, Άνδρέας Άνδρέας Δ.
Χριστοδουλίδης

Δημοτικό τραγούδι στό περ.
Πάφος (1936).

Μαρία ή Συγκλητική Άντώνης Τριανταφυλλίδης Στήλη χρονογραφήματος 
“Echantillons sans valeur” 
στήν έφ. 'Ελευθερία (πληρο
φορία ’Άντη Περνάρη στήν 
έφ. Πρωινή 28)1)1934).

Μαρίνος, 'Άλκης Λεωνίδας Μιράν
(Λεωνίδας Μαλένης)

Μυθιστόρημα φαντασίας 
'Ένας Άρειανός στήν Κύπρο 
στό περ. Καιροί τής Κύπρου 
άρ. 61-74 (1959-1960).

Μάρκου, I. Στ. Βίας I. Μαρκίδης ’Άρθρα στήν έφ. Ό Άγων 
(1965).

Μαρτέλλο Γιάγκος Μιχαηλίδης Χρονογραφήματα στις έφ. 
Ή Μάχη (1963) καί Ή Τε
λευταία 'Ώρα (1965).

Μαρφίλιος Φίλιππος Γρ. Λυσιώτης Μελετήματα καί πεζογρα
φήματα στήν έφ. 'Ηχώ τής 
Κύπρου τού Μελή Νικο- 
λαΐδη καί ίστορική μελέτη 
στήν έφ. Αλήθεια (Λεμεσού) 
μετά τό 1906.

Μαστιγοφόρος ’Ιωάννης Κασουλίδης Πληροφορία άπό τό γιό 
του, γιατρό Γλαύκο Κα- 
σουλίδη.

Μ. Γαβ. Μάρκος Γαβριηλίδης Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα.

Μεράλδης, Τάκης Δημήτρης Χαμπουλίδης Βιβλιοκρισία σ’ έφημερί- 
δες (προσωπική μαρτυρία).

Μεράνος, Παύλος Σωτήρης Κωνσταντίνου Σέ βιβλία του καί σέ περιο
δικά έντυπα.

Μερλής, Μ. Μάριος Άγαθοκλέους Ποιήματα σέ κυπρ. έφη- 
μερίδες (1966-1969).

Μηλιώτης, Λευτέρης Ελευθέριος Σωτηρίου Διηγήματα στό περ. Κυ
πριακά Γράμματα.

Μ. I. Κώστας Μ. Προυσής Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα.

ΜΙΚ Μίκης Κιτρομηλίδης Μεταφράσεις στήν έφ. Νέος 
Κυπριακός Φύλαξ (Γενάρη ς- 
Άπρίλης 1935).

Μιράντης, Σύλβιος Γιώργος Φάνος Χρησιμοποιήθηκε στό βι
βλίο του Χωρίς επίσημες 
πομπές, Βαρώσια 1936. 
[πρβλ. περ. Πνευματική Κύ
προς, Χρονιά KB’, άρ. 257- 
258 (Φλεβάρης-Μάρτης 
1982), 70].

Μιχαήλ, Ά. Άνδρέας Βοσκός Στήλη «Μέ τό τηλεσκόπιο 
τής αιωνιότητας» στήν έφ. 
Ή Μάχη (1974-1978).
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Μιχαήλ, Μ. Ουρανία ΚοκΚίνου Νησί τοϋ ’Αγώνα σου, ποιη
τική σύνθεση, πού μελο
ποίησε ό Λέανδρος Σίταρος 
τό 1981 (πληροφ. Λ. Σίτα- 
ρου).

Μοδινός, Χρ. Άντώνης Ίντιάνος Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα.

Μορφίνης, Φώτης Κύπρος Χρυσάνθης Στό έλλαδικό περ. Κασταλία 
(1983) ’διηγήματα.

Μουττάς ό Τζιυπριώτης Σάββας Σαββίδης Εύθυμογραφήματα στήν έφ. 
‘Ο Φιλελεύθερος (1955 κι 
υστέρα).

Μπακάς, Δ. Γεώργιος Σάββα
(Γιώργος Λυσιώτης)

Στό περ. Πνευματική Κύπρος 
(1961) ποίηση.

Μπάτης, Τίτος Τίτος Σολομωνίδης Σέ αύτοτελεϊς έκδόσεις του.

Μ. Ρ. Μαρία Ρουσσιά Χρονογράφημα στήν έφ. 
Ταχυδρόμος (’Αλεξάνδρει
ας) μεταξύ 1937-1939.

Μ.Ρ. ή αδερφή του στρατιώτη Μαρία Ρουσσιά Στήν έφ. Ταχυδρόμος (’Αλε
ξάνδρειας) κατά τό Β' Πα
γκόσμιο Πόλεμο.

Ν. Νϊκος Χατζηγαβριήλ Χρονογραφήματα στίς έφ. 
’Ελευθερία (1906-1907) καί 
Φωνή τής Κύπρου (1908— 
1912).

Νάλας Πάνος Φασουλιώτης Στίς έφ. 'Αλήθεια καί Σάλ- 
πιγξ (Λεμεσού) (Άντώνης 
Ίντιάνος, έφ. Πρωινή 3/1/ 
1934, σ. 1).

Νεκτάριος, Θάνος Κύπρος Χατζηγεωργίου Ποιήματα στό περ. Κυπρια
κά Γράμματα (1936-1937).

Νεφέλη Μαρούλλα Γεωργιάδου- 
Ζαφείρη

Δημοσιεύματα στήν έφ. 
Νέος Δημοκράτης (1948— 
1954).

Νεφερτίτη Μαρία Ρουσσιά Έφ. Ταχυδρόμος (Αλεξάν
δρειας) (μεταξύ 1937-1939).

ΝΙΚ Νίκος Χατζηγαβριήλ Χρονογράφημα καί μετα
φράσεις στήν έφ. ’Αλήθεια 
(τής Λεμεσού) [Άντώνης 
Ίντιάνος, έφ. Πρωινή 31/12/

1933, σ. 3 καί Κυπριακά 
Γράμματα, ’Έτος A', άρ. 2 
(1 Όχτώβρη 1934), 41],

Νικούσιος, Α. Άνδρέας Μ. Παυλίδης 
(’’Αντης Περνάρης)

Στό περ. Πάφος πάρα πολύ 
άραιά (1936-1937 καί 1947).

Νίλος, Λάκης Νίκος Νικολάου Στίς δυό ποιητικές συλλο
γές του.

Νοβάλης, Γ. Χριστοφής Οίκονομίδης ’Άρθρα καί μελέτες στήν 
έφ. Πρωινή (1932-1933).

Νούσης, Δ. Χριστοφής Οίκονομίδης Μελέτες στό περ. Κυπριακά 
Γράμματα μεταξύ 1934 καί 
1939.

Νούσης, X. Χριστοφής Οίκονομίδης Διάφορα κείμενα σ’ έφημε- 
ρίδες.

Νταμαγιάντης, Νάλας Πάνος Φασουλιώτης Στίς έφ. ’Αλήθεια καί Σάλ- 
πιγζ (Λεμεσού) (Άντώνης 
Ίντιάνος, έφ. Πρωινή 3/1/ 
1934, σ. 1).

Ντιλετάντης Πάνος Φασουλιώτης Στήν έφ. ’Αλήθεια (Λεμεσού) 
20/10/1917. Ή πληροφορία 
στό βιβλίο τού Γιάννη Λέ- 
φκη, Οί Ρίζες, Λεμεσός- 
Κύπρος 1984, σ. 264.

Ντόριαν Δημητρός Μ. Δημητριάδης Χρονογράφημα στήν έφ. 
’Αλήθεια (Λεμεσού) (1914— 
1916) (Άντώνης Ίντιάνος, 
έφ. Πρωινή 3/1/1934, σ. 1).

Ξάνθος Ξενοφών Π. Φαρμακίδης Στήν έφ. ’Αλήθεια (Λεμεσού) 
άπό τό 1904 [Άντώνης Ίν- 
τιάνος, Κυπριακά Γράμματα, 
’Έτος Β', άρ. 4-5 (Γενάρης- 
Φλεβάρης 1936), 266].

Ξένιος-Άνστας, Άδάμος Άδάμος Μουζούρης Ποιητική συλλογή ”Αψυρ- 
τος, Βόλος 1981.

Ξένος, Γλαύκος Γλαύκος Παναγιώτου Στον κυπριακό τύπο καί 
στήν αύτοτελή έκδοση Κα- 
λημέρα σας, Λευκωσία 
1971.

Ξιφίας Ξενοφών Π. Φαρμακίδης Στήν έφ. ’Αλήθεια (Λεμεσού) 
άπό τό 1904 [κατά τόν 
Άντώνη Ίντιάνο, Κυπριακά
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Γράμματα, ’Έτος Β', άρ. 4-5 
(Γενάρης-Φλεβάρης 1936), 
σ. 266],

Ξιφίας, Άμαθούσιος Ξενοφών Π. Φαρμακίδης Έφ. Νέον 'Έθνος (Λάρνα
κας) [Άντώνης Ίντιάνος, 
Κυπριακά Γράμματα, Έτος 
Β', άρ. 4-5 (Γενάρης-Φλε
βάρης 1936), σ. 266].

Ξ. Π. Φ. Ξενοφών Π. Φαρμακίδης ’Από τό 1904 στήν έφ. 
'Αλήθεια (Λεμεσού) (κατά 
Άντ. Ίντιάνο, Κυπριακά 
Γράμματα δπ.π.).

Ξ. Φ. Ξενοφών Π. Φαρμακίδης Άπό τό 1904 στήν έφ. 
'Αλήθεια (Λεμεσού) (Άντ. 
Ίντιάνος, Κυπριακά Γράμ
ματα, δπ.π.).

'0 άγνωστος ποιητής Γιάννης Κ. Παπαδόπουλος Στό περιοδικό τής ΑΝΕ (= 
’ΆλκιμηζΝεολαία ΕΟΚΑ) 
(πρβλ. Γιάννη Κ. Παπα- 
δόπουλου, Συλλογή, ’Αθήνα 
1966, σ. 91).

'0 ‘Εκείνος Γιάννης Παπαγγέλου 
(Γιάννης Λέφκης)

Στήν έφ. Σάλπιγζ (Λεμεσού) 
(1923-1924).

Ό 'Ερημίτης τοϋ Μαριεμβάθ
1

’Αγησίλαος Άρτέμης Πληροφορία Ν. Κλ. Λανίτη 
στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα, ’Έτος ΙΕ', άρ. 183-184 
(Σεπτ.-Όκτ. 1950), 281.

Οίκονομόπουλος, Ν. Νίκος Ko νομής Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα.

'Ολύμπιος, 'Άγγελος Λούης Περεντός Ποιήματα στόν κυπριακό 
τύπο (1968-1973). Περιλή- 
φθηκε άκόμη στις ’Ανθο
λογίες: Έλενας Στριγγάρη 
καί Τάκη Σπηλιάκου, ’Αθή
να 1968, Γεωργίου Γιόση, 
’Αθήνα 1969 καί Ήλία Πο
λύδωρου, ’Άργος 1969.

Όλύνθης, 'Άδμης Μιχάλης Γ. Πιτσιλλίδης Ποιήματα στις έφ. ’Ελευθε
ρία, Παρατηρητής (Λεμεσού) 
(1940) καί κείμενα γιά τόν 
άγώνα στό περ. Τάιμς δφ 
Σάιπρους (1958).

Ό Κοσμικός ’Ιάκωβος Κυθρεώτης Στήλη «Έπικαιρότητες - 
Κυπριακή Έβδομάς» στήν 
έφ. Κυπριακή (1954).

‘Ο μεγαλύτερος σου αδελφός 
Τάσος

Άνδρέας Βοσκός Στήλη «Νεανικά σαλπίσμα
τα» στήν έφ. 'Εθνική.

Όνήσιλος Μενέλαος Φραγκούδης Στήν έφ. Αλήθεια (Λεμεσού) 
(πληροφορία Άντώνη Ίν- 
τιάνου, έφ. Πρωινή 31/12/ 
1933, σ. 3).

' Ο νήσιλος Ξενοφών Π. Φαρμακίδης Στήν έφ. Άγων (Πάφου) 
[Άντώνης Ίντιάνος, Κυ
πριακά Γράμματα, ’Έτος Β', 
άρ. 4-5 (Γενάρης-Φλεβά
ρης 1936) σ. 266].

Όξύπορος ’Άντης Ροδίτης Στήν έφ. Ή Σημερινή κρι
τική λογοτεχνικών βραβεί
ων (1 καί 9/1/1977).

Ο ΠΑΝ Πάνος Ταλιαδώρος Στήλη «Παρενθέσεις» στήν 
έφ. Πρωινή (1933-1934).

Ό Παράξενος Κώστας Μ. Προυσής Χρονογραφήματα στήν έφ.
Πρωινή.

Ό Πεννοφόρος Άντρέας Παύλου
(Τεΰκρος Άνθίας)

Σατιρικούς στίχους στήν 
έφ. ’Ελευθερία (π.χ. 1939) 
καί τό περ. Κυπριακή Έπι- 
θεώρησις (π.χ. 1943).

Όράτης, Θύμος Άντώνης Ίντιάνος Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα.

Όρέστης, Λίνος Χριστόδουλος
Παπαχρυσοστόμου

Βιβλίο Ναδία, Λευκωσία 
1931.

Ουτοπος Κώστας Κυριάκου Βιβλίο Ό Άγων μου (1981;)

Παγώνης, Λουκής Λουκής Παπαφιλίππου Ποιήματα καί χρονογραφή
ματα, έφ. Κύπρος καί περ. 
Κυπριακά Γράμματα (1953— 
1956).

Παλαίμαχος Εύστάθιος Παρασκευας Έφ. ’Αλήθεια (Λεμεσού) κεί
μενα «άναμνήσεις άπό τή 
Λεμεσό» (1935-1937).

Παννάτος, Άνδρέας Άνδρέας Παναγιώτου Δημοσιεύματα σέ έφημερί- 
δες καί τό περ. Νέα ’Εποχή.
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ΠΑΝ-ΠΑΝ Πανίκκος Παναγής Στίς έφ. Σατιρική (1975 καί 
1979-1983) καί Απογευμα
τινή (1984).

Παπαϊωάννου, Ίω. Γιάννης Σπανός Στίς έφ. Γνώμη (1969-1970). 
καί ’Ελεύθερος Λαός (1974- 
1975).

Παπάς, Μιχάλης Μιχαλάκης
Παπαδημητρίου

Βιβλίο Ό Ασυμβίβαστος, 
Πάφος 1980.

Παπάττοφης, Νάκης Τρύφων Παπαχριστοφόρου Βιβλίο Λύρα καί τόξο στήν 
πολυγραφημένη έκδοση 
Λάρνακα 1975. Στήν τυ
πωμένη έκδοση (Λευκωσία 
1980) χρησιμοποίησε τό 
πραγματικό του όνομα.

Παράλης, Νίκος Νίκος Παναγιώτου Ποίηση στα περ. Πνευματι
κή Κύπρος (1961) καί Κυ
πριακές Ακτίνες (Αθήνα 
1962).

Παραπεδιαΐος Νεοπτόλεμος Πασχάλης Στήν έφ. Φωνή τής Κύπρου 
[Άντώνης Ίντιάνος, περ. 
Κυπριακά Γράμματα, Έτος 
Λ', άρ. 2 (1 Όχτώβρη 1934), 
41].

Παρασκηνιακός Δημήτρης Κτώρου
(’Άνθος Ρόδινης)

Σατιρικοί στίχοι στό περ. 
Τό Θέατρο.

Παρατηρητής, Πολιτικός Κώστας Κύρρης ’Άρθρα στήν έφ. Κύπρος 
(1964-1981) καί Ή Τελευ
ταία 'Ώρα (1964).

Παρατηρητής, "Ελλην 
Κύπριος Πολιτικός

Κώστας Κύρρης Έφ. Ή Τελευταία 'Ώρα 
(1964).

Παρατηρητής, ‘Ιστορικός Μύρων Χριστοφίδης Μελέτη στήν έφ. Πυρσός 
(28/11-15/12/1944).

Παρατηρητής, Κύπριος 
Πολιτικός

Κώστας Κύρρης Έφ. Ή Τελευταία 'Ώρα 
(1964).

Παρίνι, Τουμάζο Μισέ Άντώνης Ίντιάνος Ποίημα στήν κυπριακή διά
λεκτο στό περ. Άβγή (1925). 
Ή πληροφορία άπό τόν 
ίδιο τόν Ίντιάνο, έφ. Πρωι
νή 3/1/1934, σ. 3.

Παρμενίων Τάσος Άριστοτέλους Έφ. Σατιρική (1977) καί 
'Ελεύθερη Κύπρος (1981).

Πάρμας, Πέτρος Πατρίκιος

Παροκλής, Δήμος

Πάρσιφαλ

Πατρίκιος, Π.

Πατριώτης, Κύπριος

Παφίτης

Πεγιώτης, 'Άρης

Πελαγηνός, Ντϊνος

Πέλλικο, Σύλβιο

Περάνθης, Ροδής

Περιθωριακή

Περνάρης, 'Άντης

Πετρής, Θ.

Πέτρος Μ. Στεφανίδης

Δημητρός Δημητριάδης

’Ιωάννης Κασουλίδης

Πέτρος Μ. Στεφανίδης

Κώστας Κύρρης

Σϊμος Μενάρδος

’Άρης ’Αργυρίου

Κώστας Μακρίδης

Θεόκλητος Σοφοκλέους

Πέτρος Στυλιανοϋ

Πίτσα Μόρτη-Σωτηρίου 
(Πίτσα Γαλάζη)
Άνδρέας Μ. Παυλίδης

Θοδόσης Πιερίδης

’Έκδοση Σύγχρονη Κυπρια
κή Λογοτεχνία, Κύπρος, έκ
δοση Δημιουργίας, 1934, 
σ. 23-45 καί τ. Β', Κύπρος 
1934, σ. 3-8.

Πληροφορία άπό τό γιό του 
Χρύση Δημητριάδη, δικη
γόρο.

Τήν πληροφορία όφείλουμε 
στό γιό του, γιατρό Γλαύκο 
Κασουλίδη.
Διάφορες συνεργασίες στήν 
έφ. Εσπερινή (1938-1940).
Πολιτικά άρθρα στήν έφ. 
Κύπρος (1964).

Πληροφορία στό βιβλίο τού 
Κων. ’Άμαντου, Σύντομος 
'Ιστορία τής Κύπρου, Άθήναι 
1956, σ. 176.

Πληροφορία στήν Ανθολο
γία των Κυπρίων Ποιητών 
(1878-1934), Κύπρος 1934, 
τού ’Άδωνη Βερνάλη.

Ποιήματα σέ περιοδικά έν
τυπα (π.χ. Νέα'Εποχή, 1976).
Στήν έφ. Πρωτεύουσα (1933).

Στήν έφ. Αλλαγή (1963) 
άρθρογραφία.
Συνεργασία στό περ. 'Ενη
μέρωση (1983 κι ύστερα).

Σέ λογοτεχνικά βιβλία καί 
συνεργασίες του σ’ έφημε- 
ρίδες καί περιοδικά άπό τό 
1930 μέχρι τό θάνατό του 
(1980).
Περ. Νέοι Πρωτοπόροι 
άρ. 1 (Γεν. 1944). [Ή πληρο
φορία άπό τόν Άλέξη Αρ
γυρίου στό βιβλίο Ή 'Ελλη
νική Ποίηση. Νεωτερικοί 
Ποιητές τοϋ Μεσοπολέμου, 
Αθήνα, έκδόσεις Σοκόλη, 
1979, σ. 49].
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Πετρής, Θ. Άντώνης Ίντιάνος Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα.

Πετρίτης, Γ. Άντώνης Ίντιάνος Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα.

Πετροφάντης, Παύλος Άντώνης Ίντιάνος Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα.

Πεύκης, Ευσκιος Εύέλθων Πιτσιλλίδης Σέ βιβλία του καί σέ δημο
σιεύματα σέ έφημερίδες.

ΠΙΤΣ Μιχάλης Πιτσιλλίδης Περ. Τάιμς δφ Σάιπρους 
(1958-1959) καί έφ. Αλή
θεια (1981) χρονογράφημα.

Ποδηλατάς, Άνδρέας Άνδρέας Κωνσταντίνου Σέ αύτοτελεϊς έκδόσεις.

Πολεμίτης, 'Άρης Άντώνης Σωτηριάδης Αυτοτελείς έκδόσεις.

Πολιτευτής, Παλαιός Παύλος Ξιούτας Ή πληροφορία άπό τον 
ίδιο στό βιογραφικό σημεί
ωμα τοΰ βιβλίου του Παροι
μίες τού Κυπριακού λαοϋ, τ. 
Α'. Λευκωσία, "Ιδρυμα Αρ
χιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, 
1984.

Πολύφημος Σϊμος Μενάρδος Στήν έφ. Αλήθεια (Λεμεσού) 
(πληροφορία Άντώνη Ίντι- 
άνου, έφ. Πρωινή 31/12/1933, 
σ. 3).

Ποπολάρος Κώστας Καρατσιόλης 
(Κώστα? Γραικό?)

Στίς έφ. Χαραυγή καί 'Εργα
τικό Βήμα (1975-1978) χρο
νογράφημα.

Π. Π. Παναγιώτα Προυσή Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα.

Προβολέας Δημήτρης Κτώρου
(‘Άνθο? Ροδίνη?)

Σατιρικοί στίχοι στό περ. 
Το Θέατρο.

Προδρόμου, Γ. Γεώργιος Μ. Σιακαλλής Πληροφορία Σάβα Χρίστη, 
έφ. Πρωινή 4/1/1934, σ. 2.

Προδρόμου, Δοσικλής Γεώργιος Μ. Σιακαλλής Πληροφορία Σάβα Χρίστη, 
έφ. Πρωινή 4/1/1934, σ. 2.

Προλετάριος Γιάννης Παπαγγέλου 
(Γιάννη? Λέφκη?)

Προσωπική μαρτυρία 
(πρβλ. βιβλίο του ΟΙ Ρίζες, 
Λεμεσός-Κύπρος 1984, σ. 
144).

Πρόσφυγας, Α. Μ. Ίωάννου Άνδρέας Βοσκός Συνεργασία στήν έφ. Ή 
Σημερινή.

Πρωινός Άνδρέας Γάβρης Συνεργασία στήν 'Ελευθερία 
(1950-1955).

Πρωτευουσιάνος Θεόκλητος Σοφοκλέους Χρονογραφήματα στήν έφ.
Πρωτεύουσα (1933-1934).

Πρωτοπαπα, Θωμάς Νίκος Χατζηγαβριήλ Διήγημα στήν έφ. Αλήθεια 
(Λεμεσού) (1903) [Άντώνης 
Ίντιάνος, Κυπριακά Γράμμα
τα, "Ετος Α', άρ. 2 (1η 
Όχτώβρη 1934), 42].

Πρωτοπαπα, Νικολής Νίκος Χατζηγαβριήλ Διήγημα στήν έφ. Αλήθεια 
(Λεμεσού) (1904) (Άντώνης 
Ίντιάνος, Κυπριακά Γράμμα
τα, όπ.π.).

Πρωτόπαπας, Λάμπρος Νίκος Χατζηγαβριήλ Διήγημα στήν έφ. Αλήθεια 
(Λεμεσού) (1902) (Άντώνης 
Ίντιάνος, Κυπριακά Γράμμα
τα, δπ.π.).

Πυγμαλίων Ιωάννης Κασουλίδης *Η πληροφορία όφείλεται 
στό γιό του, γιατρό Γλαύκο 
Κασουλίδη.

Πύζ Λάζ Ζαχαρίας Σωτηρίου Στήν έφ. του Πυζ Λάζ καί 
σέ αύτοτελεϊς έκδόσεις.

1

Ραγιάς, Κ. Άντρέας Παύλου
(ΤίΟκρο? Άνθία?)

Στό βιβλίο του "Ενας Γραι
κός πού γίνηκε πασάς, κυ
πριακό ρωμάντζο, Λευκω
σία 1935.

Ραΐσης, Μένος Άντρέας Παύλου
(TeÛKpo? Άνθία?)

Πρβλ. περ. Πάφος, Χρονιά 
Δ', άρ. 3 (Μάρτης 1939), 
95. Συνεργασία στόν Ανε
ξάρτητο (1939).

Ραψωδός Γιάννης Κ. Παπαδόπουλος Στό παράνομο περιοδικό 
τής "Αλκιμης Νεολαίας 
EOKA (ΑΝΕ) (πρβλ. Γιάν
νη Κ. Παπαδοπουλου, Συλ
λογή, Αθήνα 1966, σ. 88).

Ρέα Τούλα Κακουλλή Παιδική σελίδα τής έφ. 
Χαραυγή τής Δευτέρας άπό 
τό Σεπτέμβρη 1983.

Ρεμπελίνα, "Ελενα "Ελενα Τουμαζή Αύτοτελεϊς έκδόσεις καί 
δημοσιεύματα σέ περιοδικά 
π.χ. '0 Κύκλος Λάρνακας, 
τεύχος 11-12 (Σεπτέβρης- 
Δεκέβρης 1981), 147-148.
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Ρεπόρτερ Ζήνων Ρωσσίδης Σημειώματα στήν έφ. Αλή
θεια (Λεμεσού) (20/10/1917). 
Ή πληροφορία στό βιβλίο 
τού Γιάννη Λέφκη, Οί Ρί- 
ζες, Λεμεσός-Κύπρος 1984, 
σ. 265.

Ρήγας, Λάμπρος Κ. Κύπρος Χρυσάνθης Χρησιμοποιήθηκε στά 
πλείστα παιδικά του βιβλία 
καί σέ κείμενα παιδικής 
λογοτεχνίας πού δημοσιεύ
τηκαν σέ περιοδικά [π.χ. 
Καιροί τής Κύπρου (1958— 
1960), Κυπριακοί Καιροί 
(1960-1962), Κυπριόπουλο 
(1949-1950), Παιδική Χαρά 
(1976) καί Ή Χαρά τών Παι
διών (1953-1959)].

Ροδίνη, Αυγή Νίνα Ίεροδιακόνου- 
Κυριάκου

Δημοσιεύματα σ’ έφημερί- 
δες, π.χ. Ό Φιλελεύθερος 
(1977) καί περιοδικά, π.χ. 
Τάιμς δφ Σάιπρους (1958).

Ρόδινης, "Ανθος Δημήτρης Κτώρου Σέ αύτοτελεϊς έκδόσεις καί 
δημοσιεύματα στόν τύπο.

Ροδινός, Άντώνης ’Άντης Ροδίτης Καθημερινή στήλη στήν 
έφ. Ή Σημερινή μέ τίτλο 
«Χρονικά τής Πολιτείας» 
(1981, Μάρτη ς-Σεπτέμβρη ς).

Ροδινός, Νεόφυτος Άχιλλέας Λυμπουρίδης Χρονογραφήματα στήν έφ.
Φακός (1952-1960).

Ροδίων, Τ. Άνδρέας Βοσκός Γραπτή πληροφορία τού 
ίδίου.

Ροδόπουλος, Ά. ή Άντ. 
ή Άντίνοος

Άντώνης Τριανταφυλλίδης Στό περ. Αυγή (μεταξύ 1909 
καί 1911) κυρίως χρονογρά
φημα. Κατά τό Σάβα Χρί- 
στη (έφ. Πρωινή 18/1/1934) 
χρονογραφήματα έγραψε 
καί στήν έφ. Σάλπιγξ (Λε
μεσού).

Ρόδος, Χρ. Γιάννης Σπανός Στις έφ. Ή Μάχη καί ’Ελεύ
θερος Λαός (1974).

Ρολάνδης, 'Ανδρέας Άνδρέας Άβρααμίδης Σέ αύτοτελεϊς έκδόσεις καί 
περιοδικά έντυπα π.χ. Πά-

φος καί έφημερίδα του 
Ψυχικά Νέα.

Ροπαλοφόρος Ξενοφών Π. Φαρμακίδης Στήν έφ. ’Αλήθεια (Λεμεσού) 
άπό τό 1904 [πληροφορία 
Άντώνη Ίντιάνου, Κυπρια
κά Γράμματα, ’Έτος Β', 
άρ. 4-5 (Γενάρης-Φλεβά- 
ρης 1936), σ. 266].

Ρωμύλος, Ρώμος Κωνσταντίνος Κακούλας Στήν έφ. ’Αλήθεια (Λεμεσού) 
μιά φορά (1931).

Σ. Κωνσταντίνος Σπυριδάκις Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα.

1 Σαλαμινία Περσεφόνη Παπαδοπούλου Στό περ. Παρθένων (1907)· 
Ή πληροφορία στό βιβλίο 
Κ. Κύρρη, 'Ιστορία τής 
Μέσης ’Εκπαιδεύσεως 'Αμ
μόχωστου 1191-1955, Λευ
κωσία, Λάμπουσα, 1967, 
σ. 146.

i
Σαλαμινία Μαρία Π. Ίωάννου Σημειώματα στό περ. Έλλη- 

νίς τού Εθνικού Συμβουλί
ου Έλληνίδων, στήν Αθή
να (1930 κι ύστερα).

1
Σαρής, Μ. Άντώνης Ίντιάνος Στό περ. Κυπριακά Γράμμα

τα.

Σείριος Θεόδωρος Μαρσέλλος Κατά τόν ίδιο, χρονογρά
φημα στήν έφ. Νέον "Εθνος.

Σενέκας, Λεύκιος Ξενοφών Π. Φαρμακίδης Στήν έφ. ’Αλήθεια (Λεμεσού) 
άπό τό 1904 [πληροφορία 
Άντώνη Ίντιάνου, Κυπρια
κά Γράμματα, ’Έτος Β', 
άρ. 4-5 (Γενάρης-Φλεβά- 
ρης 1936), σ. 266].

1

Σέρβας, Πλουτής Πλούταρχος Σαββίδης Πληροφορία στό βιβλίο 
Κώστα Α. Πιλαβάκη, Ή 
Λεμεσός σ’ άλλους καιρούς, 
Λεμεσός 1977, σ. 218.

Σέρτης, Γ. Γεώργιος Ξενοφώντος Χρονογραφήματα καί άλλα 
κείμενα στις έφ. Τά Νέα καί 
Ό ’Ανεξάρτητος άπό τό 
1976.
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Σκαραβαίος Γιάγκος Πιερίδης Στήν έφ. Ταχυδρόμος (’Αλε
ξάνδρειας).

Σκούρος, Ν. Άντώνης Ίντιάνος Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα.

Σ. Μ. Σϊμος Μενάρδος Στις έφ. τής Λεμεσού ’Αλή
θεια (π.χ. άρ. 893 τού 1898) 
καί Σάλπιγζ (1/1/1900 καί 
άρ. 1073 τού 1904).

Σόφας, Πέτρος Ρένος Χριστοφίδης Σέ βιβλία του καί συνεργα
σίες στήν έφ. Χαραυγή καί 
περ. Νέα ’Εποχή.

Σοφιανός Τάσος Νικολαΐδης Στήν έφ. Κύπρος (1970- 
1974) έπιστολές.

Στάνος Στέλιος Κλυτίδης Στήν έφ. Ό Φιλελεύθερος 
σατιρικά ποιήματα.

ΣΤΑΡ Φίλιος Ζαννέτος Άρθρογραφία στήν έφ.
Νέον ’Έθνος (1913).

Σταυρίδης-Ραγιάς, Γεώργιος Γεώργιος Σταυρίδης Σέ βιβλία καί δημοσιεύμα- 
τά του.

Στυλιανού, Π. Πολύκαρπος Σ. Ίωαννίδης Κείμενα στήν έφ. Νέα Λαϊ
κή (1927-1929).

Στύπαζ Σϊμος Μενάρδος Στίς έφ. τής Λεμεσού ’Αλή
θεια (1898, 1/1 καί 31/12) 
καί Σάλπιγζ (1/1/1899).

Σύλβιος ’Ιορδάνης Ίορδανίδης Στήν έφ. τού Μελή Νικο- 
λαΐδη Ήχώ τής Κύπρου με
λέτες καί λογοτεχνική 
συνεργασία. Πληροφορία 
Μελή Νικολαΐδη στό περ. 
’Επιθεώρησις Λόγου καί Τέ
χνης, τ. Β', άρ. 16 (’Απρίλιος 
1971), 214.

Σύλβιος, Β. Γεώργιος Μ. Σιακαλλής Πληροφορία Σάβα Χρίστη, 
έφ. Πρωινή 4/1/1934 σ. 2.

Σχολικός ’Ιορδάνης Ίορδανίδης Στήν έφ. τού Μελή Νικο- 
λαΐδη Ήχώ τής Κύπρου 
(1917).

Σώπατρος Λουκής Ζ. Πιερίδης Πληροφορία στό βιβλίο 
Άρ. Κουδουνάρη, Μερικαί 
παλαιαί οίκογένειαι τής Κύ-

πρου, Λευκωσία 1972, σ. 93.

Ταλιαδώρος- Τέμπλαρ, 
Γεώργιος

Γεώργιος Ταλιαδώρος Στόν κυπριακό τύπο, ιδιαί
τερα στήν έφ. Κύπρος.

Ταμάσιος, Κ. Κύπρος Χρυσάνθης Στό έλλαδικό περ. Κασταλία 
(1982) ποίηση.

Τάνταλος, Θ. Θεόκλητος Σοφοκλέους Ποιήματα στό περ. Κυπρια
κά Γράμματα (1945-1949).

Τάτιος, Ξ. Γεώργιος Μ. Σιακαλλής Πληροφορία Σάβα Χρίστη, 
έφ. Πρωινή 4/1/1934, σ. 2.

Τελέσιλλα Κίκα Λάγκ Ή πληροφορία στό βιβλίο 
τής Χρυσάνθης Ζιτσαίας 
Κύπριες Λογοτέχνιδες, Θεσ
σαλονίκη 1972, σ. 79.

Τελώνης, Παύλος Παντελής Μηχανικός Ποίηση στό περ. Πνευματι
κή Κύπρος (1974).

Τεμέσης, Κ. Κύπρος Χρυσάνθης Χρονογραφήματα στήν έφ. 
'Έθνος (1954-1957) καί πε
ζογραφήματα στό περ. Τάιμς 
δφ Σάιπρους (1958).

1 ϊ ) Τενεζή, ’Άννα Τασούλλα Τζενετζή-
Άθηαινίτη

Βιβλίο Τό φως που σκοτώ
νει, 1982.

1

Τεΰκρος Άνδρέας Π. Πολυδώρου Τακτική στήλη «Τό γράμμα 
μου» στό περ. Παιδική Χαρά 
(Μάρτης 1979 - Απρίλης 
1983).

Τό σφυρί Γιάγκος Μιχαηλίδης Ή πληροφορία στό βιβλίο 
του Χρονογραφήματα. Κάτω 
από τήν έπιφάνεια, χ.τ. καί 
χρ. έκδ.

Τριαντάφυλλος, Άνδρέας Άντρέας Παύλου
(TcuKpog Άνθία$)

Στό βιβλίο τού Δημ. Μάρ- 
γαρη, Βιβλιολογία καί Βιβλι
οθηκονομία, Άθήναι 1939, 
σ. 84, φέρεται ώς τό πραγμα
τικό όνομα τού Τεύκρου 
Άνθία.

1
Τριάστερος Ξενοφών Π. Φαρμακίδης Στήν έφ. ’Αλήθεια (Λεμεσού) 

άπό τό 1904 [πληροφορία 
Άντώνη Ίντιάνου, Κυπρια
κά Γράμματα, ’Έτος Β', άρ. 
4-5 (Γενάρης-Φλεβάρης 
1936), σ. 266].
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Τρίφυλλος, Πέτρος Άντώνης ‘Ιντιάνος Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα.

Τσέπης, Α. Άντωνάκις Γεωργιάδης Πληροφορία άπύ τόν ίδιο.

Τσιτούρης, Α. Δημήτρης Δημητριάδης Ποιητική συλλογή Σκοποί 
τοΰ χωριοϋ μου, Κύπρος 
(χ.χρ. Εκδ.) καί ποιήματα 
στά περ. π.χ. Κυπριακά 
Γράμματα (1935, 1937), TÒ 
Θέατρο (1945).

Ττόφαλλος ό Κλωναρίτης Μιχάλης Πιτσιλλίδης Τακτική στήλη στήν έφ.
Σατιρική.

Φ. Γιάννης Παπαγγέλου 
(Γιάννης Λεφκης)

Προσωπική μαρτυρία.

Φάβιος ό μελλητής Χριστόδουλος Κλεόπας Κείμενα στήν έφ. 'Έθνος 
(1958).

Φαέθων Γιάγκος Ήλιάδης Μελέτες σ’ έφημερίδες καί 
περιοδικά τής Κύπρου, τής 
Αίγύπτου καί τής Ελλάδας 
(π.χ. Σάλπιγζ καί ’Αλήθεια 
Λεμεσού, Κυπριακά Γράμ
ματα, ’Αλεξανδρινά Γράμμα
τα καί Νουμάς).

Φαντάζης, Λώρος Κώστας Κλεοβούλου Σέ βιβλία του καί δημοσιεύ
ματα σέ περιοδικά έντυπα.

ΦΑΡ. Ξενοφών Π. Φαρμακίδης Στήν έφ. 'Αλήθεια (Λεμεσού) 
[πληροφορία Άντώνη Ίν- 
τιάνου, Κυπριακά Γράμματα, 
’Έτος Β', άρ. 4-5 (Γενά- 
ρης-Φλεβάρης 1936), σ. 
266].

Φάρος Ξενοφών Π. Φαρμακίδης Στήν έφ. ‘Αγών (Πάφου) 
(πληροφορία Άντώνη Ίν- 
τιάνου, Κυπριακά Γράμματα, 
δπ.π.).

Φαρφαρέλλος Πάνος Φασουλιώτης Στήν έφ. Κήρυξ (Λεμεσού) 
χρονογράφημα (πρβλ. Άν- 
τώνη Ίντιάνο, έφ. Πρωινή 
3/1/1934, σ. 1).

Φασαρίας Εύέλθων Πιτσιλλίδης Ποιήματα στήν έφ. Νέα 
Μικρούλλα Λεμεσού (1925).

Φέμινα Κίκα Λάγκ Στό περ. Τάιμς δφ Σάιπρους.

Φιλίστωρ Ξενοφών Π. Φαρμακίδης Στήν έφ. 'Αλήθεια (Λεμεσού) 
άπό τό 1904 κατά τόν 
Άντώνη Ίντιάνο [Κυπριακά 
Γράμματα, ’Έτος Β', άρ. 4-5 
(Γενάρης-Φλεβάρης 1936), 
σ. 266].

Φιλοθέου, Άνδρέας Άντρέας Παύλου
(Τεύκρος Άνθίας)

Ποιητάρικη φυλλάδα Ξύπνα 
λαέ, έν Λάρνακι 1918 καί 
έφ. τής Λεμεσού Σάλπιγξ 
(21/8/1918).

Φιλότεχνος Μιχάλης Πασιαρδής Στήλη «Ζωή καί Τέχνη» 
στήν έφ. Ό Φιλελεύθερος 
άπό τό 1964.

Φιλύρας, ’Απόλλων Όρέστης Χρηστίδης Σέ αύτοτελεΐς έκδόσεις, στό 
περ. του Φιλολογικά καί 
Φιλοσοφικά Χρονικά καί 
σέ λογοτεχνικές συνεργα
σίες του σέ περιοδικά έν
τυπα.

Φλεγύας, Δεϊμος Χριστόδουλος Κυριακίδης Στίς αύτοτελεΐς έκδόσεις 
Ό άδέσποτος σκύλλος καί 
δύο άλλα διηγήματα, Πάφος- 
Κύπρος 1925 καί Ήχοι, 
Πόρτ-Σάιτ 1939.

Φλόγας, Νάσος Τάκης Χαραλαμπίδης Βιβλία καί συνεργασίες του 
σέ διάφορα έντυπα.

Φλώρος, Νότης Τάσος Νικολαΐδης Στήν έφ. ’Ελευθερία (1964- 
1965) γιά πολιτικά άρθρα.

Φοίβη Ελένη Θρασυβουλίδου Ποιήματα στό περ. Προσ
ανατολισμοί τής Μητρόπο
λης Κιτίου (1971-1972).

Φοίβος Α. Θεόδωρος Π. Στυλιανού Στήλη «Νεανική Ήχφ» 
στήν έφ. Πατρίς (1965— 
1967).

Φοιτητής Κώστας Καρατσιόλης
(Κώστας Γραικός)

Στήν έφ. Κύπρος (1974) 
ποιήματα.

Φωκάς, Κώστας Κώστας Καρατσιόλης
(Κώστας Γραικός)

Στήν έφ. Κύπρος (1956) 
ποιήματα καί στή συλλογή 
Ό ήλιος τραβάει τις ψυχές 
μας, Λευκωσία 1974.
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Φωσχάρας Φώτος Χαράκης Ποίηση καί πρόζα σέ έλλη- 
νικές καί κυπριακές έφη- 
μερίδες.

Φωτεινός Πατάπιος Χριστοδούλου Στήν έκδοση Δημοτική Παι
δεία στην Κύπρο, Κύπρος 
1930 μαζί μέ Άπηλιώτη = 
Άντώνη Άγκαστινιώτη.

Φωτεινός, Κ. Κύπρος Χρυσάνθης Χρονογράφημα στήν έφ. Ό 
Άγων (1964) καί νουβέλλα 
στό περ. Τάιμς οφ Σάιπρους 
(1957-1958).

Φωτεινός, Κώστας Κωνσταντίνος Χριστοφίδης Στά βιβλία Παιδική Τέρψις, 
Άθήναι 1920 καί Σχολική 
'Ηχώ, Άθήναι 1926.

X. ‘Αδαμάντιος Διαμαντής Στό περ. Κυπριακά Γράμμα
τα.

Χάννουσεν Κυριάκος Χαπέσιης Αυτοτελείς έκδόσεις καί 
στις έφ. Καμπάνα (δική του) 
καί 'Εσπερινή (1938), σατι
ρικοί στίχοι.

Χάρος Νικόλαος Θ. Δέρβης Στήν έφ. Ραγιάς (πληροφο
ρία τού Ιδιου στήν έφ. 
Φωνή τής Κύπρου 7/20/3 
1909, σ. 3).

Χαρίσης, Μένος ‘Ανδρέας Ίωάννου Δημοσιεύματα σέ έφημερί- 
δες πρίν τό 1934 (πληροφο
ρία στό βιβλίο Σύγχρονη 
Κυπριακή Λογοτεχνία, τ. Β', 
Κύπρος 1934, σ. 9).

Χαχανάκης, Γ. Γεώργιος ‘Αγαθαγγέλου Σ’ εύθυμογραφήματα καί 
σκίτσα του στό περ. Νέα 
’Εποχή.

Χερουβικός Νίκος Χατζηγαβριήλ Χρονογραφήματα καί διη
γήματα στήν έφ. ’Αλήθεια 
(Λεμεσού) [Άντώνης Ίν- 
τιάνος, Κυπριακά Γράμματα, 
‘Έτος Α', άρ. 2 (1 Όχτώ- 
βρη 1934), 41 καί 42].

Χερουβικός, Νικόλας Νϊκος Χατζηγαβριήλ Χρονογραφήματα στήν ’Α
λήθεια (Λεμεσού) (Άντώνης 
Ίντιάνος, Κυπριακά Γράμ
ματα, δπ.π.).

Χουρμούξιος, Στυλιανός Στυλιανός Έλευθεριάδης Στίς έφ. τής Λεμεσού Α
λήθεια καί Σάλπιγξ καί αύ- 
τοτελεϊς έκδόσεις.

Χριστιανός •Ανδρέας Βοσκός Κείμενα θρησκευτικού πε
ριεχομένου κυρίως στήν 
έφ. Πατρίς.

Χριστιανός ’Ορθόδοξος Άνδρέας Βοσκός Κείμενα θρησκευτικού πε
ριεχομένου στίς έφ. Ή Ση
μερινή καί Ή Μάχη.

Χριστοφή, Άνδρέας Άντης Ροδίτης Στήλη «Μεταμορφώσεις» 
στήν έφ. Ή Σημερινή (Φε- 
βράρης-Άπρίλης 1982).

Xρύσης, Λούης Λούης Χαράκης Ή πληροφορία στό βιβλίο 
τού Γιάννη Λέφκη Οί Ρίζες, 
Λεμεσός-Κύπρος 1984, σ. 
48.

Χρυσός, 'Άνθος Χρύσανθος Κακογιάννης ‘Άρθρα καί ποιήματα στόν 
ήμερήσιο καί περιοδικό τύ
πο άπό τό 1961 (πληροφορία 
τού ίδιου στό βιβλίο του 
Γη Μακαρία, Πάφος 1982).

A las tos, Doros Εϋδωρος Ίωαννίδης Σέ αύτοτελεϊς έκδόσεις.

Baldasséra, Paul Παύλος Βαλδασερίδης Σέ αύτοτελεϊς γαλλόφωνες 
έκδόσεις.

Benigno, Jo di Jole (Jolanda) Olmi Στίς αύτοτελεϊς έκδόσεις 
Mogli di Ufficiali, Milano 
1935 καί La Regina di 
Cipro, Milano 1936.

Cypria, Scops Λουκής Ζ. Πιερίδης Έφ. Anglo-Cypriot (1908) 
[πληροφορία στά Κυπριακά 
Γράμματα, ‘Έτος Α', άρ. 5 
(15 Νοέμβρη 1934), 167].

C.V. Φίλιππος Γρ. Λυσιώτης Στήν έφ. ’Αλήθεια (Λεμεσού) 
μετά τό 1906 (πληροφορία 
Κώστα Πιλαβάκη, Ή Λε
μεσός σ’ άλλους καιρούς, 
Λεμεσός 1977, σ. 312.).

D. P. 811 Άντώνης Σωτηριάδης Σέ αύτοτελεϊς έκδόσεις.

Easterson Νεοπτόλεμος Πασχάλης ΠληροφορίαΝ. Κλ. Λανίτη 
στό περ. Κυπριακά Γράμμα-
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Homo

Idem

Κώστας Κύρρης

Κώστας A. Κωνσταντινίδης

Idem

Joker

Martello

Maurus

Merlin-Merlot

Musarum minimus cultor

Rodinus, R.

Rosalind

Τάσος Νικολαΐδης

Τίμος Φιτικίδης

Γιάγκος Μιχαηλίδης

Σωτηράκης Μαρκίδης

Άντώνης Ίντιάνος

Γεώργιος Μ. Σιακαλλής

'Ιερόθεος Κυκκώτης

Κώστας Άσσιώτης 

τα, 'Έτος ΙΕ', άρ. 183-184 
(Σ επτέμ β ριος-’ Οκτώβριος 
1950), 281.

Στό περ. Προλύτης (1945).

Χρονογράφημα στην έφη- 
μερίδα του Κυπριακός Φύ- 
λαζ (πληροφορία ”Αντη 
Περνάρη, «Τό Κυπριακό 
χρονογράφημα», Φιλολογι
κή Κύπρος 1960, σ. 19).

Στήν έφ. 'Ελευθερία (1959- 
1960) για κριτικά σημειώ
ματα.

Βιβλίο του Πολεμικό χιού
μορ, Χαρτούμ 1943 καί χρο
νογράφημα στήν έφ. 'Ελευ
θερία (π.χ. τό 1970).

Μελέτη στό περ. Κυπριακά 
Νέα (’Ιούλιος 1933) καί 
χρονογραφήματα στήν έφ. 
Κυπριακός Φύλαζ (1935).

Ποίηση στό περ. Πνευμα
τική Κύπρος (1966).

Ποιήματα στήν έφ. 'Ηχώ 
τής Κύπρου (1919) τού Μελή 
Νικολαΐδη. [Ή πληροφο
ρία στό περ. Έπιθεώρησις 
Λόγου καί Τέχνης, τ. Β', 
άρ. 16 (’Απρίλιος 1971), 
212].

Πληροφορία Σάβα Χρίστη, 
έφ. Πρωινή 4/1/1934, σ. 2.

Στό βιβλίο The fight in 
Greece, London 1943, The 
New Europe Publishing 
Company Ltd.

Χρονογράφημα στήν έφ. 
Κυπριακός Φύλαζ (πρβλ. 
’Άντη Περνάρη, «Τό Κυ
πριακό χρονογράφημα» Φι
λολογική Κύπρος 1960, σ. 
19).

Silva, Ruy Γεώργιος Μ. Σιακαλλής Πληροφορία Σάβα Χρίστη, 
έφ. Πρωινή 4/1/1934, σ. 2.

Sozi ’Ιορδάνης Ίορδανίδης Στήν έφ. τού Μελή Νικο- 
λαΐδη 'Ηχώ τής Κύπρου 
άρθρογραφία.

Spark Σπύρος Πετρακίδης Πολιτικά κείμενα στις έφ. 
Νέον 'Έθνος (Λάρνακας), 
'Ελευθερία καί Κύπρος (Λάρ
νακας) (1936).

Werther Σιμός Μενάρδος Στήν έφ. 'Αλήθεια (Λεμεσού) 
(πληροφορία Άντώνη Ίν- 
τιάνου, έφ. Πρωϊνή 31/12/ 
1933, σ. 3) καί Σάλπιγξ 
(Λεμεσού) άρ. 1058 (1904).

Wideson Όδυσσέας Εύρυβιάδης Κείμενα σ’ έφημερίδες καί 
τά περιοδικά Κυπριακή Έπι- 
θεώρησις καί Τό Θέατρο.

Zweinic Νίκος Νικολαΐδης Θεατρικά σημειώματα στις 
έφ. 'Αλήθεια (1935) καί Πα
ρατηρητής (1936).
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ΜΕΡΟΣ B'

ΟΝΟΜΑΤΑ — ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ

A-------------------------------------
Άβρααμίδης, Άνδρέας (1901-1970)

Άνδρέας Ρολάνδης
Άγαθαγγέλου, Γεώργιος (1913—
1981)

Κάλαμος
Κόπανος
Λαμπίρης
Γ. Χαχανάκης

Άγαθοκλέους, Μάριος (1948- )
Μ. Μερλής

Άγκαστινιώτης, Άντώνης
(1906- )

Άπηλιώτης
Αίμιλιανίδης, Άχιλλεύς (1903—
1978)

Άχιλλεύς Αιμίλιος
’Ακρίτας, Λουκής (1909-1965)

ΑΚ
Άντωνιάδης, Νίκος Θ. (1879-
1938)

Άνάπ.
Ανάποδος
Νίκος Αντώνιος
Δάμων

Άποστολίδης, Δημητράκης
(1905- )

Δόνης Άλβάνης
’Αργυρίου, ’Άρης (1893-1958)

'Άρης Πεγιώτης
Άριστοτέλους, Τάσος (1955- )

Παρμενίων

Άρτέμης, Αγησίλαος (; -1933)
'Ο 'Ερημίτης του Μαριεμβαθ

Άσσιώτης, Κώστας (1908- )
Rosalind

Αυτόνομος, Θρασύβουλος (1892— 
1958)

Άδ. Άμ.
Άδ. Αμίαντος
Ζώης

Β-------------------------------------
Βαλδασερίδης, Παύλος (1892-1972)

Παύλος Βάλδας
Paul Baldasséra

Βαρλαάμ-Μιχαηλίδη, 'Έλενα
(1907- )

Καρμελιάνα
Βοσκός, Άνδρέας (1935-1978)

Ακροατής
Δαυίδ
’Άριστος Δενδρινός
Δημοκρατικός πολίτης
Μάρκος Ευγενικός
Ευσέβιος
Θεολόγος
‘Ιστορικός
Ά. Ίωάννου
Κορνήλιος Λευκιάδης
Ά. Μιχαήλ
' Ο μεγαλύτερος σου αδελφός Τάσος
Α. Μ. Ίωάννου Πρόσφυγας
Τ. Ροδίων
Χριστιανός
Χριστιανός 'Ορθόδοξος
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Βράχας, Φρίξος Π. (1919- )
Αλκαίος
(Γ.) Φ.

Γ--------------------------------------
Γάβρης, Άνδρέας (1925- )

Κρατϊνος
Πρωινός

Γαβριηλίδης, Μάρκος (1892-1950) 
Μ. Γαβ.

Γαλατόπουλος, Χριστόδουλος 
(1903-1953)

Ρ. Γαλάτης
Γεωργιάδης, Άνδρέας (1904- )

Ά.Ά. Γεωργιάδης-Κυπρολέων 
Άντίοχος Κάπρο λέων 

Γεωργιάδης, Άντωνάκις Γ.
(1911- )

’Αγωγός Άνάγωγος
’Άντης
Ά. Τσέπης

Γεωργιάδου-Ζαφείρη, Μαρούλλα 
(1925-1957)'

Νεφέλη
Γεωργίου, Τάσος (1939- )

Τάσσος Γήλιας
Γρίβας, Γεώργιος (1898-1974)

Γεώργιος Γρίβας-Αιγενής
Γυψιώτης, Μιχαήλ (1909-1962) 

’Άδωνης Βερνάλης
Δ-------------------------------------
Δέρβης, Νικόλαος Θ. ( ; -1937)

Χάρος
Δημητριάδης, Δημήτρης (1907—
1961)

Δ. Τσιτούρης
Δημητριάδης, Δημητρός (1892-
1964)

Αιμίλιος Κάτων
Ντόριαν
Δήμος Παροκλής

Δημητριάδης, Λάκης (1944- )
Λουκιανός Καρεφύλλης

Δημητρίου, Άνδρέας (1955- )
Άνδρέας Μαλόρης

Διαμαντής, Αδαμάντιος (1900- )
X.

Ε-------------------------------------
Έκτορίδης, Γιώργος (1913- )

Γιώργος Αλκαίος
Έλευθεριάδης, Στυλιανός (1850- 
1937)

Στυλιανός Χουρμούζιος 
'Έλληνας, Κυριάκος (1917- άγνο- 
ούμενος από τήν Τουρκική 
εισβολή)

Τίμος Άγρίλης
Έξαδάκτυλος, Χρίστος (1910- )

Χρ. Λίβας
Εύρυβιάδης, Όδυσσέας (1896— 
1956)

Wideson
Εύστρατιάδης, Γεώργιος Κ.
(1933- )

’Άγαρ
Γεώργιος Αυγέρης
Κύπρος Γαλάζης
Ζενίθ

Ζ-------------------------------------
Ζαννέτος, Φίλιος (1863-1933) 

ΣΤΑΡ
Ζαφείρης, Μιχάλης (1947- )

A. Βέης
Ζαχαρία-Ροδοσθένους, Αφροδίτη 
(1946- )

Χρυσούλλα Ζαχαριάδου
Ζήνων, Εύγένιος (1876-1929)

’Όλυμπος Κέρκης
Η-------------------------------------
Ήλιάδης, Γιάγκος (1895-1973)

Φαέθων

Θ-------------------------------------

Θρασυβουλίδου, Ελένη (1928- )
Φοίβη

I-------------------------------------

’Ιακώβου, Άνδρέας (1943- )
Άνδρέας Έλσυνόρου

Τεροδιακόνου-Κυριάκου, Νίνα 
(1922- )

Αυγή Ρόδινη
Ίντιάνος, Άντώνης (1900-1968)

Ν. Άπηλιώτης 
Θ.
Κ.Κ.
Κώστας Κόντης
Χρ. Μοδινός
Θύμος Όράτης
Τουμάζο Μισέ Παρίνι
Θ. Πετρής
Γ. Πετρίτης
Παύλος Πετροφάντης
Μ Σαρής
Ν. Σκούρος
Πέτρος Τρίφυλλος
Merlin-Merlot

Ίορδανίδης, ’Ιορδάνης ( ; - ; )
Σύλβιος
Σχολικός
Sozi

Ίωαννίδης, Γεώργιος Κ. (1944- )
Λάμπρος Κεφαλληνός

Ίωαννίδης, Εύδωρος (1910-1978)
Λώρος ’Άλαστος
Doros Alastos

Ίωαννίδης, Κλεϊτος (1944- )
Λεύκων Άγαθίας

Ίωαννίδης, Λευτέρης (1913-1984) 
Λευτ.

Ίωαννίδης, Πολύκαρπος Σ. 
(1903-1976)
Ευαγόρας

Π. Στυλιανού
Ίωαννίδου, Μαρία (1909-1980)

Μυρσίνη Βαρβέσου
Ίωάννου, Άνδρέας (1918-1972) 

Μένος Χαρίσης
Ίωάννου, Μαρία Π. (1895-1970)

Σαλαμινία
Ίωάννου, Νεόφυτος (Φιφής) 
(1914- )

Παύλος Βινιόλας

Κ-------------------------------------

Κακογιάννης, Γεώργιος (1924- )
Δημόκριτος

Κακογιάννης, Χρύσανθος
(1929- )

’Άνθος Χρυσός
Κακούλας, Κωνσταντίνος
(1912- )

Κώστας Άλάσιος
’Άκης Κούλας
Ρώμος Ρωμύλος

Κακουλλή, Τούλα (1943- )
Ρέα

Καρατσιόλης, Κώστας (1937- )
Κώστας Γραικός
Ποπολάρος
Φοιτητής
Κώστας Φωκάς

Κασουλίδης, Ιωάννης (1886-1969)
Χρίστος Λαγκάδας
Μαστιγοφόρος
Πάρσιφαλ
Πυγμαλίων

Κιτρομηλίδης, Μίκης (1914—1961)
Μίκης Θάμνος
ΜΙΚ
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Κλεάνθους, Κώστας (1925- )
Άσμοδαΐος
Βάγγος
Κυπρίνος

Κλεοβούλου, Κώστας (1910- )
Λώρος Φαντάζης

Κλεόπας, Χριστόδουλος (1938- )
’Απολλώνιος Άλώνης
Λογοθέτης
Φάβιος ό μελλητής

Κληρίδη, Σαπφώ (1832-1900)
Σαπφώ Λεοντιάς

Κλυτίδης, Στέλιος (1888-1981)
Στάνος

Κοζάκος, Δημήτρης (1949- )
Αυγερινός
Γαλάζιος Κίμων

Κόκκινος, Άνδρέας (1920- )
Λευκός ’Αστέρας

Κοκκίνου, Ουρανία (1929- )
Μ. Μιχαήλ

Κονομής, Νίκος (1924- )
Ν. Οίκονομόπουλος

Κουδουνάρης, ’Αριστείδης
(1936- )

Έρνέστος
Κούκος, Κωνσταντίνος (1925- )

Θ.
Θύρσος

Κουκουμάς, Άνδρέας (1946- )
’Άντης Κανάκης

Κουμίδου, Ρέα (1948- )
Ρέα Έρέλ
Ρέα Κουμίδου-Έρελ

Κρανιδιώτης, Νίκος (1911- )
Νίκος Κυρήνος

Κτώρου, Δημήτρης (1926- )
Διογένης
Παρασκηνιακός
Προβολέας

’Άνθος Ρόδινης
Κυθρεώτης, ’Ιάκωβος (1925- )

Ίώβ
Κέρβερος
Ί. Κυθέρειος
*0 κοσμικός

Κυκκώτης, Ιερόθεος (1905-1972)
Ι.Κ.
R. Rodinus

Κυριακίδης, Χριστόδουλος 
(1900- ; )

Δεϊμος Φλεγύας
Κυριάκου, Κώστας (1957- )

Ούτοπος
Κύρρης, Κώστας (1927- )

Ε.Κ.Π.
Εύμάθιος ό από Σαλαμϊνος
Κ. Κριτικός
'Έλλην Κύπριος
Κ. Κυρηναϊος
Φοίβος Λύκιος
Πολιτικός Παρατηρητής
’Έλλην Κύπριος Πολιτικός Παρα

τηρητής
Κύπριος Πολιτικός Παρατηρητής
Κύπριος Πατριώτης
Homo

Κύρρης, Λεωνίδας (1905- )
Κ. Λαμπούσιος

Κωνσταντινίδης, Κώστας Α.
(1882-1956)

Idem
Κωνσταντίνου, Άνδρέας (1924- )

Άνδρέας Ποδηλαίάς
Κωνσταντίνου, Σωτήρης (1906- ) 

Παύλος Μεράνος
Λ-------------------------------------
Λαβίθης, Κώστας (1914—)

Θίς ’Άλβις
Θύμιος Λαμπράκης

Λάγκ, Κίκα (1907-1975)
’Ίρινα
Κάλλιμαν
Κόρινα
Τελέσιλλα
Φέμινα

Λανίτης, Γιάγκος (1874-1953)
Μώμος Καϊάφας

Λευκωσιάτης, Κωνσταντίνος 
(1920-1981)

Σέργιος ’Ιωσήφ
’Άκης Λευκός

Λίλλιτος, Σταύρος (1919-1971)
Γιαλουσίτης

Λοβαρίδης, Κλειτος (1870-1938)
Κ.Λ.

Λυμπουρίδης, Άχιλλέας (1918- ) 
Νεόφυτος Ροδινός

Λυσιώτης, Ξάνθος (1898- )
Φιόρος Ανθηρός

Λυσιώτης, Φίλιππος Γρ. (1877- 
1956)

I. Α. Τρ.
Μαρφίλιος
C. V.

Μ-------------------------------------
Μακάριος Γ', Αρχιεπίσκοπος 
(1913-1977)

Μιχαήλ Κυκκώτης
Μακρίδης, Άνδρέας (1948- )

Άνδρέας Ίωήλ
Μακρίδης, Κώστας (1949- )

Ντϊνος Πελαγηνός
Μακρυγιάννης, Θράσος (1907- )

Άμαρινιώτης
Κάζουλος

Μαρκίδης, Βίας (1907-1975)
Β.Ι.Μ.
I. Στ. Μ.
I. Στ. Μάρκου

Μαρκίδης, Κώστας (1896-1968)
Παλιός Θεατρίνος

Μαρκίδης, Σωτηράκης (1895-1975)
’Ανάλατος
Maurus

Μαρσέλλος, Θεόδωρος (1907- )
Σείριος

Μαυρόπουλος, Λεωνίδας (1916- ) 
Άνδρέας Μαϊστράλης

Μενάρδος, Σιμός (1871-1933)
Κύκλωψ
Λευκαρίτης
Λευκωσιάτης
Παφίτης
Πολύφημος
Σ.Μ.
Στύπαξ
Werther

Μηχανικός, Παντελής (1926-1979)
Παύλος Τελώνης

Μίνως, Γεώργιος (1914- )
Μάνος Κράλης

Μιράν, Λεωνίδας (1937- )
Λ. Καραγιάννης
Λεωνίδας Μαλένης
’Άλκης Μαρίνος

Μιχαηλίδης, Βασίλης (1849-1917) 
Β.
Β. Μ.

Μιχαηλίδης, Γιάγκος (1905-1972)
Μαρτέλλο
Το Σφυρί
Martello

Μιχαηλίδης, Μίκης (1923- )
Μ. ’Εργάτης

Μιχαηλίδης, Χαρίλαος (1903- )
Παύλος Κριναϊος

Μόντης, Κώστας (1914- )
Κώστας ’Άλκιμος
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Μόρτη-Σωτηρίου, Πίτσα (1940- ) 
Πίτσα Γαλάζη
'Ηχώ
Περιθωριακή

Μουζούρης, Άδάμος (1954- )
Άδάμος Ξένιος-Άνστας

Μούζουρου, Άνδρούλα (1937- )
’Αμαρυλλίς

Μυριανθόπουλος, Χρυσόστομος
(1903-1981)

Ί. Γρανάς
Ν----------------------------------------—
Νικολαΐδης, Νίκος (1909- )

Zweinic
Νικολαΐδης, Τάσος (1934- )

Άλέξης Γεράνης
Σοφιανός
Νότης Φλώρος
Idem

Νικολάου, Νίκος (1947- )
Λάκης Νίλος

Νικολάου, Πολύβιος (1924- )
ΖΗΤΑ-ΣΙΓΜΑ-ΡΩ

Νικόπουλος, Δημήτριος (1900-
1951)

Αάρας Κρυστάλλης

Ξενοφώντος, Γεώργιος (1948- )
Γ. Σέρτης

Ξιούτας, Παύλος (1908- )
Παύλος ’Αμάραντος
Ίξίων
'Έλλην Κύπριος
Παλαιός Πολιτευτής

Ο---------------------------------- --
Οίκονομίδης, Χριστοφής
(1908- )

Γ. Νοβάλης
Α. Νούσης
X. Νούσης

Olmi, Jole (Jolanda) (1902— )
Jo di Benigno

Π-------------------------------------
Παναγή, Πανικός (1948- )

ΠΑΝ-ΠΑΝ
Παναγίδης, Άμφιάραος (1878- 
1949)

’Επίχαρμος
Παναγιώτου, Άνδρέας (1935- )

Άνδρέας Παννάτος
Παναγιώτου, Γλαύκος (1935- )

Γλαύκος Ξένος
Παναγιώτου, Νίκος (1941- )

Νίκος Παραλής
Πανάρετος, ’Άνθιμος (1895-1981)

’Άπης Άκάμας
Παπαγγέλου, Γιάννης (1899- )

Γ. Π.
’Εργάτης
Κόκκινος
Γιάννης Αέφκης
'Ο ’Εκείνος
Προλετάριος
Φ.

Παπαγγέλου, Ρόης (1941- )
Θ.Λ.

Παπαγεωργίου, Σπύρος (1940- )
Διονύσιος Καρδιανός

Παπαδημητρίου, Μιχαλάκης 
(1948- )

Μιχάλης Παπάς
Παπαδόπουλλος, Χαράλαμπος 
(1882-1926)

Χαρίλαος Βησαεύς
Παπαδόπουλος, Γιάννης Κ.
(1928- )

Μνάσων ’Αποστόλου
Γαβριήλ
Ό άγνωστος ποιητής
Ραψωδός

Παπαδόπουλος, Πάνος (1903-1965) 
’Όρθρος ’Αττικός

Παπαδοπούλου, Περσεφόνη 
(1888-1949)

Σαλαμινία
Παπαϊωάννου, Ελένη Σ. (1914- )

Τζούλια Ααρά
Παπαλοΐζου, Προκοπής (1907- )

Πέτρος ’Άθωνας
Παπαπορφυρίου, ’Ιωάννης (1874- 
1945)

Θ.
Παπαφιλίππου, Λουκής (1937- )

Αουκής Παγώνης
Παπαχριστοφόρου, Τρύφων 
(1945- )

Νάκης Παπάττοφης
Παπαχρυσοστόμου, Χριστόδουλος
(1905- )

Βέρθερος
Κύπριος
Λίνος ’ Ο ρέστης

Παρασκευας, Εύστάθιος (1860—
1943)

Παλαίμαχος
Πασιαρδής, Μιχάλης (1941- )

Φιλότεχνος
Πασχάλης, Νεοπτόλεμος (1880-
1946)

Παραπεδιαίος
Easterson

Παυλίδης, Άνδρέας Μιλτιάδη 
(1903-1980)

Ν. Άλάσιος
ΑΝ-ΜΠ
Κηφισός
Κουνούπι
Α. Λαμπρόπουλος
Α. Νικούσιος
’Άντης Περνάρης

Παυλίδης, Βίκτωρ ( ; - ; ) 
Βή-Χει-Ποϊος

Παυλίδης, Λεωνίδας (1896-1956)
Δεσμώτης
Ίννοκέντιος

Παύλου, Άντρέας (1903-1968)
Α.Ζ.

Τεύκρος Άνθίας
Άνδρέας Ζαφείρης
Κ. Θρακιώτης
Πέτρος Αιμπέρης
Ό Πεννοφόρος
Κ. Ραγιάς
Μένος Ραίσης
Άνδρέας Τριαντάφυλλος
Άνδρέας Φιλοθέου

Περεντός, Λούης (1948- )
’Άγγελος ’Ολύμπιος

Πετρακίδης, Σπύρος (1893-1969) 
Spark

Πετρώνδας, Γρηγόριος (1885-1967) 
Γ. Π.

Πιερίδης Γεώργιος (1849-1913)
Έμμένειν

Πιερίδης, Γιάγκος (1897-1970)
Σκαραβαίος

Πιερίδης, Θοδόσης (1908-1968)
Θ. Πετρής

Πιερίδης, Λουκής Ζ. (1865-1933)
Σώπατρος
Scops Cypria

Πίπης, Λοΐζος (1940- )
Δημοκράτης

Πιτσιλλίδης, Εύέλθων (1887-1955)
Γαλάς
Εΰσκιος Πεύκης
Φασαρίας

Πιτσιλλίδης, Μιχάλης Γ.
(1920- )

Άθανάσης ό Παλαίχωρος
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Πολυδωρίδης, Κόκος (1908-1962) 
Κόκ.

Πολυδώρου, Άνδρέας Π.
(1932- )

Τεΰκρος
Προυσή, Ελένη (1914- )

'EÀ Π.
Προυσή, Παναγιώτα (1918- )

Π. Π.
Προυσής, Κώστας Μ. (1911- )

Ε. Κ. Ίακωβίδης 
Κ.
Κ. Καστρινός
Κ.Π.
Κώστας Μάγιστρος
M.L
' Ο Παράξενος

Πτολεμαίου Δαβίδ Μάρκος,
Άνδρέου (1804-1878)

Μάρκος Άνδρεάδης

Ρ-------------------------------------
Ροδίτης, ’Άντης (1946- )

’ Ο ξύπορος
Άντώνης Ροδινός
Άνδρέας Χριστοφή

Ρουσσιά, Μαρία (1894-1957) 
Μ. Ρ.
Μ Ρ. ή αδερφή του στρατιώτη
Νεφερτίτη

Ρωσσίδης, Ζήνων (1895- )
Άντρέας Κορνάρος 
Ρεπόρτερ

2-------------------------------------
Σάββα, Γεώργιος (1928- )

Γ. Άμμόνης
Ίάσων Κλέανδρος
Γ. Λυσαίος
Γ. Λυσιώτης
Α. Μπακάς

Δαμιανός ό Άηπιφανίτης
’Άδμης Όλύνθης
ΠΙΤΣ
Ττόφαλλος ό Κλωναρίτης

Σαββίδης, Πλούταρχος (1907- )
'Εκάεργος
Πλουτής Σέρβας

Σαββίδης, Σάββας (1918- )
Μουττάς δ Τξιυπριώτης

Σιακαλλής, Γεώργιος Μ. (1859- 
1908)

Γόλγιος
Διόνυσος
Γ. Καλλίας
Γ. Καλλίδης
Κύπρος
Λευκός
Γ. Προδρόμου
Δοσικλής Προδρόμου
Β. Σύλβιος
Ξ. Τάτιος
Musarum minimus cultor
Ruy Silva

Σολομωνίδης, Τίτος (1927- )
Τίτος Μπάτης

Σοφοκλέους, Θεόκλητος (1909— 
1964)

Σύλβιο Πέλλικο 
Πρωτευουσιάνος 
Θ. Τάνταλος

Σπανός, Γιάννης (1939- )
Γ. Αιρετικός
Γ. Κοσμάς
Ίω. Παπαϊωάννου
Χρ. Ρόδος

Σπυριδάκις, Κωνσταντίνος (1903-
1976)

Σ.
Σταυρίδης, Γεώργιος (1869-1923)

Γεώργιος Σταυρίδης-Ραγιάς

Σταυρινός Οίκονομίδης, Γιάννης 
(1894- )

γΣτ-νος
Στεφανίδης, Πέτρος Μ. (1913— 
1956)

Πέτρος Πατρίκιος Πάρμας
Π. Πατρίκιος

Στυλιανού, Θεόδωρος Π. (1937- )
Φοίβος Α.

Στυλιανού, Πέτρος (1933- )
Ροδής Περάνθης

Στυλιανού, Στέλιος (1946- )
Στέλιος Γλάρης

Σωκράτους, Κώστας (1939- )
Λεύκιος Κρίνας

Σωτηριάδης, Άντώνης (1915- )
Μώμος ’Άμωμος
'Άρης Πολεμίτης
D.P. 811

Σωτηριάδης, Βασίλειος ( ; - ; )
Βάσσος Γαλάνης

Σωτηρίου, ’Ελευθέριος (1908-1977) 
Λευτέρης Μηλιώτης

Σωτηρίου, Ζαχαρίας (1878-1959) 
Πύξ Λάξ

Τ-------------------------------------
Ταβερνάρη-Νάγκη, Αιλίκα (;-;)

Ευα Αγγέλου
Ταλιαδώρος, Γεώργιος (1897-1981)

Λάρας
Γεώργιος Ταλιαδώρος-Τέμπλαρ

Ταλιαδώρος, Πάνος (1909- )
Ο ΠΑΝ

Ταουσιάνης, Χρίστος (1938- )
Φίλων Ααγίδης

Τζενετζή-’Αθηαινίτου, Τασούλλα
(1948- )

’Άννα Τενεζή
Τουμαζή, 'Έλενα (1947- )

'Έλενα Ρεμπελίνα

Τριανταφυλλίδης, Άντώνης (1890- 
1934)

Μαρία ή Συγκλητική
Ά.ήΆντ. ή ΆντίνοοςΡοδόπουλος

Τροκούδης, Μιχαήλ (1907-1980)
Χρυσής Αχτίδας

Τσέπης, Ν. Α. (1892-1965)
Κέβης ό Θηβαίος

Τσιμίλλης, Λύσανδρος (1912- )
ΑΛΤΕΡ

Φ-------------------------------------

Φάνος, Γιώργος (1918- )
Σύλβιος Μιράντης

Φαρμακίδης, Ξενοφών Π. (1875-
1943)

Μάριος Άνδρεάδης
ΆπογοητευΘείς διδάσκαλος
Βέβηλος
‘Ένας διδάσκαλος
Φ. Ζηλωτής
Ήλιου ô Θεσβίτης
Κοινωνιολόγος
Ξάνθος
Ξιφίας

Άμαθούσιος Ξιφίας
Ξ. Π. Φ.
Ξ. Φ.
’ Ονήσιλος
Ροπαλοφόρος
Λεύκιος Σενέκας
Τριάστερος
ΦΑΡ.
Φάρος
Φιλίστωρ

Φασουλιώτης, Γιώργος (1895-
1944)

’Εγώ
Ν. Μακρής
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Φασουλιώτης, Πάνος (1894-1965)
Νάλας
Νάλας Νταμαγιάντης
Ντιλετάντης
Φαρφαρέλλος

Φεραίος, Χάρης (1940- )
Ρωμανός Διογένης

Φιτικίδης, Τίμος (1904-1978)
Joker

Φραγκούδης, Μενέλαος (1871— 
1931)

’ Ονήσιλος

X----------------------------------

Χαμουδόπουλος, Δημήτριος (1877- 
1928)

’Εμπεδοκλής
Χαμπουλίδης, Δημήτρης (1911- ) 

Τάκης Μεράλδης
Χαπέσιης, Κυριάκος (1884-1957) 

Χάννουσεν
Χαράκης, Λούης (1904-1929)

Λούης Χρυσής
Χαράκης, Φωτός (1920- )

Φωσχάρας
Χαραλαμπίδης, Άνδρέας (1942- ) 

’Άνθος Λυκαύγης
Χαραλαμπίδης, Τάκης (1936- )

Νόσος Φλόγας
Χατζηγαβριήλ, Νίκος (1870-1931) 

Θρούμπης
Ν.
ΝΙΚ
Θωμάς Πρωτοπαπά
Νικολής Πρωτοπαπά
Λάμπρος Πρωτόπαπας
Χερουβικός
Νικόλας Χερουβικός

Χατζηγεωργίου Ελένη (1949- )
'Ελένη Ίωήλ

Χατζηγεωργίου, Κύπρος (1916- 
1973)

’Άρης Άστραϊος
Θάνος Νεκτάριος

Χατζηδημητρίου, Μιχαλάκης
(1897-1965)

Πολλυς Αγρότης
Γλαύκος Άλιθέρσης

Χατζηκώστας, Λεόντιος (1918- ) 
Πάρις Λαγκάδης

Χατζημηνάς, Γιάννης (1920- )
'Άρης Βέγας

Χατζήπαπας Χρίστος (1947- )
Χρίστος Λαβάρδης-Καμέρης

Χατζηπαύλου, Κώστας (1948- )
Κ.Α.Χ.

Χουρμούζιος, Αίμίλιος (1904-1973)
Αίμ. X.
Άντρέας Ζεβγάς
Πέτρος Κακομάλλης

Χρηστίδης, Όρέστης (; -1955)
Απόλλων Φιλύρας

Χριστής, Δώρος (1938- )
Αωρος Ίγερινός

Χριστής, Γλαύκος (1919- )
Μ. Βίκης
Α. Γαλάνης
Γ. (Φ.)
Γ. Μανιαβίκης
Β. Μάνιας

Χριστοδουλίδης, Άνδρέας Δ.
(1918- )

A. Δ. X.
Άνδρέας Μαράθης

Χριστοδουλίδης, Χρίστος (1903-
1942)

Ρωτής Κόρακας
Χριστοδούλου, Πατάπιος (1905-
1980)

Φωτεινός

Χριστοφίδης, Κωνσταντίνος 
(1889-1940)

Κώστας Αύγέρης
Κώστας Φωτεινός

Χριστοφίδης, Μύρων (1925- 
'Ιστορικός Παρατηρητής

Χριστοφίδης, Ρένος (1933— 
Πέτρος Σόφας

Χρυσάνθης, Κύπρος (1915— 
Κ. Διομήδης 
Κ. Καμπίτης

Νήσος Κτώρου 
Φώτης Κυπρίδης 
Κ. X.
Κ. Χρυσ.
Κ. Ληδραΐος 
Στέφανος Λυράρης 
Κούλης Μάγος 
Φώτης Μορφίνης 
Λάμπρος Κ. Ρήγας 
Κ. Ταμάσιος 
Κ. Τεμέσης 
Κ. Φωτεινός
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