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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
29 Φεβρ. 1984-27 Μαρτίου 1985

'Ο ετήσιος άπολογισμός του 'Ομίλου μας δέν έχει μοναδικό σκοπό νά 
εκθέτει τίς δραστηριότητες καί νά προκαλέσει τήν κριτική. Κυρίως στοχεύει 
στήν πρόκληση προτάσεων γιά νέες δραστηριότητες καί σέ νέους τομείς. Άπό 
τήν άλλη κάποιες καινούριες άπαιτήσεις άναφαίνονται στον πνευματικό ορί
ζοντα, ίσως καί άπό τίς πολιτικές διακυμάνσεις. Ειδικά έφέτος, πού οί δυσκο
λίες τοϋ διχασμού σά ν’ άναβίωσαν τίς ξεχασμένες ύποχρεώσεις μας έναντι 
τών άγωνιστών (άτόμων καί λαοΰ), νέα έρεθίσματα παρεμβαίνουν στήν πνευ
ματική μας ζωή. Πώς νά τ’ άξιοποιήσουμε; Αύτό είναι καί το μεγάλο μας 
έρώτημα.

Άλλά άς δοΰμε τό τί έπράξαμε στό χρονικό διάστημα, το δεύτερο τής 
θητείας μέ το διοικητικό συμβούλιο:

Α) ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1) «Φιλολογική Κύπρος 1984». Σ’ αύτή συνεργάζονται οί Κύ
προς Χρυσάνθης, ’Ελευθέριος Εύγενίου, Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης, Σωτηρούλα 
Γ. Ίωαννίδου, Νϊκος Παναγιώτου, Κώστας Μ. Προυσής, Θωμάς Κυριακίδης, 
Κυριάκος Χατζηιωάννου, Πέτρος Σόφας, Φρίξος Βράχας, Ξάνθος Λυσιώτης, 
Γεώργιος Παπαχαραλάμπους, Νϊκος Κρανιδιώτης, Πάνος Ταλιαδώρος, Δ.Σ. 
Εύαγγελίδη, Χριστοφής Οίκονομίδης, Χρ. Κατσαμπάς, ’Άνθος Ρόδινης, Πά- 
τροκος Σταύρου, Γεώργιος Χατζηκωστής, Μιχ. Μαραθεύτης, Θεοκλής Κου- 
γιάλης, Κλεϊτος Ίωαννίδης, Γεώργιος Προδρόμου, Γεώργιος Μιτσίδης, Π. 
Μαλής, Χρ. Άνδρέου, Χρύσανθος Στ. Κυπριανού, Νϊκος Σ. ΝικολαΨδης, 
’ Αλέκα Γράβαρη - Πρέκα, Κ.Ε. Χατζηστεφάνου, Λούλλα Κ. Χρυσάνθη, Κ.Γ. 
Γιαγκουλλής, Παύλος Παρασκευά.

2) ’Εντάφιον "Εαρ» (1984) τού Μάνου Κράλη μέ μερική χορηγία 
άπό τό περιοδικό «Πνευματική Κύπρος».

3) «’Από τήν 'Ιστορία τής ’Οδοντιατρικής στήν Κύπρο» 
(ώς τό 1980) (1984) τού Άνθου Κ. Χρυσάνθη μέ χορηγία άπό τήν Τράπεζα 
Κύπρου.

4) «"Εξι Κύπριοι Ποιητές» (1985) τού Κύπρου Χρυσάνθη μέ χο
ρηγία άπό τή μπύρα Κάρλσπερκ. Στήν έκδοση περιλαμβάνονται οί εξής ποιη
τές: Λευτέρης Γιαννίδης, Πυθαγόρας Δρουστώτης, Ξάνθος Λυσιώτης, ’Άνθος 
Ρόδινης, Λεωνίδας Παυλίδης καί Γιώργος Φάνος.
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Β) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

1) Στις 7 Μάνου 1984 ό "Ομιλος διοργάνωσε ειδική συγκέντρωση γιά 
τον σατιρικό ποιητή ’Άνθο Ροδίνη καί του άπένειμε ειδικό δίπλωμα. Μιλήσα
νε οί Κύπρος Χρυσάνθης, Χρ. Κατσαμπάς καί Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης καί 
άντιφώνησε ό "Ανθος Ρόδινης, πού έκλεισε τήν τελετή μέ άπαγγελία ποιημά
των του.

2) Στις 17 Μάνου 1984 ό "Ομιλος διοργάνωσε συγκέντρωση γιά τό 
περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα» σέ συνεργασία μέ τό περιοδικό «Πνευματι
κή Κύπρος» μέ τήν εύκαιρία τών πενήντα χρόνων άπό τήν κυκλοφορία τοΰ 
πρώτου τεύχους των (1934). Μιλήσανε οί Κύπρος Χρυσάνθης, Νϊκος Πανα- 
γιώτου, Γιώργος Κ. Ίωαννίδης καί άντιφώνησε ό Κώστας Προυσής. 'Ο 
"Ομιλος άπένειμε άναμνηστικά διπλώματα στούς συνεργάτες του περιοδικού 
(Κώστα Προυσή, Νίκο Κρανιδιώτη καί μ. Άντώνη Ίντιάνο). Οί έκτιμήσεις 
πού ταχυδρομηθήκανε δημοσιεύονται στή «Φιλολογική Κύπρο». Διαβάστηκε 
μόνο έκείνη τοΰ τυπογράφου Θωμά Κυριακίδη τιμητικά γιά τή συμβολή του 
στήν έκδοση τοΰ περιοδικού.

3) Στίς 28 Φεβρουάριου 1985 ό "Ομιλος διοργάνωσε φιλολογικό μνημό
συνο τοΰ Λευτέρη Γιαννίδη, μέ ομιλητή τόν Κύπρο Χρυσάνθη, καί τοΰ Μίκη 
Κιτρομηλίδη, μέ ομιλητή τόν Γεώργιο Προδρόμου.

4) Στις 19 Μαρτίου 1985 ό πρόεδρος τοΰ 'Ομίλου μίλησε στούς τελειό
φοιτους τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου γιά τό ιστορικό, τούς σκο
πούς καί τίς έργασίες τοΰ ' Ομίλου μας καί διένειμε εκδόσεις μας.

Γ) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1) Διήμερο «Συμπόσιο Κριτικής» διοργάνωσε ό "Ομιλος στίς 24 
καί 25 ’Οκτωβρίου 1984 μέ ομιλητές τούς: Κύπρο Χρυσάνθη, Γιώργο Χα- 
τζηκωστή, Πάτροκλο Σταύρου, Νίκο Παναγιώτου, Μιχ. Μαραθεύτη, Θεοκλή 
Κουγιάλη, Κλεϊτο Ίωαννίδη, Γεώργιο Προδρόμου, Γεώργιο Μιτσίδη, Γεώρ
γιο Κ. Ίωαννίδη.

Δ) «ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Τό «Βραβείο Γραμμάτων», πού χορηγεί ή Λαϊκή Τράπεζα, άπενεμήθη μέ 
ομόφωνη άπόφαση τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοΰ 'Ομίλου στίς ’Εκδόσεις 
Χρ. Άνδρέου καί Σία. «Κύπριοι Καλλιτέχνες, Κύπριοι Λαϊκοί 
Ποιητές, Κύπριοι Συγγραφείς», μιά συλλογική έργασία μέ άξια καί 
σημασία γιά τήν κυπριακή πνευματική ζωή. ’Αναφέρθηκε ξεχωριστά ή συμ
βολή όσων συνεργαστήκανε στήν έκδοση καί τούς άπενεμήθη ειδικό δίπλωμα. 
Στή συγκέντρωση, πού έγινε στό Πολιτιστικό Κέντρο τής Λαϊκής Τράπεζας, 
μίλησαν οί Κύπρος Χρυσάνθης, Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης, Π. Μαλής άπό μέ
ρους τής Τράπεζας, κι άντιφώνησε ό Χρ. Άνδρέου.

Ε) ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΑΗ

Στή συγκέντρωση γιά τήν άπονομή τοΰ «Βραβείου Γραμμάτων» άνεκηρύ- 
χθησαν επίτιμα μέλη τοΰ 'Ομίλου οί Γεώργιος Παπαχαραλάμπους, γιά τό 
λαογραφικό του έργο καί τήν έκπαιδευτική του δράση, καί ό Νϊκος Σ. Νικο- 
λανδης, γιά τή θεατρική του συλλογή καί βιβλιοθήκη. Τά σκεπτικά άπό τούς 
Χρύσανθο Κυπριανού καί Νϊκο Παναγιώτου

ΣΤ) ΔΩΡΕΕΣΒΙΒΑΙΩΝ

α) Στό Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Θεσσαλονίκη) πρός τιμή τού 
ποιητή Γ. Βαφόπουλου.

β) Στούς σπουδαστές τής «Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου».
γ) Σέ μαθητές τού «Παγκυπρίου Γυμνασίου».
δ) Στούς συνέδρους τού «Β ' Συνεδρίου τής Ιστορίας τής Ιατρικής» 

(’Αθήνα, Νοέμβρης 1984).
ε) Στήν «'Ελληνική ’Οφθαλμολογική ’Εταιρεία», τμήμα Ιστορία τής 

’ Οφθαλμολογίας.
στ) Στή Βιβλιοθήκη τής Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστημίου Κομπλουτένσε 

τής Μαδρίτης.
ζ) Σέ άντιπρόσωπο δασκάλων τού Άγ. Δομετίου, πού ιδρύουν τοπική 

βιβλιοθήκη στό προάστιο.
η) Στή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ζ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

'Ο "Ομιλος συνεργάστηκε στά έξής:
α) Στόν έορτασμό τών 'Ελληνικών Γραμμάτων, πού διοργανώθηκε άπό 

όλα τά πνευματικά σωματεία τής Λευκωσίας μέ τήν ’Εφορεία τών 'Ελληνι
κών ’Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας στίς 30 Ίανουαρίου 1985.

β) Σέ συγκεντρώσεις τοΰ Δήμου Λευκωσίας γιά διάσωση τής Λευκωσίας.
γ) Μέ τά συνεργαζόμενα σωματεία Λευκωσίας γιά διάθεση άπό τόν 

' Ηγούμενο Κύκκου γραφείων σέ κοινό τόπο, πρός τό παρόν στό Μοναστήρι 
τού ’Αρχαγγέλου.

Η) ΠΟΙΚΙΑΑ

α) 'Η Μορφωτική 'Υπηρεσία τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας βράβευσε γιά 
τήν έκτυπωτική άρτιότητα καί τήν καλαισθητική έμφάνισή του τήν έκδοσή 
μας «Κείμενα» τοΰ Μίκη Κιτρομηλίδη. 'Η έκδοτική φροντίδα άνήκει στή Μά- 
γδα Μ. Κιτρομηλίδη καί στόν Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη.

β) Μέ έπιστολή τοΰ Άνδρέα Κ. Σπυριδάκι άνακοινώνεται στόν "Ομιλο ή 
πρόθεση τής οικογένειας τοΰ αείμνηστου Κωνσταντίνου Σπυριδάκι νά συνει
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σφέρει στήν πραγματοποίηση τής προτομής του Κ. Σπυριδάκι, πού προγραμ
ματίζει ό "Ομιλος.

γ) 'Ο "Ομιλος μέ προσπάθεια μερικών μελών του κατόρθωσε νά διαθέσει 
μεγάλο άριθμό τής έκδοσης του «"Υμνος είς τήν ’Ελευθερία» τού Διονύσιου 
Σολωμοΰ στά Γυμνάσια, κυρίως τής Λευκωσίας, Πάφου καί Λεμεσού.

Θ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Σέ μιά συνεδρία παρουσιαστήκανε τά έξής:
α) «Κυπριακαί Σπουδαί», τόμ. ΜΣΤ' (1982) άπό τον Γεώργιο Κ. Ίω- 

αννίδη.
β) «Δεκαεπτά Κύπριοι Πεζογράφοι» τής Κίκας ’Ολυμπίου άπο τήν ’Αλέ- 

κα Γράβαρη - Πρέκα.

I) Δ ΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΜΙΛ Ο

α) Τής αύτου Μακαριότητος του ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσόστο
μου

β) Τοϋ Μιχαλάκη Κυθραιώτη
γ) Τής Μπύρας Κάρλσπερκ
δ) Του Ζήνωνα Σεβέρη
ε) Τής Τράπεζας Κύπρου

στ) Του Λέανδρου Ζαχαριάδη
ζ) Τοϋ Σοφοκλή Χατζηιωσήφ
η) Του 'Υπουργείου Παιδείας
θ) Τής Πρεσβείας τής Ελλάδος
ι) Τής Λαϊκής Τράπεζας

ια) Τής Κυπριακής ’Οργάνωσης ’Αθλητισμού
ιβ) Τής Οικογένειας Κων/νου Σπυριδάκι

ΙΑ) ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

α) 'Ο "Ομιλος βοήθησε οικονομικά, άλλά συμβολικά, τήν έκδοση τοϋ 
«Συμποσίου Βιβλιογραφίας» τής Βιβλιογραφικής 'Εταιρείας Κύπρου.

β) 'Ο "Ομιλος καθιερώνει βραβείο μέ σειρά έκδόσεών του στο μαθητή πού 
είχε έπίδοση στις έκθέσεις όλόχρονα στή Γ' τάξη τοϋ Γυμνασίου Φανερωμέ
νης Β ' στή μνήμη τοϋ Κώστα Παπαβασιλείου.

Είναι φανερό πώς όλες οί δραστηριότητές μας οφείλονται στήν άγαθή 
σύμπνοια καί συνεργασία τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου καί πολλών μελών τοϋ 
’ Ομίλου. ’Ασφαλώς κατανόηση καί συμπαράσταση είχαμε κι άπό άλλα άτομα 

καί οργανισμούς. Μόνο μέ τήν πολυχειρία καί τή συνεννόηση — τήν ομοψυχία 
όπως διαλαλοΰν τελευταία τά πολιτικά στόματα — κατορθώνονται έργα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έκφράζει εύχαριστίες στή διεύθυνση τοϋ ’Εθνι
κού ’Ωδείου Κύπρου, πού άνιδιοτελώς μάς παραχωρεί τήν Αίθουσα Συναυλιών 
του γιά τίς έκδηλώσεις μας. Εύχαριστίες έκφράζονται καί στή Λαϊκή Τράπε
ζα, πού μάς φιλοξένησε στο Πολιτιστικό της Κέντρο σ’ έκδήλωσή μας γιά 
άπονομή τού «Βραβείου Γραμμάτων» καί γιά άνακήρυξη έπιτίμων μελών μας.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
Πρόεδρος του 'Ομίλου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
28 Μαρτίου 1985 - 29 ’Απριλίου 1986

Παρόλες τίς άντιξοότητες καί τούς διάφορους άποπροσανατολισμούς άπό 
τίς έλληνικές μας ρίζες, ό «'Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» συνε
χίζει τόν πνευματικό του βίο καί δίνει τό παρόν του στήν πνευματική καί 
έθνική ζωή τής νήσου μας. Μιά ιδιαίτερη έπίδοσή του σχετικά μέ τίς προηγού
μενες περιόδους του ύπήρξε ή κατά τό 1985 έκδοτική του προσπάθεια. Αύτή 
οφείλεται καί στήν έξεύρεση χορηγιών, άλλά καί στον προγραμματισμό τού 
' Ομίλου.

Γενικά ό άπολογισμός τών έργασιών τού 'Ομίλου είναι ό έξής:

Α) 'Εκδόσεις

1) Κ. Χρυσάνθη «Δημήτρης Θ. Λιπέρτης». Τό βιβλίο περιλαμβάνει έρ- 
γασίες τού συγγραφέα, πού είχαν δημοσιευθεί στήν «Πνευματική Κύπρο», στή 
«Φιλολογική Κύπρο» καί στό «Δελτίον τών Κυπριακών Σπουδών», φωτογρα
φίες, χειρόγραφα καί έπιστολές τού ποιητή καί άλλα. Τό βιβλίο έκδίδεται μέ 
χορηγία τών Μιχ. Κυθραιώτη, Λέανδρου Ζαχαριάδη καί Σοφοκλή Χατζηιω
σήφ.

2) Κ. Χρυσάνθη «Δελφικές ’Αμφικτυονίες». Τό έμμετρο αύτό μονόπρα
κτο έκδίδεται μέ χορηγία τού «Κυπριακού ’Οργανισμού ’Αθλητισμού» μέ τήν 
εύκαιρία τού «’Έτους Νεολαίας» καί άφιερώνεται στόν έγκλωβισμένο στό Ρι- 
ζοκάρπασο λογοτέχνη Γιάννη Σταυρινού Οίκονομίδη μέ τό έξής έπίγραμμα:

« ’Αρετή νά φυλάγεις τό γενέθλιά σου χώρο».
3) Κ. Χρυσάνθη «Συμφωνία στόν ’Αέρα τής Ένάτης τού Μπετόβεν». Τό 

βιβλίο έκδίδεται μέ χρηματοδότηση τής Μορφωτικής 'Υπηρεσίας τού 
'Υπουργείου Παιδείας μέ τήν εύκαιρία τού «Εύρωπαϊκού "Ετους Μουσικής».
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Δ (.ον. Σολωμοΰ «"Υμνος εις τήν ’Ελευθερίαν» γ' έκδοση (κατά λάθος 
δέν σημειώθηκε τούτο), πού προλογίζει ό Κύπρος Χρυσάνθης καί άναλύει ό 
Γεώργιος Προδρόμου. Το βιβλίο έκδίδεται άπο το Ταμείο «Οικογένειας Εύ- 
γενίου» γιά χρήση κυρίως τών σχολείων.

5) Κ. Χρυσάνθη «Στά χρόνια τής επανάστασης». Το βιβλίο έκδίδεται μέ 
τήν εύκαιρία τών 30 χρόνων άπό τήν έναρξη τοϋ ’Απελευθερωτικού μας 
’Αγώνα 1955-1959 μέ χορηγία τών έπιχειρήσεων Ίωάννου καί Παρασκευαν- 
δη.

Β) Συνεστιάσεις

1) Στις 25 Νοεμβρίου 1985 διοργανώθηκε συνεστίαση μέ ομιλητή τον 
Σύμβουλο τής Πρεσβείας τής 'Ελλάδας κ. ’Ιωάννη Φωτόπουλο καί θέμα «Οί 
"Ελληνες τής Νέας ’Αγγλίας». ’Απάγγειλε ό Ξάνθος Λυσιώτης.

2) Στις 10 Δεκεμβρίου 1985 διοργανώθηκε συνεστίαση μέ ομιλητή τον 
’Επιθεωρητή Δημοτικής Έκπαιδεύσεως A' κ. Άνδρέα Καραγιώργη πού άνέ- 
λυσε τό βιβλίο τής κας Καλλιόπης Καραγεώργη «Ή ζωή στο Γυμνάσιο Θηλέ- 
ων Παλλουριωτίσσης». ’Απάγγειλε ό Ξάνθος Λυσιώτης.

3) Στις 18 Φεβρουάριου 1986 διοργανώθηκε συνεστίαση - έκδήλωση στά 
πλαίσια τών έτησίων παλαμικών έκδηλώσεων, πού καθιέρωσε άπο καιρό ό 
"Ομιλος. Μέ τήν εύκαιρία τιμήθηκε καί το έπίτιμο μέλος μας Μιχαλάκης 
Κυθραιώτης. 'Ομιλητής α) ό Κύπρος Χρυσάνθης μέ θέμα «Λόγος έπαινετικός 
γιά τον Μιχ. Κυθραιώτη», καί β) Χρύσανθος Κυπριανού μέ θέμα «Δείγματα 
άπό τόν κόσμο τού λαού στήν ποίηση τού Κωστή Παλαμά». ’Απάγγειλε ή 
Λούλλα Κ. Χρυσάνθη.

4) Στις 10 ’Απριλίου 1986 διοργανώθηκε συνεστίαση προς τιμή τού Κ. 
Χρυσάνθη. Μίλησε εισαγωγικά ό γραμματέας τού 'Ομίλου Γ. Προδρόμου καί 
άκολούθησε ομιλία τού Γ.Κ. Ίωαννίδη μέ θέμα «'Ο Κ. Χρυσάνθης ώς λογοτέ
χνης - δημιουργός». ’Απάγγειλε ή Λούλλα Κ. Χρυσάνθη.

Γ) 'Εορτασμοί

'Ο "Ομιλος άνέλαβε τή διοργάνωση εορτασμού τής 21ης ’Οκτωβρίου 
1931 καί 28ης ’Οκτωβρίου 1940 στό 'Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο σέ συ
νεργασία μέ τά Συνεργαζόμενα Πνευματικά Σωματεία Λευκωσίας («Πνευμα
τική ’Αδελφότητα 'Ελληνίδων Κύπρου», «'Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών», 
«Σύλλογος 'Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου Στασίνος», «’Εθνική 'Εταιρεία 
'Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου», Γυναικεία ’Οργάνωση «Πρωτοπορία» καί 
«Βιβλιογραφική 'Εταιρεία Κύπρου») στις 28 ’Οκτωβρίου 1985 μέ ομιλητές 
τόν Κύπρο Χρυσάνθη «Εισαγωγή», τόν Άντώνη Άντωνιάδη μέ θέμα «Μιά 
άγνωστη πτυχή τών ’Οκτωβριανών τού 1931» και τόν Γλαύκο Κασουλίδη μέ 
θέμα «Οί Κύπριοι τής ’Αθήνας τό 1940 καί στά χρόνια τής κατοχής». 
’Απάγγειλε ή Λούλλα Κ. Χρυσάνθη κι έκτέλεσε δημοτικά τραγούδια ή Φι
λαρμονική τής ΕΛΔΥΚ.

Δ) Συμπόσια

1) Μονοήμερο συμπόσιο διοργάνωσε ό "Ομιλος σέ συνεργασία μέ τό 
«’Εθνικό Ώδεϊο Κύπρου» στις 14 Νοεμβρίου 1985 μέ τίτλο «Μικρό Συμπό
σιο Ποίησης καί Μουσικής» μέ τήν εύκαιρία τού «’Έτους Εύρωπαϊκής Μουσι
κής». ’Ανακοινώσεις έκαναν οΐ έξής: α) Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης «Κ. Μητσά- 
κη: Νεοελληνική Μουσική καί Ποίηση - ’Ανθολογία», β) Κώστας Καλαθάς 
«Στίχοι καί Μουσική. Μελοποίηση Μουσικής», γ) Νίκος Παναγιώτου «Τό 
«Μαστίγιον» τού I. Περδίου πηγή πληροφοριών γιά τή μουσική κίνηση», δ) 
Μιχ. Σταυρίδης «'Η δημιουργικότητα τών μαθητών στό μάθημα τής Μουσι
κής». δ) Λουλλού Συμεωνίδου «’Αλληλοεπιδράσεις μουσικής καί ποιήσεως». 
Και ε) Κύπρος Χρυσάνθης «Στίχοι τού Βασίλη Μιχαηλίδη ταιριασμένοι άπό 
τόν Κλ. Άρτεμίδη σέ δημοτικές μελωδίες».

Ε) Παρουσίαση βιβλίων

Σέ μιά συνεδρία παρουσιαστήκανε τά έξής βιβλία:
α) Άνδρέα Ν. Παπαβασιλείου «Τό καθήκον νά ζήσω», Λευκωσία 1985, 

άπό τόν Κύπρο Χρυσάνθη.
β) «Κυπριακαί Σπουδαί. Δελτίον τής 'Εταιρείας Κυπριακαί Σπουδαί», 

Λευκωσία 1983, άπό τόν Γεώργιο Κ. Ίωαννίδη.
γ) Κ. Χρυσάνθη «"Εξι Κύπριοι ποιητές», Λευκωσία 1985, άπό τόν Χρι

στόδουλο Κλεόπα.

ΣΤ) ‘Εκδηλώσεις

Στά πλαίσια τής «'Εβδομάδας 'Ελληνικών Γραμμάτων» (Ίαν. 1986) ό 
"Ομιλος διοργάνωσε έκδήλωση στήν «Πύλη Άμμοχώστου» μέ θέμα «Λευκω- 
σιάτες Λογοτέχνες». Μιλήσανε οί έξής:

α) Κύπρος Χρυσάνθης γιά τόν Άχ. Αίμιλιανίδη καί τόν Λεωνίδα Παυλί
δη.

β) Νίκος Παναγιώτου γιά τόν ’ Α. Περνάρη.
γ) Κ. Γιαγκουλλής γιά τό Δημ. Σταυρινίδη.
δ) Γεώργιος Προδρόμου γιά τόν Γεώργιο Μαρκίδη.
ε) Παύλος Παρασκευας γιά τόν Άγι Βορεάδη καί τόν Ί. Κασουλίδη.
καί στ) Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης γιά τόν Ί. Περδίο.

Ζ) Συμμέτοχες

1) Στήν ύποδοχή φοιτητών τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 
’Αθηνών στις 25 Ιουλίου 1985, κατά τήν όποια ό Κύπρος Χρυσάνθης μίλησε 
γιά τις δραστηριότητες τής «’Εθνικής 'Εταιρείας 'Ελλήνων Λογοτεχνών Κύ
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πρου», τοϋ «'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου» καί τής 'Εταιρείας 
«Κυπριακαί Σπουδαί».

2) Στις 3 ’Οκτωβρίου 1985 στήν τιμητική βραδυά γιά τον Γιάννη Σταυ- 
ρινό Οίκονομίδη, στήν οποία μίλησε ό Κύπρος Χρυσάνθης μέ θέμα «'Ο Γιάν
νης Σταυρινός Οίκονομίδης άπό τούς πρώτους κριτικούς λογοτεχνικού βιβλίου 
στήν Κύπρο».

3) Στήν «’Έκθεση Κυπριακού Βιβλίου καί δημοπρασία βιβλίων καί έργων 
τέχνης» ύπό τήν αιγίδα τού Δήμου Λευκωσίας καί σέ συνεργασία μέ άλλα 
πνευματικά σωματεία, Χριστούγεννα 1985.

4) Στήν «'Εορτή τών Γραμμάτων» στις 30 ’Ιανουάριου 1986 μέ διάφορα 
σώματα καί 'Ομίλους τής Λευκωσίας στο «'Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο». 
Στον έορτασμό ό άντιπρόεδρος τού 'Ομίλου Κ. Χατζηστεφάνου παρουσίασε 
τον κύριο ομιλητή καθηγητή Κ. Μανάφη.

5) Στον έορτασμό τής 25ης Μαρτίου 1821 καί 1η ’Απριλίου 1955 στις 
24 Μαρτίου 1986 μέ διάφορα πνευματικά σωματεία τής Λευκωσίας στο 
«'Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο». Στον έορτασμό άπαγγελθήκανε ποιήματα 
τού Κ. Χρυσάνθη άπό τή Λούλλα Κ. Χρυσάνθη.

Η) Βραβεία - Διαγωνισμοί

1) ’Ετήσιο βραβείο άπό δέσμη βιβλίων στή μνήμη Κώστα Α. Παπαβασι- 
λείου σέ μαθητή ή μαθήτρια τής Γ ' τάξεως τού Β ' Γυμνασίου Φανερωμένης, 
πού διακρίθηκε στις έκθέσεις.

2) ’Ετήσιο βραβείο τή σειρά «Νεοελληνική Βιβλιοθήκη» σέ μαθητές ή 
μαθήτριες τής Γ' τάξεως τού Γυμνασίου 'Αγίου Δομετίου, πού διακρίνονται 
γιά τήν έπίδοση καί τό ήθος τους.

3) Διαγωνισμό συγγραφής παιδικού βιβλίου μέ χορηγό τήν «Παγκυπρια- 
κή ’Ασφαλιστική 'Εταιρεία».

4) Σέ συνεργασία μέ τό περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» διαγωνισμό 
παιδικού μονόπρακτου μέ χορηγό τήν «Παγκυπριακή ’Ασφαλιστική 'Εται
ρεία»,

Θ) Δωρεες Βιβλίων

1) Στήν Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αύγόρου στή μνήμη Μαρίας καί Πανα
γιώτη Ίωάννου.

2) Στό Α' Γυμνάσιον Κύκκου στή μνήμη Κ. Σπυριδάκι.
3) Στήν Κοινοτική Βιβλιοθήκη Άγλαντζιάς στή μνήμη Μάρως Εύγενί- 

ου.
4) Στην Στ' Κλασικού τού Παγκυπρίου Γυμνασίου.
5) Στο Γυμνάσιο Διανέλλου καί Βεργοπούλου.

6) Στά Κέντρα Νεότητας Κύπρου.
7) Σέ ’Οδοντιατρικά Συνέδρια στήν Κύπρο.
8) Στή Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ίωαννίνων, Τμήμα Νέας 

'Ελληνικής Φιλολογίας.
9) Στούς σπουδαστές τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου.

10) Σέ βιβλιοθήκες Νεοελληνικής Φιλολογίας στό έξωτερικό.
11) Σέ Βιβλιοθήκες τής 'Ελλάδας.
12) Σέ Μέλη τού 'Ομίλου καί φίλους των στή συνεστίαση γιά τόν Κύπρο 

Χρυσάνθη (10.9.86).
13) Σέ άτομα πού έξυπηρέτησαν τόν "Ομιλο.
14) Στή Βιβλιοθήκη Φανερωμένης στό ’Ίδρυμα ’Αρχιεπισκόπου Μακα

ρίου Γ '.
15) Στό ’Εθνικό ’Ωδείο ’Αθηνών, πού 'ίδρυσε ό Μανώλης Καλομοίρης, 

στό όποιο άφιερώνεται τό βιβλίο «Συμφωνία στον άέρα τής Ενατης τού 
Μπετόβεν».

I) 'Άλλες εργασίες

1) '0 "Ομιλος προκήρυξε έρανο γιά προτομή τού ιδρυτή καί έπί σειράν 
έτών προέδρου του άείμνηστου Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, αφού εξασφάλισε το 
βασικό ποσόν τής άξίας της άπό τήν οίκογένειά του.

2) Διά τής Μονίμου Κυπριακής ’Επιτροπής Τυποποιήσεως Γεωγραφι
κών ’Ονομάτων ζήτησε τή μετονομασία τής όδοΰ 'Αγίας 'Ελένης σέ όδό 
Κωνσταντίνου Σπυριδάκι. 'Η άπάντηση τοϋ Δημοτικού Γραμματέα καταλή
γει ώς έξής: «...ό Δήμος έχει σημειώσει τήν πρότασή σας καί θά τή λάβει 
ύπόψη όταν προκόψει άνάγκη ονομασίας όδοΰ».

3) Έ χορήγησε μέ άλλους τή «Βιβλιογραφική 'Εταιρεία Κύπρου» γιά έκ
δοση Κυπριακής Βιβλιογραφίας 1983 καί 1984, πού έτοίμασε ό Νίκος Πανα- 
γιώτου.

4) ’Εξασφάλισε έκδόσεις άλλων σωμάτων καί ομίλων, που δωρίζει μαζί 
μέ τις δικές του έκδόσεις.

ΙΑ) Δωρεες καί χορηγίες προς τόν "Ομιλο

1) Τής αύτοΰ Μακαριότητας τού ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστό
μου.

2) Τού 'Υπουργείου Παιδείας.
3) Τής Πρεσβείας τής 'Ελλάδος.
4) Τού Μιχαλάκή Κυθραιώτη.
5) Τού Ίωάννου καί Παρασκευανδη.
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6) Του Λέανδρου Ζαχαριάδη.
7) Του Σοφοκλή Χατζηιωσήφ.
8) Του Κυπριακού ’Οργανισμού ’Αθλητισμού.
Τούς οποίους εύχαριστοΰμε.
’Από τήν έκθεση αύτή καταφαίνεται ή ποικιλία τών δραστηριοτήτων μας 

καί ή παρουσία του 'Ομίλου στήν πρώτη γραμμή τής πνευματικής ζωής τής 
Κύπρου.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
Πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
23 ’Απριλίου 1986 - 20 Σεπτεμβρίου 1987

’Απρόβλεπτα έμπόδια καί καλή τή πίστει λανθασμένοι ύπολογισμοί μπο
ρεί εύκολα νά σέ άπομακρύνουν άπό το αύστηρό γράμμα τού καταστατικού 
σου. Συμπτώσεις, δπως ή άργοπορία στήν έκτύπωση τής «Φιλολογικής Κύ
πρου» 1985-1986, πού δέν οφειλόταν σέ άμέλεια τού Διοικητικού Συμβουλί
ου, μετατόπισαν τή μέρα τής Γενικής Συνελεύσεως καί τών ’Αρχαιρεσιών. 
’Εκφράζεται προς τούτο ή λύπη μας.

Οί δραστηριότητες τού 'Ομίλου κατά τό χρονικό διάστημα 29 ’Απριλίου 
1986 - 20 Σεπτ. 1987 συνοψίζονται ώς έξής:

Α) Εκδόσεις:

1) Κ. Χρυσάνθη: «Γλαύκος Άλιθέρσης» (Λευκωσία 1986). Τό βιβλίο πε
ριλαμβάνει έπιστολές τού ποιητή, καί προς τον ποιητή, χειρόγραφα ποιήματά 
του καί μελετήματα τού Κ. Χρυσάνθη, πού δημοσιευτήκανε προηγουμένως 
στο περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» καί άλλα. 'Η έκδοση αύτή άφιερώνεται 
στον Μιχ. Κυθραιώτη, γιά τήν πολύχρονη ηθική καί ύλική συμπαράστασή του 
στις πνευματικές έπιδιώξεις τού 'Ομίλου.

2) «Δώρημα στον Κύπρο Χρυσάνθη» (λευκωσία. 1987) ώς «Φιλολογική 
Κύπρος» 1985 καί 1986, μέ έπιμέλεια τού Νίκου Παναγιώτου, καί χορηγία 
τού Ιδρύματος « Αναστάσιος Γ. Λεβέντης». 'Ο τόμος διαιρείται σέ δυο ένό- 
τητες: α) εργασίες εκτιμητών καί β) έργασίες μαθητών τού τιμωμένου. Στον 
τόμο συνεργάζονται τριάντα έξι συγγραφείς.

3) Κ. Χρυσάνθη: «ςιάνθος Λυσιώτης καί Μελής ΝικολαΌδης, τά δυο ξα- 
δερφια» (Λευκωσία 1987). 'Η έκδοση περιλαμβάνει χειρόγραφα τού Ξάνθου 
Λυσιωτη και Μελή ΝικολαΤδη, ώς καί μιά χειρόγραφη έπιστολή τού ’Αγγέ
λου Σικελιανοΰ. Το επίτιμο μέλος τού Ομίλου Μιχαλάκης Κυθραιώτης έχορή- 
γησε τήν έκδοση στή μνήμη Ξάνθου Λυσιώτη.

4) Κ. Χρυσάνθη καί Michele lannelli "Fiori Poetici dall’ isola di Afrodite”. 
Είναι μιά ποιητική άνθολογία τών 'Ελλήνων Κυπρίων στά ιταλικά. 'Ο Γ. 
Χατζηκωστής τήν έπιμελήθηκε. Τό 'Υπουργείο Παιδείας Κύπρου τή χρημα
τοδότησε.

Β) Συνεστιάσεις:

α) Στις 8 Δεκεμβρίου 1986 ό φιλόλογος Γεώργιος Χατζηκωστής έκανε 
σέ συνεστίαση τήν εισήγηση «'Η διδασκαλία τής κυπριακής λογοτεχνίας στά 
σχολεία μας».

β) Στις 5 Μαρτίου 1987 διοργάνωσε ό "Ομιλος συνεστίαση σέ συνεργα
σία μέ τήν «'Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών» (1) γιά τον Κωστή Παλαμά μέ 
ομιλητή τον Κ. Χρυσάνθη καί θέμα «Ποιήματα Κυπρίων γιά τον Παλαμά», τά 
όποια άπάγγειλε ή Λούλλα Κ. Χρυσάνθη. Καί (2) γιά τόν Γεώργιο Παπαχα- 
ραλάμπους γιά τόν όποιο μίλησε ό Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Προς τιμή τού 
Παπαχαραλάμπους, καί μέ σκοπό νά περιληφθεΐ στή «Φιλολογική Κύπρο» 
(1987) ειδική άναφορά σ’ αύτόν, προσέφερε ποσόν ό Μιχ. Κυθραιώτης.

Γ) 'Εορτασμοί:

Στις 13 Μάνου 1987 ό "Ομιλος διοργάνωσε συγκέντρωση μέ τήν εύκαι- 
ρία τών σαράντα χρόνων άπό τήν ίδρυσή του (1947). Στή συγκέντρωση μίλησε 
ό Κύπρος Χρυσάνθης μέ θέμα «Τά 40 χρόνια τού 'Ομίλου», ό Γ. Προδρόμου 
μέ θέμα «'Η συμβολή τού 'Ομίλου στήν πνευματική άνάπτυξη τού τόπου» 
καί ό Χρύσανθος Κυπριανού μέ θέμα « Εκδόσεις τού 'Ομίλου».

Δ) Βραβείο Γραμμάτων:

Κατά τήν έορταστική συγκέντρωση τού 'Ομίλου μέ τήν εύκαιρία τών 40 
χρόνων του, άπενεμήθηκε καί τό «Βραβείο Γραμμάτων», πού χρηματοδοτεί ή 
«Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου», στόν Μιχαλάκη Μαραθεύτη γιά τό βιβλίο του «35 
χρόνια παιδείας» καί γιά δλες τις παιδαγωγικές του έκδόσεις. Τό σκεπτικό 
άπό τόν Γεώργιο Κ. Ίωαννίδη.

Ε) ’Ανακήρυξη Επιτίμων μελών:

"Οπως σέ κάθε έορταστική έκδήλωση - σταθμό, τό Διοικητικό Συμβού
λιο τού 'Ομίλου άνακηρύσσει έπίτιμα μέλη. "Ετσι στή συγκέντρωση γιά τά 
40 χρόνια τού 'Ομίλου ανακηρυχθήκανε έπίτιμα μέλη οί έξής:

'Ο πρέσβης τής 'Ελληνικής Πατρίδας Εύθύμιος Στοφορόπουλος (σκε
πτικό άπό τόν Κώστα Χατζηστεφάνου), ή Καλλιόπη Καραγεώργη (σκεπτικό 
άπό τόν ’Ανδρέα Καραγιώργη) καί ό Κώστας Προυσής (σκεπτικό άπό τόν 
Νίκο Παναγιώτου).
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ΣΤ) 'Άλλες δραστηριότητες:

α) Δήλωση του 'Ομίλου γιά τήν «'Ιστορία τής Νεώτερης Κυπριακής 
Λογοτεχνίας» του Κέντρου ’Επιστημονικών ’Ερευνών, μέ τήν οποία χαιρετί
ζεται ή σύσταση άπό το 'Υπουργείο Παιδείας ειδικής επιτροπής γιά έξέταση 
τής έργασίας, μ’ όλο πού θάπρεπε τούτο νά γίνει προτού κυκλοφορήσει το 
σύγγραμμα αύτό.

β) 'Υποστήριξη τής κινήσεως τών γυναικών ’Αμμόχωστου γιά τίς έκδη- 
λώσεις έναντίον τού άποικισμού τής ’Αμμόχωστου καί συμβολικά μικρή χρη
ματική εισφορά.

γ) Μέ ειδικό άρθρο τού άντιπροέδρου Κώστα Χατζηστεφάνου έκήρυξε 
τήν άμεση έπανεισαγωγή τής διδασκαλίας τής άρχαίας ελληνικής γλώσσας καί 
γραμματείας άπό τό πρωτότυπο στις τάξεις τού Γυμνασίου.

δ) Έπροκήρυξε διαγωνισμό συγγραφής παιδικού βιβλίου μέ χρηματοδότη 
τήν «British - American Ασφαλιστική 'Εταιρεία Ltd.».

ε) Έχορήγησε μέ συμβολικό ποσόν τίς εκδόσεις τής «Βιβλιογραφικής 
'Εταιρείας Κύπρου».

στ) Έσυνέχισε τή δωρεάν άποστολή έκδόσεων του σέ βιβλιοθήκες, σέ 
εδρες Νεοελληνικής Φιλολογίας, σέ σχολεία καί άλλού.

Ζ) Δωρεές καί χορηγίες πρός τον "Ομιλο:

"Ιδρυμα «’Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» διά τού Κ. Χρυσάνθη.
Μιχαλάκης Κυθραιώτης.
'Υπουργείο Παιδείας Κύπρου.
’ Εφημερίδα « ' Η Σημερινή».
Εύχαριστούμε θερμώς.
Βέβαια δέν περηφανευόμαστε γιά τή συνεχή πνευματική μας μέριμνα, ει

δικά γιά τήν προαγωγή τών έλληνικών γραμμάτων στήν Κύπρο. Κάνουμε 
όμως τό καθήκον μας μέ τίς μικρές μας δυνάμεις, κι ας μήν καλύπτουμε, όπως 
θά έπιθυμούσαμε, μεγάλο φάσμα. Πάντως, κάτω άπό όποιεσδήποτε περιστά
σεις, εύνοϊκές ή μή, θά συνεχίσει ό "Ομιλος τίς προσπάθειές του γιά προσφορά 
στήν έλληνική μας μεγαλόνησο.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
Πρόεδρος τοΰ 'Ομίλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» διοργανώνει εορταστική 
συγκέντρωση με την ευκαιρία των 40 χρόνων από την ίδρυσή του (1947) στο 
Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου, (Οδός Μπουμπουλίνας) 
στις 13 Μάνου 1987, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.

Πρόγραμμα:

1. Τα 40 χρόνια του Ομίλου από τον Κύπρο Χρυσάνθη.
2. «Η συμβολή του Ομίλου στην Πνευματική Ανάπτυξη του τόπου», από 

τον Γ. Προδρόμου.
3. «Εκδόσεις του Ομίλου», από τον Χρύσανθο Κυπριανού.
4. Απονομή του «Βραβείου Γραμμάτων» (χρηματοδότηση Λαϊκής Τράπεζας 

Κύπρου) στον κ. Μιχ. Μαραθεύτη. Σκεπτικό από τον Γεώργιο Κ. Ιωαν- 
νίδη.

5. Ανακήρυξη Επιτίμων Μελών του Ομίλου:
α. τον Πρέσβυ της Ελληνικής Πατρίδας κ. Ευθύμιο Στοφορόπουλο. Σκε

πτικό από τον Κώστα Χατζηστεφάνου.
β. την καν Καλλιόπη Καραγεώργη. Σκεπτικό από τον Ανδρέα Καραγι- 

ώργη-
γ. τον δρα Κώστα Προυσή. Σκεπτικό από τον Νίκο Παναγιώτου.

40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΟΚ

Είναι εύτυχία νά μελετάς τή μακράν μέ τά κυπριακά δεδομένα πορεία 
ένός πνευματικού σωματείου, στήν περίπτωσή μας τού « Ελληνικού Πνευμα
τικού 'Ομίλου Κύπρου». Είμαι πραγματικά εύτυχής πού θά σάς μιλήσω γιά 
τόν "Ομιλό μας τώρα στά σαράντα του χρόνια (έτος ίδρύσεως 1947). Καί 
πρώτα θά μνημονεύσω τόν έμπνευστή καί πρωτεργάτη τόν άείμνηστο Κων
σταντίνο Σπυριδάκι. Στή μνημόνευση θά περιλάβω καί όλους άπό τά ιδρυτικά 
μέλη πού δέν ύπάρχουν στή ζωή, τούς: Γεώργιο Καραγιάννη, έθνικό άγωνιστή, 
Θεόκλητο Σοφοκλεους, Γεώργιο Ζαμπάρτα, Ζ. Ζαννετίδη, Ξάνθο Λυσιώτη, Μί- 
κη Κιτρομηλίδη, Νέαρχο Κληρίδη, Άνδρέα Χατζηιωσήφ, 'I. Μυριανθόπουλο 
καί 'Αγγελική Πασχαλίδη - Πιερίδη.
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Σέ δυο προηγούμενους εορτασμούς παρουσιάσαμε τίς δραστηριότητες τού 
'Ομίλου καί ένσωματώσαμε τίς σχετικές ομιλίες σέ δυο φυλλάδια, άνατυπώ- 
νοντάς τες άπό έκδόσεις μας «Φιλολογική Κύπρος» 1968 καί 1978. Στο πρώ
το φυλλάδιο «Είκοσαετηρίς 'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου 1947- 
1967» (Λευκωσία - Κύπρος 1968) περιελήφθησαν οί σύντομες ομιλίες τού 
Κωνστ. Σπυριδάκι καί τού Κύπρου Χρυσάνθη καί ή «’Αναλυτική Βιβλιογρα
φία τών έκδόσεων τού 'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου» τού Χρύ
σανθου Κυπριανού, μιά πολύ χρήσιμη βιβλιογραφική έργασία. Καί έπιπλέον, ή 
θητεία τών διαφόρων έκάστοτε μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου, τά έπίτι- 
μα μέλη, οί εύεργέτες, τά άντεπιστέλλοντα μέλη καί ό κατάλογος τών μελών, 
πού άριθμούσε τότε 266. Στο δεύτερο φυλλάδιο μέ τίτλο «'Εορτασμός Τριαν- 
τακονταετηρίδος 10 Νοεμβρίου 1978» περιλαμβάνεται ή ομιλία τού Κύπρου 
Χρυσάνθη καί σέ παράρτημα, χωρίς χρονολογική σειρά, οί έκδόσεις τού 'Ομί
λου, ομιλίες καί διαλέξεις, φιλολογικά μνημόσυνα, θρησκευτικά μνημόσυνα, 
ειδικές συγκεντρώσεις καί έσωτερικές συγκεντρώσεις, κριτικές παρουσιάσεις 
βιβλίων, έκθέσεις ζωγραφικής καί βιβλίου, μουσικές άκροάσεις, βραβεία, γλυ
πτά, κατάλογος τής πινακοθήκης καί άλλα. Σημειώνεται ή χειρονομία προ
σφοράς βιβλίων, πού ιδιαίτερα άναφέρεται καί τώρα, ένας άριθμός κοντά στις 
17 χιλιάδες, καί έπιπλέον σέ πολύ μικρή τιμή μερικές άλλες έκατοντάδες.

Σήμερα γιορτάζουμε μέ περηφάνεια τά σαράντα μας χρόνια. 'Η ’Ακαδη
μία ’Αθηνών βράβευσε τον "Ομιλό μας το 1979. Είναι ύποχρέωσή μας νά 
δηλώσουμε προς γνώση όλων μέ τή γλώσσα τών άριθμών τό τί προσφέραμε σ’ 
αύτόν τον ταλαιπωρημένο τόπο μας, ολοι έμεϊς τελείως άνιδιοτελώς, συχνά μέ 
προσωπικές θυσίες, ηθικές, πνευματικές καί ύλικές.

Αύτά είναι τά έξής:
5 γλυπτά (άνδριάντα, προτομή, μνημείο) ώς άκολούθως: τρία στον Δήμο 

Λευκωσίας (Σολωμός, Λιπέρτης, Παλαμας) καί δύο στο Παγκύπριο 
Γυμνάσιο (’Εθνική άντίσταση - άδελφοί Γεωργιάδη καί Κωνσταντίνος 
Σπυριδάκις).

65 έκδόσεις ώς δελτία, «Φιλολογική Κύπρος», βιβλία, μικρογραφίες, φυλλά
δια, άντίτυπα.

49 έργα κυρίως Κυπρίων ζωγράφων (έλαιογραφίες, χαρακτικά, ύδατογρα- 
φίες) τών Ά. Διαμαντή, Τηλ. Κάνθου, Κισσονέργη καί άλλων. Τά έργα 
αύτά άποτελοΰν τήν τρώτη ιδιωτική - ας τήν ονομάσω — πινακοθήκη 
στήν Κύπρο.

164 ομιλίες, διαλέξεις, φιλολογικά μνημόσυνα κλπ. μ’ έπίκεντρο τον έλληνι- 
κό μας χώρο.

37 κριτικές παρουσιάσεις βιβλίων σέ συγκέντρωση καί ύστερα σέ δημοσίευ
ση στή «Φιλολογική Κύπρο».

104 έσωτερικές συγκεντρώσεις, τσάγια, συνεστιάσεις.
14 έκθέσεις ζωγραφικής καί βιβλίου.

11 μουσικές άκροάσεις καί ρεσιτάλ.
2 συμπόσια, το «Συμπόσιο κριτικής» καί το «Μικρό συμπόσιο ποίησης καί 

μουσικής».
’Επιπλέον: Λαϊκά μαθήματα, κύκλο άνωτέρων μαθημάτων, διαλέξεις σέ 

σχολεία, διαγωνισμοί, διοργανώσεις καί συμμετοχές σέ συγκεν
τρώσεις γιά έθνικές έπετείους, δημοσίευση παραρτημάτων ή άλ
λως πως γιά νά βοηθηθεί ή έκδοση βιβλίων καί άλλα.

’Αξιόλογη δραστηριότητα θεωρείται τό «Βραβείο Γραμμάτων» πού χρη
ματοδοτεί ή Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου. Τούτο καλύπτει μιά πτυχή τής πνευμα
τικής μας κίνησης, άφού δέν ύπάρχουν κρατικά βραβεία γιά έπιστημονικά έρ
γα. "Εως σήμερα άπενεμήθηκε τό βραβείο αύτό στούς έξής:

Κυριάκο Χατζηϊωάννου
Νίκο Παναγιώτου
Νίκο Σπανό
’Εκδόσεις Χρ. Άνδρέου καί στούς συνεργάτες τους

Κωνσταντίνο Γιαγκουλλή
Νίκο Παναγιώτου
Άνδρέα Χρυσοχό
Γιάννη Κατσούρη
Παύλο Παρασκευά

καί σήμερα στό Μιχαλάκη Μαραθεύτη.
’Ασφαλώς ό έκδοτικός τομέας πολύ μάς ένδιέφερε άπό τήν άποψη νά 

καλυφθούν επιτόπιες άνάγκες, κυρίως τού μαθητικού πληθυσμού όπως π.χ. 
έκλογή άπό τό έργο ποιητών κλπ. Άλλά σέ ίσο βαθμό μάς άπασχολούσε καί 
ή διάθεση τών έκδόσεών μας. Άπό τίς σημειώσεις μας βλέπουμε πώς έως τό 
35ον έτος μας διενεμήθηκαν δωρεάν περίπου είκοσι χιλιάδες βιβλία καί πολλές 
έκατοντάδες σέ πολύ χαμηλές τιμές, ώς έξής:

σέ σπουδαστές τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου
σέ μαθητές καί βιβλιοθήκες γυμνασίων
σέ κέντρα νεότητος
σέ δημόσιες καί πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες 'Ελλάδας καί έξωτερικοΰ 
σέ οργανώσεις προσφύγων
σέ φοιτητές 'Ελληνικών Πανεπιστημίων 
καί άλλού.
"Ας σημειωθεί πώς ό «"Υμνος εις τήν ’Ελευθερία» τού Διονύσιου Σολω- 

μοΰ κυκλοφορεί στήν τρίτη του έκδοση στά σχολεία μας (έως τά σήμερα τυ
πωθήκανε 8 χιλιάδες άντίτυπα) καί τώρα ετοιμάζεται ή τέταρτη έκδοση.

Μέσα στις δραστηριότητες τού 'Ομίλου πρέπει ν’ άναφερθεί καί ή πρω
τοβουλία του στήν ίδρυση τού ΕΚΑΤΕ καί τής «Βιβλιογραφικής 'Εταιρείας 
Κύπρου». ’Εξάλλου, πρώτος ό "Ομιλος μερίμνησε γιά παιδικές έκδόσεις.
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Θεωρείται ύποχρέωση στις έορταστικές στιγμές ή άναφορά στά έπίτιμα 
μέλη. Προς τούτο παρουσιάζουμε τον κατάλογο τών έπιτίμων προέδρων καί 
έπιτίμων μελών μας:

’Επίτιμος πρόεδρος:
’Αρχιεπίσκοπος καί έθνάρχης Μακάριος Γ '
’Αρχιεπίσκοπος καί έθνάρχης Χρυσόστομος
Κωνσταντίνος Σπυριδάκις
’Επίτιμα μέλη:
Στράτης Μυριβήλης
Μανώλης Καλομοίρης
Παναγιώτης Κανελλόπουλος
’ Ηλίας Βενέζης
Πέτρος Χάρης
Μενέλαος ’Αλεξανδράκης
Εύστάθιος Λαγάκος
Σόλων Μιχαηλίδης
Μιχ. Στασινόπουλος
Μιχ. Δούντας
Κυριάκος Χατζηιωάννου
Ά. Διαμαντής
Τηλ. Κάνθος
Δημ. Μαραγκός
Θανάσης Πετσάλης - Διομήδης
Παντ. Πρεβελάκης
Κωνσταντίνος Τσάτσος
Γεώργιος Παπαχαραλάμπους
Νίκος Σ. Νικολα’ί’δης
Χρ. Ζαχαράκις
Λευτέρης Εύγενίου
Μιχ. Κυθραιώτης
Οικογένεια μ. Κ. Σπυριδάκι
καί σήμερα
Εύστάθιος Στοφορόπουλος
Καλλιόπη Καραγεώργη
Κώστας Προυσής
Αντεπιστε)λοντα μέλη:
Μελής Νικολα’ί’δης
Κ. Δημαράς
I. Κακριδής

Θάταν άδικο στις άπαριθμήσεις μας νά παραλείψουμε τούς χορηγούς γιά νά 
κρατηθεί στά πόδια του ό "Ομιλος καί νά πραγματοποιήσει τίς πνευματικές 
του συλλήψεις. Αυτοί είναι:

'Ιερά ’Αρχιεπισκοπή Κύπρου
'Ιερός Ναός Φανερωμένης
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'Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση
'Υπουργείο Παιδείας Κύπρου
Πρεσβεία τής Ελλάδος
Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου
"Ιδρυμα ’Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
Μιχ. Κυθραιώτης
Ίωάννου καί Παρασκευα’ί’δης
Μπύρα Κάρλσμπεργκ
Λέαντρος Ζαχαριάδης
Σοφοκλής Χατζηιωσήφ
Δημήτρης Μαραγκός
Γεώργιος Μαραγκός
Οίκ. Κ. Σπυριδάκι
Λευτέρης Ευγενίου
Καλλιόπη Καραγεώργη
Τράπεζα Κύπρου
’Εφημερίδα «Σημερινή»
Κυπριακός ’Οργανισμός ’Αθλητισμού

'Ο κατάλογος τών ομιλητών γενικά είναι μακροσκελής. ”Ας περιοριστού
με κατά πρώτο λόγο στούς έξ 'Ελλάδος: Μανώλης Καλομοίρης, Στράτης 
Μυριβήλης, ’Ηλίας Βενέζης, ’Αθήνα Ταρσούλη, Άντίοχος Εύαγγελάτος, 
Δημήτρης Ροντήρης, ’Αλέξανδρος Ξύδης, Εύάγγελος Μουτσόπουλος, Σωκρά
της Καραντινός, Μήτσος Λυγίζος, Νϊκος Πετζίκης καί άλλοι. Καί κατά δεύ
τερο λόγο σ’ αύτούς πού δέν ύπάρχουν στή ζωή: Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, 
Σόλων Μιχαηλίδης, Μελής Νικολα’ί’δης, Ξάνθος Λυσιώτης, Μίκης Κιτρομη- 
λίδης, Θεόκλητος Σοφοκλέους.

Λυπούμαι γιατί περισσότερο προτιμήθηκε ό άριθμός. Άλλοιώς θάταν 
φοβερή μακρυγορία μέ κίνδυνο παραλείψεων ή σχηματισμού έσφαλμένων έν- 
τυπώσεων σχετικά μέ τήν άξια διαφόρων πνευματικών προσφορών στό σύνολο 
τών δραστηριοτήτων μας. "Ομως, δόθηκε μιά ιδέα τών κινήσεών μας μές τόν 
ελληνικό πνευματικό στίβο, χωρίς άναφορές σέ κρίσεις κι έκτιμήσεις τού τύ
που, τών προσώπων κλπ. Πάντως ή ’Ακαδημία ’Αθηνών είπε τό λόγο της.

'Η εικόνα πού σάς παρουσίασα νομίζω πώς μάς δίνει δικαίωμα νά προ
χωρήσουμε καί κατά τά έπόμενα χρόνια σταθερά καί μέ στόχο νά πραγματο
ποιήσουμε περισσότερο έργο πρός δόξα τού 'Ελληνισμού.

’Ελπίζω νάναι λιγοστές οί άθέλητες παραλείψεις μου.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
Πρόεδρος του 'Ομίλου
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΚ ΣΤΗΝ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Σε άρθρο του καταστατικού του ΕΠΟΚ για τους σκοπούς του Ομίλου 
που εγκρίθηκε από την ιδρυτική του συνέλευση το 1947 περιλαμβάνεται και 
τούτο: «η όσον το δυνατόν ευρυτέρα επίδρασις και ακτινοβολία του Ομίλου 
προς καλυτέραν κατανόησιν του Ελληνικού πνευματικού πολιτισμού και η δΓ 
αυτής ανάπτυξις της πνευματικής ζωής της Κύπρου. Τούτο το τελευταίο δη
λαδή η ανάπτυξη της πνευματικής ζωής του τόπου μπορεί να χαρακτηριστεί 
σαν ο κύριος και μονιμότερος σκοπός στον οποίο θ’ αποβλέπουν όλες οι εκδη
λώσεις και δραστηριότητες του Ομίλου πέρα από το συγκεκριμένο, το ευκαι
ριακό, το επετειακό. Είναι φανερό νομίζω πως, αν αυτός ο στόχος υπηρετείται 
διαρκώς κι επιτυγχάνεται σταδιακά, μπορούμε να πούμε πως ο Όμιλος δου
λεύει σωστά, επιτυγχάνει και δικαιώνει την ύπαρξή του.

Όλες οι πνευματικές εκδηλώσεις εκτιμώνται και όλοι οι επί μέρους σκο
ποί είναι αξιόλογοι, όμως η ανάπτυξη του πνευματικού επιπέδου είναι ο μονι
μότερος, ο τελικός σκοπός, πρέπει να είναι το κοινό αποτέλεσμα όλων των επί 
μέρους εκδηλώσεων. Η ανάπτυξη του πνευματικού επιπέδου του τόπου δηλ. 
του κοινού, δηλ. των ανθρώπων ερμηνεύεται και αξιολογείται σαν δημιουργία 
ενδιαφέροντος και αγάπης και η ανάπτυξη ικανότητας για εκτίμηση των 
πνευματικών θεμάτων, αξιών και ιδεών, σαν σωστή αξιολόγηση των υλικών 
στοιχείων στη ζωή.

Πνευματικές εκδηλώσεις και προσφορά δεν είναι μόνο η πλήρωση ευκαι
ριακών και επετειακών αναγκών ούτε οι εκδηλώσεις καθ ’ εαυτές, αλλά η δη
μιουργία μιας στάσης ζωής. Είναι η αφύπνιση και στροφή διαφερόντων προς 
τα πνευματικά, η διαρκής θέληση για τη διατήρηση ζωντανής της εθνικής πα
ράδοσης, ο προσανατολισμός σε μόνιμες ανώτερες αξίες και η θήτευση σ’ αυ
τές, η θέληση για τη χάραξη γραμμής με προσανατολισμό την αλήθεια, την 
ομορφιά, την ανθρωπιά, η αγωνιστική αντιμετώπιση όλων όσοι και όσα αντι- 
στρατεύονται αυτά.

Η πνευματική δημιουργία, η γνήσια και ανυστερόβουλη ανεβάζει το επί
πεδο της ζωής, ξεκουράζει, δίνει ποιοτική διάσταση, μακραίνει το βλέμμα, 
εκτείνει την ακοή, αποκαλύπτει άγνωστες διαστάσεις και δυνατότητες. Δεν 
αποσκοπεί στην επίδειξη ούτε στην ικανοποίηση μόνο του δημιουργού. Δεν 
είναι απόκοσμη ούτε στρέφεται στο απίθανο. Το πνεύμα παρά τη δύναμη και 
τις δυνατότητές του, όταν εκδηλώνεται σαν πνευματικότητα είναι σεμνό, εν
διαφέρεται για τον άνθρωπο, στοχεύει στην καλλιέργεια και στη βελτίωσή 
του. Η πνευματική εκδήλωση θέλει να μεταδώσει και στον άλλο, όσα ο δημι
ουργός της βιώνει, διανοείται, αισθάνεται. Εκλεπτύνει αισθήματα με το λόγο, 
τον ήχο, το χρώμα, την κίνηση. Κάνει το απλό σημαντικό’ συγκινεί, συγκλονί
ζει. Στρέφει την ψυχή ύστερα από εθισμό και επιλογή στο πνευματικό δίνον- 
τάς της άλλα μέτρα — σωστά — για τα υλικά και καθημερινά.

Η ανάπτυξη του πνευματικού επιπέδου με ποικίλους τρόπους και μέσα 
πρέπει να είναι ο κύριος στόχος κάθε πνευματικού ανθρώπου και πνευματικού 
σωματείου που θέλει ν’ ανταποκρίνεται στους σκοπούς της ύπαρξής του. Από 
την πλευρά της εθνικής προσφοράς — με στενότερη και ευρύτερη έννοια — 
πρέπει τα σωματεία αυτά να μπορούν να χαρακτηριστούν εθνικές επάλξεις. 
Γνήσια, ανυστερόβουλα, αντικειμενικά, αστράτευτα — με μόνη στράτευση 
εκείνη στην αλήθεια και στην ομορφιά και στην εθνική ιδέα και στην ιδέα 
άνθρωπος — πρέπει να δημιουργούν τα άξια του ονόματος τους πνευματικά 
σωματεία.

Όλη δε η παρουσίαση και εξυπηρέτηση αυτών των ιδεών και αξιών πρέ
πει να είναι θαρραλέα, αγωνιστική, χωρίς συμβιβασμούς, να συντελείται ένας 
αγώνας πνευματικός. Δεν πρέπει να παραλείπεται η ανασκευή συκοφαντιών, η 
καταπολέμηση της προπαγάνδας, η υπεράσπιση των γενικότερα αποδεκτών, 
δεν είναι δηλ. παθητική στάση. Η θέση των πνευματικών σωματείων και των 
πνευματικών ανθρώπων δεν είναι ανάμεσα στους θεατές, αλλά στους πρωτοπό
ρους και πρωταγωνιστές, είναι ηγετική, παραδειγματική.

Από όλες αυτές τις απόψεις αντικειμενικά και τίμια κρινόμενη η δράση 
του Ομίλου θα βρεθεί άξια, πλούσια, θετική. Ο ΕΠΟΚ δικαιούται να περηφα
νεύεται σεμνά και να πιστώνεται γενναιόδωρα για τη 40χρονη ενεργό, δημι
ουργική, πρωτοπορειακή θέση του στα πνευματικά πράγματα του τόπου μας.

Η πνευματική δημιουργία και προσφορά είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, ιδι
αίτερα στην εποχή μας — που χαρακτηρίζεται αντιπνευματική — γιατί η 
προσφορά αυτή δεν είναι επικερδής, δεν είναι θορυβώδης, δεν εντυπωσιάζει, 
δεν ενδιαφέρει άμεσα. Οι πνευματικές - πολιτιστικές δραστηριότητες δεν είναι 
μέσα στα θεωρούμενα χρήσιμα, θεωρούνται περιττό και πολυτέλεια, ενώ είναι 
«άρτος ζωής»'; Συνήθως όταν λέμε χρήσιμο, εννοούμε το άμεσα και πρακτικά 
χρήσιμο, εκείνο που αποφέρει κέρδος, το επαγγελματικά προσόν που οδηγεί 
σε ανώτερη θέση ή πρόσληψη.

Ακόμη, το πνευματικό δεν είναι εύκολα κατανοητό ούτε προσιτό. Απαι
τείται παιδευτική εργασία ώστε να δημιουργηθούν διαφέροντα, να καλλιεργη
θούν γούστα, να αναπτυχθεί η κατανόηση. Το ηθικό, το αισθητικό, το ανθρω
πιστικό, το φιλοσοφικό, το γενικότερα καλλιτεχνικό, μάλιστα το σοβαρό, δεν 
αποκτά εύκολα θαυμαστές και οπαδούς. Επομένως, εκείνος που καταπιάνεται 
με αυτά δεν αποκλείεται να αισθάνεται ότι ματαιοπονεί και ν’ απογοητευτεί. 
Πρέπει ταυτόχρονα να προσπαθεί να δημιουργεί ένα κλίμα, όχι να δημιουργεί 
απλώς προσωπικά, ερήμην του κοινού, με την αυτοϊκανοποίηση και τη δικαιο
λογία ότι δεν τον κατανοούν ή δεν ενδιαφέρονται. Ο ΕΠΟΚ από αυτή την 
άποψη έκαμε και όλη την προπαίδεια σε εποχές που δεν υπήρχαν σχεδόν καθό
λου άλλοι φορείς. Σε κείνες τις εποχές μπορεί να εκτιμόντουσαν — τουλάχι
στο θεωρητικά — περισσότερο αυτές οι εκδηλώσεις, όμως ήταν λιγότεροι 
εκείνοι που τις πρόσφεραν, ήταν και μεγαλύτερες οι δυσκολίες. Είναι γι αυτό 
που οι προσπάθειες εκείνων των πρωτοπόρων έχουν μεγαλύτερη σημασία.
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Στην αρχή ο αριθμός των μελών του Ομίλου ήταν πολύ μικρός, όμως στερέω
σαν το έργο του η επιμονή και η σωστή δράση.

Όσες δυσκολίες και αν υπάρχουν, είναι γεγονός ότι η πνευματικότητα 
είναι ιδιότητα σύμφυτη με την έννοια του ανθρώπου. Δεν νοείται πνευματικός 
άνθρωπος χωρίς πνευματικά διαφέροντα. Αυτή δε η ιδιότητα πρέπει πάντα να 
κατευθύνεται προς τους άλλους, δεν είναι απόκοσμο ούτε εγωιστικό. Το πνευ
ματικό, ενώ είναι εκ του κόσμου τούτου, αίρεται πάνω από τον κόσμο για να 
αυτοβεβαιωθεί, μετά όμως πρέπει να κατέρχεται στον κόσμο, για να τον κα
τεργάζεται προς την ομορφιά, την αλήθεια, το ηθικό. Το πνευματικό, όταν 
είναι γνήσιο, καταξιωμένο από το αντικείμενό του, τους φορείς και τους στό
χους του, ασκεί ανεπαίσθητα αλλά σταθερά, παρόλα όσα είπα πιο πάνω, όταν 
μάλιστα επιμένει και με συνέπεια διαρκεί, ασκεί σημαντική επίδραση.

Δεν είναι ανάγκη να είναι θεωρητικό και νεφελώδες, μπορεί να είναι πρα
κτικό, απλό και συγκεκριμένο, κάτι από τα καθημερινά. Οι εθνικές π.χ. και 
θρησκευτικές εκδηλώσεις, οι παρουσιάσεις και εκθέσεις και εκδόσεις βιβλίων, 
οι παρουσιάσεις σύγχρονων ιδεών και γεγονότων, οι διαλέξεις, οι μουσικές 
εκδηλώσεις, οι τιμητικές εκδηλώσεις για πρόσωπα που με οικονομική συνει
σφορά διευκολύνουν πολλές από αυτές τις δραστηριότητες, οι τιμητικές δια
κρίσεις προσώπων που ξεχωρίζουν για τη συνεχή και αξιόλογη πνευματική 
δημιουργία και προσφορά, όλα αυτά είναι τρόποι και μέσα που μπορούν και 
ψυχαγωγία να προσφέρουν και εκπλήρωση χρέους να επιτελέσουν και πληρο
φορίες να παράσχουν και να φρονηματίσουν και να διδάξουν και να καλλιεργή
σουν αισθητικά.

Ο ΕΠΟΚ έχει να επιδείξει πλούσια δράση σε όλους αυτούς τους τομείς: 
Εορτάζει εθνικές επετείους, τιμά ανθρώπους των γραμμάτων και χορηγούς 
πνευματικών γεγονότων, εκδίδει βιβλία που τα διαδίδει και πολλά τα διαμοι
ράζει δωρεάν, παίρνει θέση πάνω σε φλέγοντα εθνικά και πνευματικά ζητήμα
τα, οργανώνει διαλέξεις και συνεστιάσεις, στήνει προτομές, ιδρύει πινακοθή
κη, προκηρύσσει διαγωνισμούς, καθιερώνει βραβεία, αντιδρά με θάρρος στις 
προσπάθειες των ’Αγγλων για αφελληνισμό της παιδείας, εισηγείται και βοη
θά στην ίδρυση άλλων πνευματικών σωματείων, εισηγείται πρώτος την ίδρυση 
Δημοτικού Θεάτρου, εισηγείται την αναμαρμάρωση του θεάτρου των Σόλων, 
αποτελεί μια δυνατή σοβαρή Ελληνική φωνή στον τόπο και γενικά δεν παρα
λείπει ευκαιρία να κάμει αισθητή την παρουσία του στον τόπο. Ακολουθεί, με 
ηρεμία αλλά και με σταθερότητα και δύναμη, γραμμή καθαρά Ελληνική, 
άγρυπνος σε κάθε αντίθετη κίνηση και δραστηριότητα, φανερή ή καμουφλαρι- 
σμένη.

Σε τούτο και σε όλη τη δραστηριότητα και προσφορά του συνέβαλαν δρα
στήρια και διακεκριμένα μέλη του αλλά κυρίως το κύρος και η αγωνιστικότητα 
των επί σειράν ετών προέδρων του, του αείμνηστου πρώτα Κωνσταντίνου 
Σπυριδάκι και μετά του Κύπρου Χρυσάνθη, η σύμπνοια και συμμετοχή όλων 
των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, η συμπαράσταση εκλεκτών πολι
τών, της Εκκλησίας και της Ελληνικής Πρεσβείας.
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Σημαντική είναι η ευθύνη και συμβολή του κοινού στην προώθηση πνευ
ματικών στόχων. Το κοινό, στόχος και φροντίδα αρχικά των πνευματικών εκ
δηλώσεων, ενεργεί σαν μέτοχος και συνδημιουργός ανάλογα με το πώς το δια
μορφώνουν οι ιδέες και αξίες που του μεταδίδονται. Τα πράγματα από την 
άποψη του κοινού αφ’ ενός ευκολύνονται, γιατί αυξάνουν και ποικίλουν οι εκ
δηλώσεις, αλλά και δυσκολεύουν, γιατί διαρκώς δημιουργούνται άλλα πιο ελ
κυστικά διαφέροντα. Είναι η βιοπάλη, ο καταναλωτισμός, το πολύπλοκο της 
ζωής, οι παντός είδους άλλες εκδηλώσεις ψυχαγωγίας οι εύκολες, οι συναρπα
στικές, οι χειροπιαστές, η αφιέρωση πολλού χρόνου και προσπαθειών σε πλου
τισμό και ευμάρεια.

Δεν υποτιμούμε καθόλου την άλλου είδους προσφορά και ψυχαγωγία, 
όπως π.χ. από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον ημερήσιο τύπο, όταν μάλι
στα αυτά τα μέσα λειτουργούν σωστά. Μάλιστα αυτά τα μέσα βοηθούν, ώστε 
πολλές πνευματικές εκδηλώσεις να παρουσιάζονται στα ευρύτερα στρώματα 
του λαού και να επαναλαμβάνονται επίκαιρα. 'Ετσι δίδεται ευκαιρία και σε 
περισσότερους να μετέχουν ενεργητικά. Αν και το ενεργητικό ενδιαφερόμενο 
κοινό δεν είναι πολυάριθμο, όμως ο αριθμός εκείνων που επηρεάζονται είναι 
πολύ μεγαλύτερος.

Ο ΕΠΟΚ σήμερα, ύστερα από 40 χρόνων δημιουργική παρουσία στα 
πνευματικά πράγματα του τόπου μας, βλέπει με ικανοποίηση τόσο την αύξη
ση των πνευματικών διαφερόντων όσο και την αύξηση του αριθμού των πνευ
ματικών σωματείων, γιατί είναι ο ίδιος πρωτεργάτης και πρωταγωνιστής. Με 
τη μακρόχρονη δημιουργία, την ποσότητα, την ποικιλία, την ποιότητα, τη 
σωστή επιλϋγή των εκδηλώσεων έχει σημαδέψει σίγουρα, θετικά και αξιόλογα 
την πνευματική ζωή και δημιουργία του τόπου. Δίκαιος έπαινος αξίζει στους 
πρωτεργάτες, πρόκληση και ευθύνη για τους συνεχιστές του.

Και τελειώνω με την παρατήρηση πως όλη αυτή η δράση και παραγωγή 
και δημιουργία γίνεται στον τόπο, πιστώνει την πολιτεία και θα πρέπει η 
πολιτεία, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι γίνεται, με τα αρμόδια τμήματά της 
να ενθαρρύνει και να ενισχύει και να επιβραβεύει αυτή τη δημιουργία κυρίως 
στις σημαδιακές της μέρες. Θετική και ενθαρρυντική στάση της πολιτείας απέ
ναντι στις πνευματικές εκδηλώσεις και στους φορείς και δημιουργούς τους θα 
ενισχύσει όσους ήδη αγωνίζονται, θα εντάξει άλλους στις τάξεις τους, θα ανε
βάσει τα επίπεδα, θα συμβάλει στην πνευματική άνοδο του τόπου, στη δημι
ουργία συνειδητότερων πολιτών, στην ενίσχυση της κρατικής υπόστασης. Η 
πνευματική δημιουργία είναι μια άλλη μορφή του αγώνα για επιβίωση, ενάν
τια σε σκοτεινές αντίθετες δυνάμεις όλων των ειδών, είναι μια ευγενική πάλη 
που τιμά τα άτομα και την πολιτεία τους. Η πολιτεία έχει χρέος σοβαρό, ενός 
άλλου είδους χρέος προς τους πνευματικούς εργάτες και τα πνευματικά ιδρύ
ματα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
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ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOT Ε.ΠΌ.Κ.

Εκτός από τις άλλες δραστηριότητες του ο Ελληνικός Πνευματικός 
Όμιλος Κύπρου έχει να επιδείξει σημαντικό εκδοτικό έργο: γύρω στα εβδο
μήντα βιβλία και περιοδικά. Το περιεχόμενό τους είναι κυρίως λογοτεχνικό, 
αλλά και παιδαγωγικό κι ευρύτερο φιλολογικό.

Σημειώνουμε πρώτα τα βιβλία: Ο Όμιλος ξεκίνησε με την πανηγυρική 
έκδοση «Η Ελληνική Δωδεκάνησος» (1948)· το βιβλίο περιλαμβάνει τέσσερις 
διαλέξεις που έγιναν μεταξύ 15 ΜαΤου 1947 και 2 Ιουνίου 1947 με την 
ευκαιρία της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στον εθνικό κορμό. Γράφουν οι 
Κωνσταντίνος Σπυριδάκις «Η Ρόδος και αι λοιπαί Δωδεκάνησοι ιστορικώς 
εξεταζόμεναι», Αθανάσιος Μερεμέτης «Η Τέχνη εις τα Δωδεκάνησα», Θεό
κλητος Σοφοκλέους «Η πνευματική Δωδεκάνησος» και Κώστας Προυσής 
«Από τη Λαογραφία της Δωδεκανήσου». Συνέχισε με τα βιβλία των Κων
σταντίνου Σπυριδάκι «Επί της Ακροπόλεως των Αθηνών» (1959), Σόλωνα 
Μιχαηλίδη «Η νεοελληνική μουσική» (1952), Λάμπρου Ρήγα «Έντομα ζώα 
και πουλιά» (έμμετροι παιδικοί μύθοι) (1949), Νίκου Κρανιδιώτη «Σπουδές» 
(ποιήματα) (1951), Θεόκλητου Σοφοκλέους «Τι σημαίνει ο Σολωμός για τον 
Ελληνισμό» (1952), με πρόλογο Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, Λάμπρου Ρήγα 
«Το Βασιλόπουλο της Βενετιάς» (τρίπρακτο παιδικό δραματάκι) (1949), Χρύ
σανθου και Παναγιώτας Κυπριανού «Οι αρχαίοι Έλληνες λυρικοί ποιηταί» 
(1964), Παναγιώτη Κανελλόπουλου «Το ιστορικό νόημα του ελληνικού γένους» 
(1966), Μενέλαου Αλεξανδράκη «Για ελευθερία και δικαιοσύνη» (Ελληνική 
Επανάσταση - Μακρυγιάννης - Αρκάδι) (1967), Ευστάθιου Λαγάκου «Δυο 
ομιλίες για τον Γιώργο Σεφέρη» (1967).

Η εκδοτική δραστηριότητα συνεχίστηκε έντονη επίσης μετά την εθνική 
συμφορά του 1974. Αναφέρουμε τα βιβλία της δεύτερης αυτής περιόδου. 
Πρώτα πρώτα το βιβλίο «Μνήμη Κωνσταντίνου Σπυριδάκι»: Εκδόθηκε το 
1977 με επιμέλεια Κύπρου Χρυσάνθη. Περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις που έγι
ναν στη μνήμη του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ. από την 
ίδρυσή του ως το θάνατό του, το 1976: α) Φιλολογικό μνημόσυνο στο Παγκύ- 
πριο Γυμνάσιο (10.5.1976), β) Φιλολογικό μνημόσυνο στον Παρνασό 
(4.6.1976), γ) Κοινό ανακοινωθέν της «Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών», του 
«Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου» και του Συνδέσμου Ελλήνων Φιλο
λόγων Κύπρου «Ο Στασίνος» καθώς και τον επικήδειο από τον γυμνασιάρχη 
τότε του Παγκυπρίου Γυμνασίου Γεώργιο Προδρόμου, δ) Άρθρα σε περιοδι
κά και εφημερίδες και ε) Σχόλια εφημερίδων. Το βιβλίο αποτελεί απότιση 
φόρου τιμής στον άνδρα που αγωνίστηκε σθεναρά σ’ όλη τη ζωή του, με ελλη
νική αξιοπρέπεια, για την καθοδήγηση και την εθνική επιβίωση του ελληνι
σμού της Κύπρου.

Μια σημαντική έκδοση της δεύτερης αυτής περιόδου είναι το βιβλίο 
«Κείμενα Μίκη Κιτρομηλίδη» (1983), πολύ φροντισμένος τόμος από τον Πα- 

σχάλη Κιτρομηλίδη, που δείχνει την πολυμέρεια, την οξύνοια και την προσφο
ρά του μεγάλου δασκάλου μας, από τους ιδρυτές και στυλοβάτες του Ομίλου. 
Το βιβλίο χωρίζεται με τάξη στα κεφάλαια: α) Φιλολογικές μελέτες, β) Θέ
ματα νεοελληνικής ιστορίας, γ) Εκπαιδευτικά ζητήματα, δ) Κριτική, ε) Με
ταφράσεις και στ) Επίμετρο: Μαρτυρίες για τον άνθρωπο (δημοσιεύσεις γι’ 
αυτόν από εκτιμητές του έργου του). Προτάσσονται βιογραφικά και εργογρα- 
φία. Άλλα βιβλία είναι: Άνθου Χρυσάνθη «Από την ιστορία της Οδοντιατρι
κής στην Κύπρο»' ως το 1980 (1984), Κύπρου Χρυσάνθη «Αλέκτορα οφείλομεν 
στον Ασλκηπιό» (1982), «Τα χρόνια της Επανάστασης» (1985), « Έξι Κύπριοι 
ποιητές» (1985), «Δημήτρης Θ. Λιπέρτης» (1985), «Από την Ιστορία της Κυ
πριακής Ιατρικής» (1985), «Γλαύκος Αλιθέρσης» (1986) κι η ποιητική ανθο
λογία από τον Κύπρο Χρυσάνθη και Michele lannelli “Fiori Poetici Dall’ isola 
di Afrodite” (1986), επιμέλεια από τον Γιώργο Ν. Χατζηκωστή.

Τα υπόλοιπα βιβλία του Ε.Π.Ο.Κ. χωρίζονται σε τρεις σειρές: Η πρώτη 
σειρά με τίτλο «Νεοελληνική Βιβλιοθήκη» περιέχει πέντε βιβλία: αρ. 1 
«Εκλογή από το έργο του Νικόλαου Πολίτη» (1974) — εκλογή και προλεγόμε- 
να από τον Κύπρο Χρυσάνθη — αρ. 2 «Ανθολόγιο από την ποίηση του Κωστή 
Παλαμά» (1980) — ανθολόγηση από τον Γεώργιο Προδρόμου, πρόλογος από 
τον Κύπρο Χρυσάνθη — 3 «Ανθολόγιο από την ποίηση του 'Αγγέλου Σικελια- 
νού» (1981) — ανθολόγηση από τον Νίκο Σ. Σπανό, πρόλογος Κύπρου Χρυ
σάνθη — αρ. 4 «Διονυσίου Σολωμού: Ύμνος εις την Ελευθερία» (Ελληνικός 
Εθνικός Ύμνος) (1981) — πρόλογος Κύπρου Χρυσάνθη, ανάλυση Γεωργίου 
Προδρόμου — και αρ. 5 «Βασίλη Μιχαηλίδη: Η 9η Ιουλίου του 1821 εν Λευκω
σία Κύπρου» (1982) — πρόλογος Κύπρου Χρυσάνθη, ανάλυση Χρύσανθου Σπ. 
Κυπριανού.

Η δεύτερη σειρά με τίτλο «Ελληνική Κύπρος» άρχισε το 1983. Εκδόθηκε 
ως τώρα στη σειρά αυτή ένα μόνο βιβλίο «Η Κυπριακή εξέγερση του 1931' 
ανθολογία κειμένων». Ανθολόγηση, εισαγωγή, επιμέλεια της έκδοσης από τον 
Γιώργο Ν. Χατζηκωστή. Πρόκειται για γόνιμη εργασία, καρπό ερευνητικού 
μόχθου και επιμέλειας· δίνονται με τάξη στοιχεία που σχετίζονται με την 
εξέγερση του 193Γ κατατάσσονται σε αφηγήσεις - περιγραφές άρθρα - σχόλια 
- μελέτες, λογοτεχνία, ντοκουμέντα, φωτογραφίες. Το βιβλίο προλογίζεται 
από τον Κύπρο Χρυσάνθη και τον χορηγό της έκδοσης Ελευθέριο Ευγενίου. 
Στόχος της σειράς είναι ν’ αναστήσει στην ελληνική συνείδηση των Κυπρίων 
μερικά ορόσημα της κυπριακής ζωής.

Τρίτη σειρά, αυτή τη φορά παιδαγωγικού περιεχομένου, έχει τον τίτλο 
«Η ελληνική παιδεία της Κύπρου». Κι αυτή συνάδει με τους στόχους του Ομί
λου, την καλλιέργεια ελληνικού χαρακτήρα και τη διαρκή πολιτιστική επαφή 
με το εθνικό κέντρο. Η πρωτοβουλία ανήκει στην εκπαιδευτικό κα Καλλιόπη 
Καραγεώργη, που ανάλωσε τη ζωή της στην υπηρεσία της ελληνικής παιδείας 
της Κύπρου. Η κα Καραγεώργη ίδρυσε «ταμείον εκδόσεων για εκπαιδευτικές 
και παιδαγωγικές εργασίες Κυπρίων», στη μνήμη των γονιών της Ελέγκως 
και Κωστή Καραγεώργη. Το πρώτο βιβλίο της σειράς γράφτηκε από την ίδια 
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«Η ζωή εις το Γυμνάσιον Θηλέων Παλλουριωτίσσης (1961-1967)» (1984). Το 
βιβλίο αναφέρεται στην εποχή της γυμνασιαρχίας της και διαζωγραφίζει τους 
στόχους και το έργο στα σχολεία της Κύπρου και πιο ειδικά στο Γυμνάσιο της 
Παλλουριώτισσας, σε μια σημαντική για τον ελληνισμό της Κύπρου εποχή. Η 
σωστή καθοδήγηση βασισμένη στις ελληνικές αξίες και τα ιδανικά, η επιτυχη
μένη διοίκηση, η δύναμη της σκέψης κι η ζέστη της καρδιάς της συγγραφέως 
διαφαίνονται στον τόμο αυτό. Από την πώληση του βιβλίου έχει ήδη μαζευτεί 
ποσό πέραν των δυο χιλιάδων λιρών, κι έτσι μπορεί ο Ομιλος να επιχειρήσει 
κι άλλη έκδοση στη σειρά αυτή.

Το τακτικό εκφραστικό όργανο του Ε.Π.Ο.Κ., η «Φιλολογική Κύπρος», 
ετήσιο περιοδικό, εκδίδεται ανελλιπώς από το 1960. Διαδέχτηκε το «Δελτί- 
ον», που εκδιδόταν από το 1947 ως το 1958. Μερικοί από τους τόμους της 
«Φιλολογικής Κύπρου» είναι αφιερώματα: στον ήρωα Κυριάκο Μάτση, Μίκη 
Κιτρομηλίδη, Ιωάννη Κισσονέργη και Μανώλη Καλομοίρη, Δημήτριο Θ. Λι- 
πέρτη, Θεόκλητο Α. Σοφοκλέους, Αδαμάντιο Διαμαντή, Κωνσταντίνο Σπυρι- 
δάκι, Κύπρου Μακάριο τον Γ', Κωστή Παλαμά. Ο φετεινός μεγάλος διπλός 
τόμος της «Φιλολογικής Κύπρου» 1985-1986, έτοιμος για να κυκλοφορήσει, 
φέρει τον τίτλο «Δώρημα στον Κύπρο Χρυσάνθη» και περιλαμβάνει εργασίες 
μαθητών και εκτιμητών του νυν προέδρου μας*  οι πλείστες αναφέρονται σε 
πτυχές του πολύμοχθου και πολύπλευρου έργου του.

Τέλος σημειώνω ότι, αντί της «Φιλολογικής Κύπρου» του 1972, ο Ελλη
νικός Πνευματικός Ομιλος Κύπρου εξέδωσε την πολυσέλιδη «Ανθολογία Κυ
πριακής Πεζογραφίας» (1900—1970), ένα φροντισμένο βιβλίο, καρπό εργασί
ας και συνεργασίας πολλών χρόνων. Πρόλογος Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, αν
θολόγηση από τους Χρύσανθο Στ. Κυπριανού, Μιχαλάκη Μαραθεύτη και Νίκο 
Σπανό, σκίτσα και εξώφυλλο από τον Αντρέα Λαδόμματο, εποπτεία Κύπρου 
Χρυσάνθη. Τη γενική εποπτεία και επιμέλεια της ωραίας αυτής έκδοσης είχε 
ο Νίκος Παναγιώτου.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
ΤΟΥ κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΚ 
ΜΕ ΤΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Π.Ο.Κ.)

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου (Ε.Π.Ο.Κ.) απεφάσισε σε 
τακτική συνεδρία του Διοικητικού του Συμβουλίου, με απόλυτη πλειοψηφία, 
να απονείμει το καθιερωμένο του «Βραβείο Γραμμάτων» στο φιλόλογο και 
παιδαγωγό κ. Μιχαλάκη I. Μαραθεύτη «δια τε την εξαίρετον έκδοσιν '35 
χρόνια παιδείας’ και την προς την Παιδαγωγικήν επιστήμην ουσιώδη αυτού 
συμβολήν».

Ο ογκώδης τόμος «30 χρόνια παιδείας» αποτελεί συγχρόνως έμπρακτη 
ενέργεια ομόφωνης και ομόψυχης εκτίμησης των εκτιμητών του έργου, της 
προσφοράς και του ανθρώπου Μιχαλάκη I. Μαραθεύτη αλλά και προσωπική 
ουσιαστική παρουσία του τιμωμένου στον επιστημονικό, στον πνευματικό, 
στον πολιτιστικό, στον εθνικό, στο θρησκευτικό και στον επαγγελματικό το
μέα. Γνωστά ονόματα συνεργατών του εκπαιδευτικών αλλά και σοβαρών εκ
προσώπων χαρακτηριστικών κοινωνικών ομάδων καταθέτουν την προσωπικήν 
των μαρτυρία και αξιολογούν με τα καλύτερα εγκωμιαστικά λόγια τον αγωνι
στή επιστήμονα, ευσυνείδητο παιδαγωγό και ακέραιο άνθρωπο. Μέσα από τις 
δημοσιευόμενες αποτιμήσεις προβάλλει αβίαστα το ήθος και το ψυχικό σθένος 
του τιμωμένου και διαμορφώνεται σφαιρικά η πολυδιάστατη προσωπικότητά 
του. Ο καθένας γράφει το λόγο τον καλό και όλοι μαζί συμφωνούν για την 
εξαιρετική προσφορά του Μιχαλάκη I. Μαραθεύτη στην Εκκλησία, στην Πα
τρίδα και στην Παιδεία.

Δεκαοκτώ, συνολικά, άνθρωποι που γνώρισαν από κοντά τον τιμωμένο 
αναλαμβάνουν να καταθέσουν τις χαρακτηριστικά ιδιαίτερες ψηφίδες τους για 
τη σύνθεση' του γνήσιου ψηφιδωτού της προσωπικότητάς του. Εξαίρονται η 
πολύμορφη προσφορά του στην παιδεία του τόπου, τα πνευματικά του χαρί
σματα, η εμμονή του στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τιμή, η αφοσίωσή του 
στη χριστιανική πίστη, η συνειδητή επιτέλεση του καθήκοντος προς την πα
τρίδα, η πολυμέρεια της επιστημοσύνης του, και η ενάρετη δράση και συμπε
ριφορά του. Ο καθένας σημειώνει και όλοι μαζί συμφωνούν πως τόσον η γνω
ριμία του κ. Μαραθεύτη όσον και η συνεργασία τους μαζί του σε ποικίλες 
μορφές δημιουργικής δραστηριότητας υπήρξαν πραγματικά ευτυχισμένες στι
γμές για όλους. Ο τιμώμενος είχε το χάρισμα να επικοινωνεί ανθρωπινά μ’ 
όλους όσοι τύχαινε να βρεθούν σε κοινές προσπάθειες προσφοράς και η παρου
σία του σ’ οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα ήταν εγγύηση επιτυχίας.

Στον τόμο περιέχονται βιογραφικό σημείωμα και εργογραφία που τα 
στοιχεία τους συμπληρώνουν καλύτερα την εικόνα του τιμωμένου. Ο κ. Νίκος 
Λεοντίου προλογίζει κατάλληλα την έκδοση, υπό την ιδιότητά του ως Προέ
δρου της Επιτροπής Συντονισμού Εκδηλώσεων προς τιμή του Μιχαλάκη I.
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Μαραθεύτη, και ο Επιμελητής της έκδοσης και μαθητής του τιμωμένου 
Κώστας Γ. Γιαγκουλλής παρέχει, μέσα από την πυκνή εισαγωγή του, τον 
σκοπό και τους στόχους της έκδοσης, εκφράζοντας συγχρόνως και τα αγαθά 
αισθήματα όλων των μαθητών και των συνεργατών του κ. Μαραθεύτη, αισθή
ματα ευγνωμοσύνης και αγάπης αληθινά. Την εκδοτική επιτροπή, μαζί με 
τους δυο προαναφερθέντες, συναποτελούν οι κ. Γεώργιος Καμιναρίδης και Αν
τώνιος Σιακαλλής, και το εξώφυλλο της έκδοσης φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Αν- 
δρέας Λαδόμματος.

Το κύριο μέρος του τόμου καταλαμβάνουν οι πρώτες επτά ενότητες με 
επιλογή από τα έργα του κ. Μαραθεύτη. Σε 363 σελίδες δημοσιεύονται ή 
αναδημοσιεύονται μελέτες, άρθρα, λόγοι, δοκίμια, λογοτεχνικές εργασίες 
κ.π.ά., που η ανάγνωσή τους από μόνη της αποκαλύπτει την ευρύτητα των 
ενδιαφερόντων του τιμωμένου αλλά και την υπευθυνότητα και επιστημονικό- 
τητά του στην πραγμάτωση των θεμάτων του. Ο προσεκτικός αναγνώστης 
αισθάνεται ότι τα κείμενα που έχει μπροστά του έχουν παλμό και ζωντάνεια, 
ύφος και ήθος, ένα προβληματισμό γνήσιο και μια συνέπεια τίμια. Πάνω απ’ 
όλα διακρίνονται για την ανθρωπινή πνοή τους, φανερή ή λανθάνουσα. Η αγά
πη για τον άνθρωπο ξεκινά στον κ. Μαραθεύτη πριν από τη συγγραφή. ΓΓ 
αυτό και τα κείμενα όλα διαβάζονται από όλους με ευχαρίστηση και ενδιαφέ
ρον, άνετα και αβίαστα. Μια επιλογή φροντισμένη που φανερώνει πολλές αρε
τές του επιστήμονα και λογοτέχνη, που χαράσσει μια υποψία συνολικής απο
τίμησης του έργου του χωρίς να εξαντλεί την πολυσημαντικότητα τόσον της 
προσφοράς όσον και της προσωπικότητάς του.

Ως παιδαγωγός ο κ. Μιχαλάκης I. Μαραθεύτης δικαιώνει καθημερινά την 
ουσιαστική προσφορά του στην ελληνική παιδεία του τόπου και του ευρύτερου 
Ελληνισμού μέσα από τη διδακτική πράξη, την εκπαιδευτική και κοινωνική 
δραστηριότητα σε χώρους έξω από την αίθουσα διδασκαλίας και με την εκδο
τική του παρουσία. Η κλασσική του παιδεία, η πίστη του στις αξίες «άνθρω
πος» και «παιδεία», η χριστιανική του βίωση και η διαρκής αναζήτηση του 
φωτός της αλήθειας τον οδήγησαν στη διαμόρφωση της δικής του εκπαιδευτι
κής φιλοσοφίας. Η γνώση των φιλοσοφικών και ιδεολογικών πνευματικών 
ρευμάτων τόσον της κλασσικής Ελλάδας όσον και η βίωση του ουσιαστικού 
μηνύματος του Χριστιανισμού έσμιξαν, μέσα από το σύγχρονο ρεύμα του Χρι
στιανικού Υπαρξισμού, στη θεωρία του Προσωπισμού του Emmanuel Mouni
er. Μέσα από το πρίσμα της φιλοσοφίας του Προσωπισμού δεν είδε μόνο την 
εκπαίδευση των δασκάλων ο τιμώμενος αλλά και οι παραδόσεις του στην Παι
δαγωγική Ακαδημία και τα βιβλία του που έχει πρόσφατα εκδώσει μέσα σ’ 
αυτό κινούνται. Στο βιβλίο του «Ο -σύγχρονος κόσμος και η παιδεία» δημοσιεύ
ει δεκαπέντε κείμενα που εξετάζουν το ρόλο της παιδείας σ’ ένα μεταβαλλό
μενο κόσμο μέσα ακριβώς από το πρίσμα της σύγχρονης φιλοσοφίας του Προ- 
σωπισμού, που οδηγεί στη διαμόρφωση της διαλογοκεντρικής αρχής. Η τελευ

ταία αναπτύσσεται στο βιβλίο του «Η Αγωγή του Προσώπου» με αναλυτική 
ακρίβεια σε δημιουργική σύνθεση.

* * *

Ο Μιχαλάκης J. Μαραθεύτης πάνω από τη διδακτική πράξη και την εκ
δοτική δραστηριότητα υπήρξε αυτό που είναι όλοι ol γνήσιοι και αληθινοί παι
δαγωγοί. Πρότυπο αληθινού δασκάλου με το προσωπικό του’παράδειγμα. Ως 
διαρκής ανθρώπινη παρουσία ελληνικής αρετής και χριστιανικής αγάπης φωτί
ζει την κατακερματισμένη ζωή μας και προβάλλει ως γνήσιο πρότυπο δασκά
λου, αγωνιστή και προπαντός «ίσιου» και σωστού ανθρώπου. Ο Ε.Π.Ο.Κ. πι
στεύει ότι σήμερα, πιο πολύ από κάθε άλλη φορά, μας χρειάζονται άνθρωποι 
όπως τον κ. Μαραθεύτη. Πιο πολύ απ’ όλους η μοιρασμένη πατρίδα μας και 
τα καταπληγιασμένα ιδανικά μας. Γι ’ αυτό και τον βραβεύει με το «Βραβείο 
Γραμμάτων», που ξεπερνά το στενό νόημα μιας έκδοσης και χαρακτηρίζει μια 
σωστή και τίμια στάση ολόκληρης ζωής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ, κ. Κ.Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗ, ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. MIXAAAÉH ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ, 

ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Για μας στη Λαϊκή Τράπεζα είναι μεγάλη τιμή το γεγονός ότι φιλοξενού
με στο Πολιτιστικό μας Κέντρο την αποψινή εκδήλωση, κατά την οποία τι- 
μώνται τα σαραντάχρονα του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, γίνε
ται ανακήρυξη επίλεκτων προσώπων ως επίτιμων μελών του Ομίλου κι απονέ- 
μεται το Βραβείο Γραμμάτων, που καθιέρωσε ο Όμιλος και χρηματοδοτεί 
από το 19.82 η Τράπεζά μας.

Με την υιοθέτηση του Βραβείου Γραμμάτων του Ε.Π.Ο.Κ., όπως και με 
τις άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες που η Τράπεζά μας αναλαμβάνει ή 
ποικιλότροπα ενισχύει (εκθέσεις, εκδόσεις, διαλέξεις, συναυλίες, αναπαλαιώ
σεις κ.ά.), εκδηλώνουμε το ενδιαφέρουν μας για την άνοδο του πολιτιστικού 
επιπέδου της κοινωνίας μας και κατά συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής της. Η επιδίωξη αυτή όχι μόνο δεν αντιμάχεται το κύριο έργο μας, 
που είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μετόχων, καταθετών και πε
λατών μας, αλλ’ αντίθετα το στηρίζει και το συμπληρώνει.

Όσοι μοχθούν και δημιουργούν στο στίβο του πνεύματος είναι για μας 
άξιοι τιμής και συμπαράστασης, γιατί επιτελούν έργο πολυσήμαντο μέσα σε 
συνθήκες που δεν είναι καθόλου άνετες. ΓΓ αυτό, όλοι, Πολιτεία, Εκκλησία, 
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Κοινωνία, Οικονομικοί και άλλοι Οργανισμοί έχουμε χρέος να παρακολουθού
με με αγάπη το έργο τους και να δείχνουμε έμπρακτα τη στοργή μας. Στο 
κάτω - κάτω, τιμώντας τους πνευματικούς εργάτες, τους εαυτούς μας είναι 
που τιμούμε, γιατί η αναγνώριση της προσφοράς τους προϋποθέτει τη δική 
μας πνευματική καλλιέργεια και την ικανότητα να εκτιμούμε τα ωραία και τα 
μεγάλα.

Από την ίδια τη φύση της η πνευματική δημιουργία είναι μια πορεία με 
πολλές στιγμές μοναξιάς. Ας μην πληρώσουμε τη μονήρη αυτή διαδικασία με 
την αδιαφορία μας, αλλά ας τη θερμάνουμε με τη θέρμη του ενδιαφέροντος, 
την επίνευση της ενθάρρυνσης και τη δεκτικότητα της επικοινωνίας.

Τελειώνοντας, ευχαριστώ θερμά τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύ
πρου για την ευκαιρία που μας προσφέρει να επικοινωνήσουμε με πνευματι
κούς εργάτες του τόπου μας και συγχαίρω εγκάρδια τον κ. Μιχαλάκη Μαρα- 
θεύτη για την επάξια βράβευσή του.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ 
«ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου

Τετάρτη, 13 Μαίου 1987, 7.00 μ.μ.

Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου για την απόφασή τους να μου 
δοθεί για το 1987 το «Βραβείο Γραμμάτων» του Ομίλου. Θερμές ευχαριστίες 
απευθύνω και προς τον κ. Γεώργιο Κ. Ιωαννίδη για όλα όσα είχε την ευγενική 
καλοσύνη να πει για μένα και το έργο μου στο σκεπτικό της βράβευσης. Ευχα
ριστώ επίσης και τη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου για τη χρηματοδότηση του βρα
βείου.

Προς τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου; που γιορτάζει τη συμ
πλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυσή του, απευθύνω εγκάρδια συγχαρητήρια. Η 
παρουσία του στον πνευματικό χώρο της Κύπρου υπήρξε πρωτοποριακή. Σε 
μια εποχή, που η πνευματική ζωή στην Κύπρο ήταν περιορισμένη λόγω της 
ξενικής κατοχής, ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου έδινε έντονα τη 
μαρτυρία του για την ελληνική παράδοση του κυπριακού λαού και συστηματι
κά καλλιεργούσε τα εθνικά και πολιτιστικά του ιδεώδη.

Θεωρώ ευτυχή τον εαυτό μου, γιατί από τις πρώτες μέρες της εγκατά
στασής μου στη Λευκωσία το 1954 βρέθηκα ανάμεσα στον κύκλο των εκλε
κτών μελών του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου και δέχτηκα την ευ
εργετική τους επίδραση.

Είναι εγκάρδια η ευχή όπως ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου 
συνεχίσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητές του. Η Κύπρος, που βρίσκεται σή
μερα σε ημικατοχή, διατρέχει μέγιστο κίνδυνο να χάσει την πολιτιστική και 
πνευματική του ταυτότητα. ΓΓ αυτό και χρειάζεται ακατάπαυστη μέριμνα 
και αγρύπνια για τη διαφύλαξή της. Σε τούτο μπορεί και πάλι ο Ελληνικός 
Πνευματικός Όμιλος Κύπρου να αναλάβει στον τομέα των Κυπριακών 
Γραμμάτων πρωτοποριακή δράση.

Βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη των Γραμμάτων είναι η ελευθερία. 
Για να λειτουργήσει όμως ορθά η ελευθερία πρέπει να αποδεσμευτεί από κάθε 
μορφή εγωκεντρισμού και να συνδεθεί με την ηθική· πρέπει, δηλαδή, να κατα
στεί ηθική ελευθερία. Οι άνθρωποι των Γραμμάτων πρέπει εκούσια να ξεπερά- 
σουν τον ατομοκεντρισμό τους και να θέσουν το κοινό καλό της κοινωνίας στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της πνευματικής τους δημιουργίας.

Το κοινό καλό της κοινωνίας μας σήμερα ταυτίζεται με την εθνική επιβί
ωση του κυπριακού ελληνισμού και την κάθαρση των ηθών από ξενότροπα 
στοιχεία που διαβρώνουν την ταυτότητά μας. Προς αυτή την κατεύθυνση κα
λούμαστε όλοι να εκδαπανήσουμε τις πνευματικές μας δυνάμεις.

Τις αυξημένες ευθύνες, με τις οποίες με επιφορτίζει η σημερινή απονομή 
του «Βραβείου Γραμμάτων» του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, τις 
δέχομαι με πλήρη συναίσθηση του βάρους τους. Πιστεύω πως η μη ανάληψη 
ευθυνών αποτελεί πάντα μια μορφή φυγής. Φυγής από το χρέος. Στους σημε
ρινούς όμως κρίσιμους καιρούς η αποφυγή του χρέους ισοδυναμεί με πνευματι
κή λιποταξία.

Ευχαριστώ και πάλι τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου για ό,τι 
μου έχει ως τώρα προσφέρει, αλλά και για τη νέα αυτή πρόκληση που μου 
δίνει με τη σημερινή απονομή του «Βραβείου Γραμμάτων».

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. ΜΑΡΑΘΕΪΤΗΣ
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ κ. ΕΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΑ

ΚΩΣΤΑ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ.
Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου

Τετάρτη 13 ΜαΤου 1987, 7.00 μ.μ.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Πνευματικού 
Ομίλου Κύπρου να ανακηρύξει ως επίτιμο μέλος του Ομίλου τον Εξοχότατο 
Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο κ. Ευθύμιο Στοφορόπουλο είναι εναρμονι
σμένη με την τακτική του Ομίλου να απονέμει την τιμή αυτή στους εκάστοτε 
πρέσβεις της Ελλάδας στην Κύπρο, ως έκφραση εκτίμησης και ευγνωμοσύνης 
για τη βοήθεια που παρέχουν στον Όμιλο η Ελληνική Κυβέρνηση και η Πολι
τεία, αλλά και οι ίδιοι ως άτομα, για την πραγμάτωση των σκοπών και τη 
συνέχιση του έργου του.

Στο πρόσωπο του κ. Πρέσβη τιμάται τη στιγμή αυτή το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Ελλάδας, τα άλλα αρμόδια Υπουργεία, οι φορείς και οι εκ
φραστές του κυβερνητικού πολιτιστικού και πνευματικού έργου, που εδραιώ
νουν με την ενεργό συμπαράστασή τους την υπόσταση του Ομίλου μας και 
προάγουν τη σύσφιγξη των πνευματικών δεσμών του με τον ευρύτερο Ελληνι
κό χώρο ενισχύοντας έτσι τους γενικότερους εθνικούς δεσμούς της Κύπρου με 
την Ελλάδα. Με την εθνική αυτογνωσία και την πνευματική δημιουργία πι
στεύουμε ότι ο Ελληνισμός θα θρέψει τις ρίζες του και θα απλώσει την ακτι
νοβολία του. Και η Κύπρος από τα πανάρχαια χρόνια ως σήμερα έχει διαμορ
φώσει την πνευματική φυσιογνωμία της ίδια κι απαράλλακτη σαν αυτή της 
Ελλάδας.

Για τη συντήρηση και την ενίσχυση αυτής της φυσιογνωμίας ο Ελληνικός 
Πνευματικός Όμιλος Κύπρου έχει εργαστεί με συνέπεια από τον καιρό της 
ίδρυσής του ως σήμερα και θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη, με τα δικά του 
όπλα, εναντίον του πνευματικού αποπροσανατολισμού και του εθνικού απο
χρωματισμού που απεργάζονται την υπονόμευση της Ελληνικής μας ταυτότη
τας. Πιστεύουμε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι και ότι οι πνευματικοί άνθρωποι 
πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση. Σε καιρούς κινδύνου ιδρύθη ο Όμιλος και 
για την αποτροπή των κινδύνων δε θα παύσει να συναισθάνεται το βαρύ χρέος 
του.

Είναι με αυτό το πνεύμα που ο ΕΠΟΚ πιστεύει ότι η συμβολή της επί
σημης Ελλάδας στο έργο του έχει μια ιδιαίτερη, συμβολική σημασία, που του 
δίνει φτερά και κουράγιο να συνεχίσει με όλους τους άλλους το εθνοσωτήριο 
έργο της προβολής της πνευματικής μας παράδοσης μέσα στις συνειδήσεις των 
Ελλήνων ως στοιχείου που εγγυάται την εθνική επιβίωση.

Αποτελεί για μας πηγή χαράς και αισιοδοξίας, αλλά και μεγάλη ικανο
ποίηση, το ότι στο πρόσωπο του κ. Πρέσβη βρήκαμε την αναμενόμενη — 
φυσική, άλλωστε — ανταπόκριση, το πηγαίο ενδιαφέρον και την ανεπιφύλακτη 
υποστήριξη στο έργο μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, από την πρώτη επίσκε
ψή του στον κ. Στοφορόπουλο, ένιωσε ακόμα πιο ενισχυμένο το αίσθημα της 
αυτοβεβαίωσης με την έκφραση, εκ μέρους του κ. Πρέσβη, των αισθημάτων 
της εκτίμησής του προς το έργο του Ομίλου και με τη διαβεβαίωση της συμ
παράστασής του με όλα τα εις τη διάθεσή του μέσα,· της παροχής σ’ αυτόν 
κάθε δυνατής βοήθειας. Και είδαμε το ενδιαφέρον του να εκδηλώνεται στην 
πράξη, με συνέπεια, με την ενεργό συμμετοχή του στις διάφορες εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες του Ομίλου, με την ηθική και υλική συμπαράστασή του 
για τις εκδόσεις και για την προαγωγή των άλλων σκοπών που διαγράφονται 
στο Καταστατικό μας.

Για το λόγο αυτό τιμούμε σήμερα τον κ. Στοφορόπουλο όχι μόνο ως 
εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ελλάδας, αλλά και ως διακε
κριμένο Έλληνα που ενστερνίστηκε ως άτομο τους σκοπούς του Ομίλου μας 
και που συμβάλλει ενεργά στην προσπάθεια για την πραγματοποίησή τους. Οι 
δυο ιδιότητες, αδιαχώριστες, συνθέτουν την προσωπικότητα του υψηλού τι
μωμένου, ως ανθρώπου και ως διπλωμάτη, που υπηρέτησε την πατρίδα για 
μακρά περίοδο, πέραν της εικοσαετίας.

Γεννημένος στην καρδιά της Ελλάδας, την Αθήνα, σπούδασε στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, καταταχθείς στους Πτυχιούχους της Σχο
λής, και μετεκπαιδεύτηκε στο London School of Economics and Political Sci
ence αποκτώντας τον τίτλο Μ.Sc. στις Διεθνείς Σχέσεις. Ξεκινώντας τη στα
διοδρομία του ως Ακόλουθος Πρεσβείας στο Υπουργείο Εξωτερικών, προήχθη 
διαδοχικά και, περνώντας όλους τους βαθμούς της διπλωματικής ιεραρχίας, 
έφθασε το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α' τάξεως, το βαθμό του Συμ
βούλου Πρεσβείας Α', στο Βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού και το βαθμό 
του Πρέσβη.

Υπηρέτησε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, από διάφορες θέ
σεις, στο Γενικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης, στην Ελληνική Πρεσβεία 
του Λονδίνου, στη Βηρυτό και τη Δαμασκό, και υπήρξε μέλος διαφόρων αντι
προσωπειών — στη Βιέννη, στο Βελιγράδι, τη Μαδρίτη — συμπεριλαμβανομέ- 
νης της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη, και εξε- 
λέγη από τη Γενική Συνέλευση ως Μέλος της Επιτροπής Συνεισφορών από το 
1976-1979. Από τη θέση του Πρέσβη υπηρέτησε στη Δαμασκό κι από το 
1986 στην Κύπρο.

Κύριε Πρέσβη,
Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου έχει την τιμή να σας ανακηρύ- 

ξει ως επίτιμο μέλος του σαν ελάχιστη αναγνώριση των όσων έχετε κάνει γι’ 
αυτόν με την ευεργετική παρουσία σας, τόσο ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης 
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της Μητέρας Πατρίδας όσο και ως διακεκριμένος Έλλην, ένθερμος υποστηρι- 
κτής των σκοπών του Ομίλου μας. Διερμηνεύοντας τα αισθήματα της ευγνω
μοσύνης μας προς τη Μητέρα Ελλάδα, που την εκπροσωπείτε στην Ελληνική 
Κύπρο, εκφράζω ταυτόχρονα ευχαριστίες και την εκτίμησή μας σε σας, ως 
’Ελληνα που μας νιώθετε και μας συμπαραστέκεστε. Είμαστε βέβαιοι ότι το 
ενδιαφέρον σας θα παραμείνει σταθερό και αμείωτο. Και ευχόμαστε η θητεία 
σας στο μαρτυρικό και αδικημένο νησί μας να συμπέσει με τη δικαίωση των 
αγώνων μας. Ο Ελληνισμός της Κύπρου πρέπει να επιβιώσει με όλα τα μέσα 
και με ολωνών την προσπάθεια. Στον αγώνα για εθνική επιβίωση το πνεύμα 
προσφέρει ακαταμάχητα όπλα. Σας ευχαριστούμε που μας ενισχύετε, δυναμώ
νοντας τον πνευματικό οπλισμό μας.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ κας ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 
ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΟΚ

Είναι με ιδιαίτερη ευχαρίστηση που αποδέχτηκα παράκληση του Προέ
δρου του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου για να παρουσιάσω στην 
αποψινή συγκέντρωση μια ξεχωριστή φυσιογνωμία στον εκπαιδευτικό χώρο 
του τόπου μας, τη φίλη Καλλιόπη Καραγεώργη, με την ευκαιρία της ανακήρυ
ξής της ως επίτιμου Μέλους του ΕΠΟΚ, τον οποίο υπηρετεί με συνέπεια από 
τις πρώτες μέρες της ίδρυσής του.

Με την ευκαιρία της παρουσίασης και της εξύμνησης του έργου της τι- 
μωμένης θα ήθελα να αναφέρω πως η προσφορά της Ελληνίδας στον τομέα της 
εκπαίδευσης δεν έχει αποτιμηθεί, εκτιμηθεί και προβληθεί όσο έπρεπε, ούτε 
στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο, ούτε στο στενό χώρο της πατρίδας μας. Και η 
προσφορά αυτή δεν είναι καθόλου υποδεέστερη από εκείνη του Έλληνα δά
σκαλου.. Τουναντίον σε πλείστους τομείς η Ελληνίδα δασκάλα πρόσφερε στο 
έθνος τουλάχιστο εξίσου, αν μη περισσότερα, από τον άνδρα συνάδελφό της. 
Χρειάζεται να μελετηθεί σε βάθος η προσφορά της Ελληνίδας εκπαιδευτικού, 
μπορεί όμως να αναφερθούν εδώ ορισμένα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την 
ορθότητα των πιο πάνω θέσεών μας. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις Ελληνί- 
δων εκπαιδευτικών που έπεσαν στο μετερίζι του σχολείου σε χρόνους δίσε
κτους για το έθνος. Η Αικατερίνη X' ' Γεωργίου, δασκάλα σε χωριό της Γευ
γελής, κάηκε ζωντανή στο σχολείο της τον Οκτώβρη του 1904 από Βούλγα
ρους κομιτατζήδες. Η Γιαννιώτισσα Ευανθία Σούλη, δασκάλα στο χωριό του 
εθνικού Ευεργέτη Κωνσταντ. Ζάππα, το Λάμποβο, υπερασπίστηκε το σπίτι 
και το σχολείο της δεκάδες φορές το 1903 με τα όπλα, προστατεύοντάς τα 
από Αλβανούς επιδρομείς. Η Δέσποινα Λέκκα Παππά, δασκάλα και γιατρός 

που έδρασε στη Β. Ήπειρο, στις αρχές του αιώνα μας (1904) και που πέθανε 
εκατοντάχρονη το 1971 συνταξιοδοτήθηκε όχι ως δασκάλα αλλά ως ...οπλαρ
χηγός! Η συμπατριώτισσά μας Σαπφώ Λεοντιάς που δίδαξε στο Παρθεναγω
γείο της Αγίας Φωτεινής της Σμύρνης στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα 
στάθηκε η ψυχή της πνευματικής κίνησης της ΕλληνικήςΤωνίας. Η Χαρίκλεια 
Παπαϊωάννου και η Ζαφείρω Καλλιάδου είχαν την τύχη εκατοντάδων διδα- 
σκαλισσών συναδέλφων τους. Κατακρεουργήθηκε στην έδρα του σχολείου της 
στην Πάνορμο η πρώτη και σφάχτηκε στην πόρτα του σχολε.ίου της στο Αιδί- 
VI, αφού βιάστηκε και βασανίστηκε, η δεύτερη. Η Ανδρομάχη Μπαγτζή οδή
γησε τους 80 μαθητές της από τη Σαμψούντα του Πόντου προς τη θάλασσα 
και τη σωτηρία και κάθησε μια ζωή μαζί τους στην προσφυγιά στη Σύρο μέχρι 
που μόρφωσε και αποκατάστησε και τον τελευταίο. Τεράστια ήταν επίσης η 
προσφορά των Ελληνίδων εκπαιδευτικών της Κύπρου στον απελευθερωτικό 
αγώνα και στην περίθαλψη και την τόνωσ,η του ηθικού του λαού μας το τραγι
κό καλοκαίρι του 1974. Είναι μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια που πρέπει να εξετα- 
σθεί η προσφορά της Ελληνίδας εκπαιδευτικού και επομένως το έργο και η 
προσφορά της Καλλιόπης Καραγεώργη.,

Η κα Καλλιόπη Καραγεώργη κατάφερε να σπάσει τους δεσμευτικούς 
φραγμούς και τις προκαταλήψεις που ύψωνε η Κυπριακή κοινωνία των πρώ
των χρόνων του αιώνα μας στα κορίτσια και συνέβαλε με την τεράστια πνευ
ματική της προσφορά στην πνευματική ανέλιξη, στην κοινωνική χειραφέτηση 
και στην επαγγελματική αποκατάσταση της Κύπριας γυναίκας.

Γόνος πολύτεκνης οικογένειας των κάτω ενοριών της Λευκωσία’ς, όπως 
λεγόντουσαν οι ενορίες της Χρυσαλινιώτισσας και του Αγίου Κασσιανού, φοί
τησε στο Παρθεναγωγείο της Φανερωμένης. Προκεψ,ένου όμως να μπορέσει, 
όπως ήταν η διακαής επιθυμία της, να συνεχίσει τις σπουδές της στο πανεπι
στήμιο έπρεπε να έχει απολυτήριο γυμνασίου, το οποίο μόνο με φοίτηση σε 
γυμνάσιο αρρένων μπορούσε να εξασφαλίσει μια και η εκπαίδευση των κορι- 
τσιών της εποχής εκείνης ολοκληρωνόταν στο επίπεδο του διδασκαλείου. Με 
την επιμονή της η Καλλιόπη κατάφερε να λυγίσει τους κανονισμούς και να 
καταταχθεί μαζί με δυο άλλες κοπέλες, την ’ Εττα Λοϊζίδου, κόρη του ιδρυτή 
του Ελενείου και τη Μαρούλα Παλαντζή, τη γνωστή γιατρό της Λευκωσίας, 
ύστερα από εξετάσεις στην τρίτη γυμνασίου.

Επειδή αγαπούσε ιδιαίτερα τις θετικές επιστήμες, — τα μαθηματικά, 
όπως λέει η ίδια, ασκούσαν πάνω της ιδιαίτερη γοητεία με την απολυτοσύνη 
των λύσεών τους, και προκαλούσαν τις νοητικές ικανότητές της και την προ
βλημάτιζαν — εισάγεται ως πρώτη μαθήτρια στο πρακτικό τμήμα του Παγ- 
κυπρίου Γυμνασίου από το οποίο απόφοιτά το 1925. Στο Πανεπιστήμιο αγω
νίζεται μέσα σ’ ένα ανδροκρατούμενο τμήμα και πείθει πως οι συλλογισμοί, η 
τάξη, η συνέπεια, η ακρίβεια, η αρμονία, η ψυχρή λογική και η κρίση της 
μαθηματικής επιστήμης μπορούν να προσεγγισθούν με επιτυχία και από το 
μυαλό μιας γυναίκας.

36 37

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Το Μάϊο του 1931 παίρνει το δίπλωμά της και γυρίζει στην Κύπρο για 
ν’ αντιμετωπίσει νέες ταλαιπωρίες στην προσπάθεια για εξεύρεση εργασίας, 
μια και η Κυπριακή Κοινωνία της εποχής δέχεται απόλυτα τις θέσεις που 
εξέφρασε ο μακαρ. Σόλων Μιχαηλίδης, καθηγητής των μαθηματικών, όταν η 
Καλλιόπη ήθελε να φοιτήσει στο πρακτικό: «και τι θα κάμει η κορούα στο 
πρακτικό που είναι όλο Μαθηματικά;» Διορίζεται αρχικά σε ιδιωτικό σχολείο 
στη Λεμεσό και από το 1935 στο Τμήμα Θηλέων του Παγκυπρίου Γυμνασίου 
που στεγάζεται στο Παρθεναγωγείο Φανερωμένης. Ως καθηγήτρια ξεχωρίζει 
για την εργατικότητά της, το ζήλο, το επιστημονικό κύρος, την κοινωνικότητα 
και τη συμμετοχή της στην πνευματική και πολιτιστική ζωή του τόπου.

Το 1961 προάγεται σε διευθύντρια και αναλαμβάνει το γυμνάσιο Παλ- 
λουριωτίσσης. Ως διευθύντρια αναλίσκεται κυριολεκτικά στην υπηρεσία της 
Παιδείας. Έχει πλήρη επίγνωση της αποστολής της Ελληνίδας διευθύντριας 
σχολής μέσης παιδείας σ’ ένα χώρο που αγωνίζεται να επιβιώσει. Το γυμνά
σιο Θηλέων Παλλουριωτίσσης γίνεται για την Καλλιόπη κάστρο και έπαλξη, 
μεταφορικά και κυριολεκτικά, μια και βρίσκεται από το Δεκέμβριο του 1963 
στις Ελληνοκυπριακές προφυλακές.

Ο ρόλος της και η αποστολή του Έλληνα δασκάλου διαγράφονται κατά 
τρόπο θαυμαστό μέσα από τις θέσεις της Καλλιόπης στους διάφορους λόγους 
και τα άρθρα της. Λέει ή γράφει η ίδια:

— Μη λησμονείτε ότι η Ελληνική πατρίς εδημιούργησε τον νεώτερο Ελ
ληνικό πολιτισμό στηριζομένη εις την ακαταμάχητον δύναμιν του Χριστιανι
σμού. Ο Γολγοθάς εστήριξε την Ελλάδα και η Ελλάς επολέμησε διά την προά- 
σπισιν και εξάπλωσιν των διδαγμάτων που εκπορεύονται από τον Γολγοθάν.

— Είμεθα υπεύθυνοι απέναντι αιώνων Ελληνικής Δόξης, είμεθα υπεύθυ
νοι απέναντι εις ό,τι οι παλαιότεροι αλλά και οι νεώτεροι Έλληνες εδημιούρ- 
γησαν είτε ταύτα είναι ανθραγαθήματα είτε είναι αι γνωσταί πνευματικαί 
επιτεύξεις.

— Ηθικαί οντότητες πρέπει να είσθε διά να ζήσετε μέσα εις τα πλαίσια 
που δημιουργεί μια κοινωνία διάγουσα εν Χριστώ. Η ζωή στέκει σταθερά, 
μόνον όταν στηρίζεται επάνω εις την αρετήν. Όλα τα άλλα θεμέλια, πλούτος, 
ευγένεια, δύναμις, ωραιότης της δίνουν παροδικήν λάμψιν, διότι παροδικά είναι 
και τα ίδια.

— Η Κυπριακή πολιτεία δεν είναι παρά μία επαρχία του Ελληνικού κρά
τους, με ελληνικήν συνείδησιν, Ελληνικήν ιστορίαν, Ελληνικόν πολιτισμόν, 
Ελληνικά ήθη και έθιμα, Ελληνικήν καρδίαν και Κυπριακήν διοίκησιν (λογοδο
σία για το 61-2 ενώπιον Αρχιεπ. Μακαρίου).

— Ο διδάσκαλος και ο μαθητής πρέπει να πλάσουν τον τέλειον άνθρωπον 
και να ανάψουν εις την ψυχήν του την φλόγα του ωραίου και του υψηλού. 
Πρέπει να κάμουν πάθος την αρετήν, την δύναμιν, την αξιοπρέπεια και κό
σμημα την ανθρωπιά. Έχομεν ημείς οι διδάσκαλοι ευθύνην απέναντι του πα

ρελθόντος, απέναντι του παρόντος, απέναντι του μέλλοντος του Έθνους, αν 
φανούμεν ανάξιοι δεν υπάρχει κανείς που να μας συγχωρήσει.

— Έχει εισρεύσει (εις τον τόπον) πλούτος με ρυθμόν ταχύτατον που 
έχει αλλάξει εντελώς τας απαιτήσεις και τας ανάγκας ενός μεγάλου μέρους 
του πληθυσμού. Έχει επί πλέον εισβάλει ακάθεκτος ο Ευρωπαϊκός τρόπος 
ζωής και έχει κατακτήσει το μεγαλύτερον αν όχι το σύνολον του πληθυσμού 
της Κύπρου. Πρέπει όμως ο Κύπριος, φύσει συντηρητικός, και λόγω του εθνι
κού αγώνος να στραφεί προς την παράδοσιν, τας εθνικάς και κοινωνικάς του 
αξίας διά να δυνηθεί να αυτοσυντηρηθεί και να επιτύχει τους εθνικούς του 
σκοπούς.

Από τις θέσεις αυτές της κ. Καραγεώργη φαίνονται ξεκάθαρα οι στόχοι 
της ως δασκάλας, ως δ/ντριας και ως κοινωνικού παράγοντος. Στάθηκε ορθή 
στις επάλξεις του καθήκοντος και εκπλήρωσε στο ακέραιο το χρέος του δασκά
λου. Στάθηκε δυναμική, πρωτοπόρα μορφωμένη γυναίκα της Κύπρου και άνοι
ξε με το λόγο αλλά και με το προσωπικό της παράδειγμα διάπλατο το δρόμο 
για χειραφέτηση της γυναίκας της Κύπρου, της οποίας τους πνευματικούς ορί
ζοντες κατέστησε ευρύτατους.

Α. Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 
(με την ευκαιρία ανακήρυξής της ως Επιτίμου Μέλους 

του «ΕΠΟΚ» κατά τους εορτασμούς των 40χρονων του)

Κυρίες και Κύριοι,
Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου και παρακαλώ, να μου επιτρέψετε να 

πω ένα θερμό «ευχαριστώ», στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Πνευ
ματικού Ομίλου Κύπρου, για τη μεγάλη τιμή, που μου έκαμε να με ανακηρύ- 
ξει «Επίτιμο μέλος» του «ΕΠΟΚ» και να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διό
τι ο Όμιλος οσάκις αποφασίσει, σύμφωνα με την εκτίμησή του να τιμήσει 
ωρισμένα πρόσωπα, τα τιμά όταν τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται στη ζωή.

Για την απόφαση αυτή του Ομίλου, έγραψα σε ανάλογη περίπτωση, πριν 
μερικά χρόνια — το 1981 — τα εξής: «Είναι πρέπον οι πνευματικοί άνθρωποι 
να τιμούν εκείνους από τους συνανθρώπους τους, που με την φροντίδα και την 
προσφορά τους συντελούν στην ανάπτυξη της Πατρίδας τους, γενικά. Και πρέ
πει να τους τιμούν, όταν αυτοί βρίσκονται στη ζωή, γιατί ο άνθρωπος γίνεται 
επιλήσμων με την παρέλευση του χρόνου, αλλά και διότι οι αξίες, τα κριτήρια 
και οι εκτιμήσεις διαφοροποιούνται, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα μέτρο όχι 
ορθό σε όλες του τις διαστάσεις και ως συμπέρασμα να έχουμε, πολλές φορές 
λανθασμένα εξαγόμενα έρευνας και κριτική όχι την πρέπουσα».

Αυτά ήθελα να αναφέρω και να ευχαριστήσω όλους που τιμάτε με την 
παρουσία σας την αποψινή τελετή και ιδιαίτερα τους δυο επιθεωρητές του 
Υπουργείου Παιδείας Χρύσανθο Κυπριανού και Ανδρέα Καραγιώργη, που με 
ενθουσιώδη παλμό σκιαγράφησαν το έργο μου ως εκπαιδευτικού και την προ
σφορά μου στον Πολιτιστικό, Εθνικό και Κοινωνικό τομέα. Τον Ανδρέα Κα
ραγιώργη για την έρευνα και μελέτη του για τη συμβολή και προσφορά της 
Ελληνίδας δασκάλας στον Ελληνικό εθνικό χώρο, ευχαριστώ ιδιαίτερα. Είναι 
μια αρχή για να αξιολογηθεί και εκτιμηθεί πρεπόντωζ το έργο και η μεγάλη 
προσφορά για την επιβίωση του Ελληνισμού, της Ελληνίδας και συνεπώς και 
της Κύπριας δασκάλας και να της αποδοθεί η τιμή και η θέση που της ταιριά
ζει.

Σας ευχαριστώ όλους.

ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΠΡΟΥΣΗΣ
ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 

ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ.

(Διαβάστηκε στην τελετή που έγινε 
την Τετάρτη 13 ΜαΥου στο Πολιτιστικό Κέντρο 

της Λαϊκής Τράπεζας, με την ευκαιρία των 40 χρόνων 
από την ίδρυση του Ομίλου)

Η απόφαση του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, με την ευκαιρία 
των 40 χρόνων από την ίδρυσή του, να τιμήσει το·ν Κώστα Μ. Προυσή, ανακη- 
ρύσσοντάς τον επίτιμο μέλος, αποτελεί έκφραση οφειλόμενης ευγνωμοσύνης κι 
επιτέλεση επιβεβλημένου καθήκοντος. Οι λόγοι είναι προφανείς. Τιμάται ο 
Κώστας Προυσής, όχι μόνο γιατί υπήρξε από τους ιδρυτές του Ομίλου, ένας 
από τους δυο συντάκτες του Καταστατικού του, ο πρώτος Γραμματέας του, 
τακτικό μέλος από την ίδρυσή του ως τώρα και πολύτιμος συνεργάτης στις 
εκδόσεις του, αλλά κυρίως γιατί πάνω από 50 χρόνια, όπου κι αν βρίσκεται, 
αναλίσκεται αφειδώλευτα στην καλλιέργεια των Ελληνικών Γραμμάτων και 
στην προκοπή της ιδιαίτερής του πατρίδας, προσφέροντας υπηρεσία, που προ
βάλλεται από το Καταστατικό του Ε.Π.Ο.Κ. ως θεμελιακή επιδίωξή του.

Από πολύ νωρίς ο τιμώμενος έδωσε δείγματα της λαχτάρας του για τα 
πνευματικά θέματα, αλλά και της επάρκειάς του. Εικοσιενός μόλις χρόνων, 
φοιτητής στην Αθήνα, υπήρξε ένας από τους ιδρυτές του «Ακαδημαϊκού Ομί
λου» κι από τους εκδότες του περιοδικού «Μελέτη - Κριτική», ενώ, με την 
επιστροφή του στην Κύπρο, δυο χρόνια αργότερα πρωτοστάτησε στην έκδοση 
των «Κυπριακών Γραμμάτων», που έθεσαν έντονη τη σφραγίδα τους στην 
πνευματική κίνηση και δημιουργία του τόπου και συντέλεσαν όσο λίγα φανε
ρώματα της ντόπιας πολιτιστικής ζωής στις μετέπειτα πνευματικές κι εθνικές 
διεργασίες.

Το περιοδικό τούτο ίσαμε το 1947 στήριξε στους νεανικούς του ώμους ο 
Προυσής, που για 150 τόσα τεύχη είχε, αλλού καθολική κι αλλού σε σημαντι
κό βαθμό, την ευθύνη για τις συνδρομές, την παρακολούθηση της αλληλογρα
φίας, την επιλογή της ύλης, την επιθεώρηση του τύπου και την επαφή με το 
τυπογραφείο. Επιπρόσθετα, κατέθεσε πολλή κι αξιόλογη δημιουργική εισφορά 
και τότε κι ως τη δύση του περιοδικού, με σημειώματα στη στήλη Ζωή και 
Τέχνη, όπου προβάλλονταν οι θέσεις, οι αναζητήσεις κι οι προβληματισμοί 
του περιοδικού, βιβλιοκρισίες, μελέτες και διηγήματα, ένα σύνολο 600 περί
που σελίδων.

Έχω τη γνώμη πως κι αν ως εδώ σταματούσε η προσφορά του στα 
Γράμματα της Κύπρου, αυτή και μόνο η συμβολή του θα ήταν αρκετή να τον 
καταξιώσει ως ένα από τους σημαντικότερους και σεμνότερους ανθρώπους 
των Γραμμάτων μας.
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Παρά τις τρομακτικές δυσχέρειες, που οι συνθήκες της τότε εποχής κι οι 
προσωπικές περιπέτειες, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, παρενέβαλαν στην πνευ
ματική του πορεία, συνέχισε αδιάκοπα, στην Κύπρο πρώτα και στην Αμερική 
από το 1948 κι ύστερα, με άκρα συνέπεια κι υπευθυνότητα, το εκπαιδευτικό 
και γενικότερα παιδευτικό του έργο. Με το λόγο και το παράδειγμα του δα
σκάλου και με τη γραφίδα του μελετητή και κριτικού μεταλαμπάδευσε γύρω 
του και μακριά τη φλόγα που άσβεστη καίει μέσα του.

Στο Γυμνάσιο Κερύνειας, το Παγκύπριο Γυμνάσιο, στα σχολεία «Κορα- 
ής» και «Πλάτων» του Σικάγου, στο Ελληνικό Κολλέγιο και στην Ελληνική 
Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή «Ο Τίμιος Σταυρός» στο Μπρούκλαϊν της Μασ- 
σαχουσέττης πρόβαλε με το προσωπικό του παράδειγμα πρότυπα ήθους και 
φιλοπονίας και ξεδίπλωσε τους οραματισμούς του για το μέλλον του Ελληνι
σμού, καθιστώντας τους μαθητές του κοινωνούς της αγάπης του προς τον πο
λιτισμό μας.

Η πίστη στην αξία του πολιτισμού μας κι η μέριμνά του για την καλλιέρ
γεια και προβολή του εκδηλώθηκε έμπρακτα στην πολυδιάστατη πνευματική 
του δραστηριότητα. Μνημονεύω το πλούσιο συγγραφικό του έργο σε αυτοτελή 
βιβλία και σε συνεργασίες σε περιοδικά κι εφημερίδες της Κύπρου, Ελλάδας 
και Αμερικής, την ίδρυση ή συμμετοχή σε πνευματικούς ομίλους και σωμα
τεία, τις διαλέξεις, ομιλίες κι ανακοινώσεις και τη συμμετοχή, υπό συμβου
λευτική ιδιότητα, σε διάφορους εθνικούς, θρησκευτικούς και πολιτιστικούς ορ
γανισμούς.

Ενδεικτικά μόνο σημειώνω μερικά στοιχεία για τους τομείς που προανά- 
φερα, και στους οποίους έδρασε πάντα καρποφόρα.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος, αξιωματούχος ή απλό μέλος, ανάμεσα σ’ άλλα 
πνευματικά σωματεία, της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, του Επιστημονι
κού και Φιλολογικού Συλλόγου Αμμοχώστου, της Εθνικής Εταιρείας των Ελ
λήνων Λογοτεχνών, του Αμερικανικού Φιλολογικού Συνδέσμου, του Πολιτι
στικού Κύκλου Σικάγου, του Συνδέσμου Νεοελληνικών Σπουδών, του Κέντρου 
Νεοελληνικών Σπουδών και του Αμερικανικού Συνδέσμου Καθηγητών Πανε
πιστημίου. Υπήρξε μέλος του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Ελ
ληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής και εκπαιδευτικός σύμβουλός 
της στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Επίσης, σύμβουλος στο National 
Endowment for the Humanities κι Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου, με έδρα τη 
Βοστώνη, από το 1964.

Εκτός από τα περιοδικά, που προαναφέρθηκαν, εξέδωσε, μαζί με άλλους, 
το Δελτίο των Κυπριακών Σπουδών, το Greek Orthodox Theological Review 
και το Neo-Hellenika.

Συνεργάστηκε με σωρεία εφημερίδων και περιοδικών, όπως: Πρωινή, 
Κυπριακός Τύπος, Ανεξάρτητος, Ελευθερία, Έθνος και Φιλελεύθερος (εφη
μερίδες της Κύπρου), Πρωινή, Greek Star και Hellenic Chronicle (εφημερίδες 
της Αμερικής), Αγωνιστής, Πνευματική Κύπρος, Φιλολογική Κύπρος, Νέα

Εποχή, Επιθεώρηση Λόγου και Τέχνης, Στασίνος και Λαογραφική Κύπρος 
(περιοδικά της Κύπρου), Ελληνική Δημιουργία και Νέα Εστία (περιοδικά της 
Ελλάδας) και Alumni Lectures, Charioteer, Books Abroad κ.ά. (περιοδικές εκδό
σεις Αμερικής).

Σε αυτοτελείς τόμους εξέδωσε: Γραμματική της Δημοτικής (1934), 
Στοιχειώδης Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης (1943), Κώστής Παλαμάς, 
ο Ποιητής της Ελληνικής Φυλής (1943), Πορεία Ζωής (1975), Μικρή Αγωνία 
(1980) και σε συνεργασία με άλλους: Η Ελληνική Δωδεκάνησος (1948), The 
Educated Man (1965), The Voice of Cyprus (1965), Fiction in Several Langua
ges (1968), Poems of Cyprus.(1970).

Από τις πολλές διαλέξεις κι ανακοινώσεις του, μερικές κυκλοφόρησαν κι 
ως ανάτυπα περιοδικών, όπως: «Τα Ιστορικά Κυπριακά Τραγούδια», «Αισθη
τική Καλλιέργεια», «Η Αθηναϊκή Ιλιάδα του Πεισιστράτου», «Γύρω από τα 
Λαϊκά Παραμύθια», "The Novels of Angelos Terzakis”, "Platonic elements in 
Palamas”, "Reflections on Greek Culture”.

Οι βραβεύσεις του από διάφορα επίσημα Σώματα ήταν φυσιολογική συνέ
πεια της αναγνώρισης του μόχθου και της επίδοσής του στην προαγωγή των 
Γραμμάτων. Το 1946 βραβεύεται από την Ακαδημία Αθηνών για τα «Κυπρι
ακά Γράμματα», το 1973 παίρνει το Βραβείο'του Οικουμενικού Πατριαρχεί
ου, το 1975 αναγνωρίζεται ως "Outstanding Educator of America”, το 1976 
τιμάται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών Ελλάδας και το 1984 
από την Ακαδημία Αθηνών.

Σήμερα ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου τον τιμά επάξια και 
τον προβάλλει ως πρότυπο σεμνότητας και ήθους, πίστης κι ενθουσιασμού, 
υπευθυνότητας και συνέπειας. Σωματικά απώτατος, είναι — με τη διαρκή 
έγνοια του για τον Ελληνισμό και την προκοπή ταυ — εγγύτατος σ’ όσους 
μοιράζονται μαζί του τη λαχτάρα και τους οραματισμούς του. Έστω και τώ
ρα είναι καιρός για την Πολιτεία να πει και να πράξει καταπώς πρέπει.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ
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ΜΙΚΡΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ο «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» και το «Εθνικό Ωδείο Κύ
πρου» διοργανώνουν, με την ευκαιρία του «Έτους Ευρωπαϊκής Μουσικής», 
«Μικρό Συμπόσιο Ποίησης και Μουσικής» την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 1985 
και ώρα 7.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συναυλιών του Εθνικού Ωδείου, οδός Αγ. 
Ελένης αρ. 4 (έναντι της αυλής «Ελενείου»).

Ανακοινώσεις:
Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης: Κ. Μητσάκη «Νεοελληνική Μουσική και Ποίηση, Αν
θολογία».
Κώστας Καλαθάς: «Στίχοι και Μουσική. Μελοποίηση Μουσικής».
Νίκος Παναγιώτου: Το «Μαστίγιον» του I. Περδίου πηγή πληροφοριών για τη 
μουσική κίνηση.
Μιχ. Σταυρίδης: Η δημιουργικότητα των μαθητών στο μάθημα της Μουσικής.
Αουλλού Συμεωνίδου: Αλληλοεπιδράσεις μουσικής και ποιήσεως.
Κύπρος Χρυσάνθης: Στίχοι του Βασίλη Μιχαηλίδη ταιριασμένοι από τον Κλ. 
Αρτεμίδη σε δημοτικές μελωδίες.
Καθηγ. Γιώργος Δανιήλ: Έλληνες ποιητές της διασποράς (Β. Αμερική).

ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΗΤΣΑΚΗ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ, ΑΘΗΝΑ 1979 

(Περίληψη ανακοίνωσης)

Η Ελληνική Βιβλιογραφία πάνω στο θέμα της σχέσης Μουσικής και Ποίη
σης είναι πολύ πτωχή. Μια σοβαρή προσπάθεια καλύψεως του κενού αποτελεί η 
έκδοση του βιβλίου του Κάρολου Μητσάκη, Καθηγητή της Νεοελληνικής Φιλο
λογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Νεοελληνική Μουσική και Ποίηση. Ανθολο
γία», που κυκλοφόρησε το 1979 από τις εκδόσεις «Γρηγόρη» σε δίγλωσση 
μορφή, αγγλικά και ελληνικά, με Πρόλογο του μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδω- 
ράκη.

Στον Πρόλογό του ο Θεοδωράκης θίγει, μέσα σε τρεις σελίδες, πολλά 
ουσιαστικά σημεία προβληματικής και συγχρόνως κάνει τις δικές του αποτιμή
σεις πάνω σ αυτά. Διαπιστώνει ο ίδιος πως υπάρχει ένα κενό στην ελληνική 

πραγματικότητα πάνω στο θέμα επιστημονική έρευνα της σύγχρονης μουσικής 
και πως το βιβλίο του καθηγητή Μητσάκη «έρχεται να βάλει το θεμέλιο λί
θο». Επισημαίνει τα προβλήματα της μελοποίησης της νεοελληνικής ποίησης, 
διαπιστώνει πως το χάσμα ανάμεσα στα έντεχνα έργα τέχνης και το λαό μεγα
λώνει, ισχυρίζεται ότι τελικά ο λαός αναγνωρίζεται μέσα από το σύγχρονο 
έντεχνο λαϊκό τραγούδι γιατί ταυτίστηκε μαζί του.

Ο καθηγητής Κάρολος Μητσάκης καταπιάνεται στην Εισαγωγή του βιβλίου 
(σσ. 3-47) με όλα τα ουσιαστικά θέματα και σημεία της σχέσης Μουσικής και 
Ποίησης, με άμεση αναφορά στα ελληνικά δεδομένα. Διαπιστώνει πως η Ελλάδα 
έχει προσφέρει στον ταραγμένο κόσμο μας την ποίησή της, και πως ο Θεοδωρά
κης και ο Χατζηδάκις κατόρθωσαν να αναστήσουν και να ζωντανέψουν την ελ
ληνική μουσική ενώ η Παιδεία δεν προσφέρει μουσική παιδεία στην Ελλάδα και 
ορισμένα ονόματα μουσικών δεν έχουν μεγαλύτερη διάδοση από τις αίθουσες των 
ωδείων. Παράλληλα παρουσιάστηκαν και ποιητές του ύψους του Σεφέρη, του 
Ελύτη, του Ρίτσου, του Γκάτσου κ.ά.π. που συνεργάζονται με τους συνθέτες για 
μελοποίηση ποιημάτων τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Νίκου Γκά
τσου.

Ο κ. Μητσάκης θεωρεί καλό να κάνει μια σύντομη αναδρομή στο παρελ
θόν και να τονίσει τις λίγες πετυχημένες προσπάθειες μελοποιήσεως ποιητι
κών συνθέσεων που δεν εύρισκαν όμως απήχηση στο πλατύ κοινό. Καταπιάνε
ται μετά με τη σχέση μουσικής και ποίησης και εξετάζει, με αναφορές στο J.S. 
Eliot, στον Ελύτη, στο Σεφέρη και σε άλλους, βαθύτερα το τί συμβαίνει στο 
νεοελληνικό χώρο. Δέχεται πως μια μουσική σύνθεση που γράφεται πάνω σε 
ένα ορισμένο ποίημα αποτελεί ουσιαστικά μια ερμηνεία του ποιήματος αυτού 
και στη συνέχεια εξηγεί τους λόγους και τον τρόπο της συγκρότησης της Αν
θολογίας, με ειδικές αναφορές στα ειδικά προβλήματα και στις ειδικές περι
πτώσεις.

Στην Ανθολογία ανθολογούνται συνολικά εικοσιεννέα ποιητές, που ποιήματά 
τους έχουν μελοποιηθεί από νεοέλληνες συνθέτες. Στο τέλος του βιβλίου παρέ
χονται τρία χρήσιμα ευρετήρια: (α) Ποιητών και ποιημάτων, (β) πρώτων στί
χων, και (γ) προσώπων και πραγμάτων. Συνολικά το βιβλίο αποτελείται από 
550 σελίδες.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΣΤΙΧΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

Αίτιο για τη συγγρφή του βιβλίου «Στίχοι και Μουσική», στάθηκε το 
γεγονός ότι στα σχολεία διδάσκεται η μελοποίηση ποιήματος.

Ίσως η διδασκαλία να γίνεται εμπειρικά και να περιορίζεται στην επιλο
γή ήχων που είναι αρεστοί στην ακοή.

Η εμπειρική όμως προσέγγιση είναι μια χρονοβόρος διαδικασία που το 
αποτέλεσμά της δυνατό να κινείται μέσα στα όρια του αφελούς δημιουργήμα
τος.

Η τακτική που ακολούθησαν αναγνωρισμένοι συνθέτες για τη μελοποίηση 
ποιημάτων, είναι έτοιμη γνώση που δεν πρέπει να αγνοείται.

Αφορμή για την έκδοση του βιβλίου στάθηκε ο ετήσιος διαγωνισμός της 
Ευρωπαϊκής Τηλεοράσεως που οργανώνει το ΡΙΚ.

Ίσως η πτωχή ποιότητα των στίχων, χωρίς ειρμό και έκφραση, να είναι 
υπεύθυνη για τη φαλκίδευση της εμπνεύσεως των νεαρών συνθετών.

Τα μουσικά παραδείγματα του βιβλίου σταχυολογήθηκαν από την παρα
δοσιακή, τη σοβαρή και την ελαφρά Μουσική. Πιθανόν μερικοί νεοέλληνες 
συνθέτες σήμερα να είναι άγνωστοι, αλλά για την εποχή τους υπήρξαν μεγάλοι 
και έτυχαν καθολικής αναγνωρίσεως και αποδοχής.

Από τη μελέτη του έργου των έγινε κατορθωτή η εξαγωγή συμπερασμά
των που παίρνουν τώρα τη μορφή κανόνων σαν κατασταλάγματα αισθητικής 
και λογικής, που κωδικοποιούνται με την έκδοση του βιβλίου.

Η στιχουργία των ελληνικών ποιημάτων και ιδιαίτερα ο τονισμός των 
λέξεων είναι το δεύτερο σκέλος της έτοιμης γνώσεως που πρέπει να γίνει 
κατανοητή από το νέο συνθέτη.

Το βιβλίο — που είναι ένα απόσταγμα τεχνικής, εμπειριών, παρατηρή
σεων και πληροφοριών που συντήκονται λειτουργικά σε μια ενότητα — ελπί- 
ζεται ότι θα γίνει αποδεκτό.

Έκφραση και Τονισμός Λέξεων σε Στίχο

Οι λέξεις σχηματίζουν τους στίχους που συνιστούν με τη σειρά τους μονά
δα δομής του ποιήματος.

Οι λέξεις εισηγούνται μουσικές φράσεις και κάποτε ολόκληρο σχέδιο, που 
πρέπει να μελετηθεί από τον συνθέτη.

Ξεφυλλισμένη
Ελεύθερη 
Φως 

(Ελύτης)

Μια και μόνη λέξη δίνει στην καλύτερη περίπτωση μια εικόνα και όχι 
σκέψη.

Δυο λέξεις σκορπισμένες στο ποίημα προκαλούν την αίσθηση της ακοής 
και αποσαφηνίζουν περισσότερο την πρόθεση.

Του κακού
(Δροσίνης)

Και ταφή 
(Παλαμάς)

Η «ηθελημένη διάκριση» από τους υπόλοιπους στίχους υποβάλλει την 
ανάγκη για την παραχώρηση ολόκληρης φράσεως με μελισματικό χαρακτήρα.

Οι λέξεις ουδέποτε απαγορεύουν, αποτελούν όμως εικόνα ζωής που έντο
να βιώνεται και οραματικά παρουσιάζεται.

Τ’ ανοιχά μπράτσα της γεμίσανε ύπνο 
Τα ξεκούραστα μαλλιά της άνεμο 
Τα μάτια της σιωπή 

(Ελύτης)

Κάθε λέξη και φράση έχει μια μοναδική φυσιογνωμία, που την καθιστά 
αμετάφραστη και ανεπανάληπτη.

Κάτω από το θόλο των πλατάνων 
σιγά - σιγά θα ρθουν κοντά σου 
το περιβόλι κι οι πλαγιές σου 

(Σεφέρης)

Λέξεις χωρίς σημασία (βάι, τρα λα λα), παρέχουν αρκετή ελευθερία, γιατί 
επαναλαμβάνονται για τη δόμηση συμμετρικών μελωδικών φράσεων.

Ο μελοποιός αντλεί κίνηση κι από τη σημασία των λέξεων.

Καβάλα πάει ο Χάροντας 
το Διγενή στον Άδη. 

(Παλαμάς)

Στην Ποίηση διακρίνονται τέσσερα είδη τόνων: 
α) ο γραμματικός όταν τονίζεται άκλιτη λέξη, 
β) ο ακουστικός, όταν μετατοπίζεται ο τόνος, 
γ) ο μετρικός που ακολουθείται ο τονισμός του μέτρου, 
δ) εμφαντικός, όταν αναφέρεται στον ισχυρό τονισμό. 
Στη Μουσική διακρίνονται άλλα τέσσερα είδη τόνων: 
α) τονικός, όταν ο φθόγγος έχει μεγαλύτερο ύψος, 
β) αγωγικός, όταν ο φθόγγος έχει μεγαλύτερη διάρκεια, 
γ) δυναμικός, όταν ο φθόγγος άδεται με ασυνήθη έμφαση, 
δ) μετρικός, όταν ο φθόγγος τονίζεται ανάλογα με τη θέση του στο μέτρο.
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Η σημασία των λέξεων ευρίσκεται πάντοτε σε συσχετισμό με τον μουσι
κό τονισμό. Ο λεκτικός τονισμός της ελληνικής γλώσσας, καθορίζει τον ποιη
τικό ρυθμό και είναι μάλλον αδύνατος, γιατί επιδέχεται παραγνώριση.

Τ’ άλογο τ ’ άλογο άκου σφυρίζουνε 
ζεστά τα βόλια μας φοβερίζουνε.

(Βαλαωρίτης)

Οι οξύτονες, παροξύτονες και προπαροξύτονες λέξεις συμβαδίζουν με τα 
αντίστοιχα μουσικά μέτρα για να μη γίνεται κατάχρηση της τέχνης.

Οι λέξεις σε ποιητικό κείμενο φέρουν δικό τους τονισμό και υπαγορεύουν 
σε μεγάλο βαθμό το πρότυπο της μελωδίας.

Θα βραδυάζει μέρα όταν θα φτάνουμε 
στου χωριού τ ’ αποσκιωμένα αλώνια 

(Δροσίνης)

Ο λεκτικός τονισμός που δέχεται μια συλλαβή δεν συμβαδίζει πάντοτε με 
τον ποιητικό ρυθμό που είναι υπέρθετος και κινείται με δικό του μέτρο.

Μα ήρθε ο καιρός της κατάρας 
πικρής του Ιερεμία.

(Σικελιανός)

Η συνίζηση δυο φωνηέντων προσφέρει λυδικό κυμάτισμα στον ιαμβικό- 
στίχο. Η συνάρθρωση τριών όμως φωνηέντων δεν είναι εφικτή.

Τη γαλανή του ελευθερία ο γλάρος 
υ-/υ-υ/υ-/υ-υ/υ-/υ

(Ελύτης)

Τη χασμωδία που απαιτεί ο ρυθμός τη συντηρεί ο μελοποιός.
Ο μελοποιός πρέπει να αντιληφθεί τις αλλαγές του μέτρου και να προ

σαρμόσει ανάλογα τα μήκη των φθόγγων.

Επέσανε τα Γιάννενα, σιγά να κοιμηθούνε 
εσβήσανε τα φώτα τους εκλείσανε τα μάτια. 

(Βαλαωρίτης)

Σε τριπλό χρόνο μελοποιείται η πρώτη φράση και με λικνιστική διάθεση, 
ενώ η δεύτερη σε τετραπλό χρόνο για τη στατική κατάσταση.

Η καλή απαγγελία θα βοηθήσει τον συνθέτη να συλλάβει τον εμφαντικό 
τονισμό των λέξεων και να αποφασίσει για την άρθρωσή των και την οριοθέ- 
τηση των διαστολών του μέτρου και την επισήμανση των πτώσεων.

ήταν /μια ελληνική γιορ/τή, με τελε/τές ω/ραίες 
με /λύρες και με αυ/λούς, με α/γώνα και στε/φάνους.

(Καβάφης)

Η θηλυπρεπής κατάληξη είναι σημαντικό στοιχείο για τους στίχους. Η 
συρροή των στίχων και της μελωδίας γίνεται ομαλότερη όταν γράφονται δυο 
ποιητικά μέτρα για κάθε μουσικό μέτρο.

Δεν είναι απαραίτητο σε ιαμβικούς ή τροχαϊκούς στίχους να τονίζονται 
όλες οι ζυγές ή μονές συλλαβές για να γεννηθεί ο ρυθμός.

στο ρημοκλήσι του Δηρού
(Δημοτικό) 

περασμένα μεγαλεία 
(Σολωμός)

Η σύμπτωση λεκτικού και μετρικού τονισμού σηματοδοτεί γραμμή του 
μέτρου. Σε ιαμβικούς στίχους είναι σύνηθες να τονίζεται η πρώτη συλλαβή και 
να μετατρέπεται το μέτρο σε τροχαϊκό.

(και) κάτω α/πό ξέ/νους ου/ρανούς 
- υ υ - υ - υ -

(Σεφέρης)

Άτονη συλλαβή που παραλείπεται και ισχυροποιείται η «θέση» έναντι 
της άρσεως.

Σε τροχαϊκούς στίχους τονίζεται κάποτε η δεύτερη συλλαβή

Γραμμές χρώματα, ώρες, κύκλοι
(Παλαμάς)

Ένδειξη για τη διαστολή του μουσικού μέτρου και πρόβλημα για το 
στροφικό τραγούδι. Η μονοτονία των ιαμβικών στίχων διακόπτεται με την 
εισβολή αναπαιστικών συλλαβών, όπου ο παρατονισμός είναι συντελεστής της 
ποικιλίας των.

Τα πελώρια μαρμάρινα κομμάτια 
υ υ-υ υ- 

(Παλαμάς)

Τονισμένη συλλαβή αναπαιστικού στίχου δίπλα από άλλη ρυθμικά τονι
σμένη δεν ακούεται.

πικρό σάβανο τώρα φορεί
(Σολωμός)

Σώζεται με αγωγικό τονισμό κατά τη μελοποίηση. Άτονη συλλαβή δα
κτυλικού στίχου πάλιν δεν ακούεται.

περαστικά που νοτίζουν τα μάτια των.
(Παλαμάς)

Ο συνθέτης τη μεταχειρίζεται σαν ανάκρου'ση, όπου ελλείπει η θέση κτύ
πημα.
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Οι δακτυλικοί στίχοι συμφύονται κάποτε με ανάκρουση.

α/πλώνω κι αρπάζω μαλλάκια φτενά 
(Βάρναλης)

Η αυθαίρετη τοποθέτηση μουσικού τόνου ενάντια στον ποιητικό είναι κά
ποτε ελκυστικό στοιχείο που εκμεταλλεύεται ο μελοποιός του ποιήματος. Οι 
αρνητικές και ερωτηματικές λέξεις τονίζονται μόνιμα.

Jev έχω ούτε μια φούχτα στάρι 
(Κράλης)

Ο δυναμικός τονισμός επιστρατεύεται για να προσδώσει ασυνήθη έμφαση.
Ο ρυθμός του ποιήματος — παράγωγο του λεκτικού τονισμού — δεν ση

μαίνει το ποιητικό μέτρο, αλλά τη ροή του ποιητικού λόγου που κινείται σε 
φανερή ή αφανέρωτη τάξη με τονισμούς και ηχητικές δομές.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΘΑΣ

ΤΟ «ΜΑΣΤΙΓΙΟΝ» TOT ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΔΙΟΤ 
ΠΗΓΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Παρακαλώ να μου επιτραπεί, προτού μπω στο κύριο μέρος της ανακοί
νωσής μου, να εξηγήσω γιατί διάλεξα το θέμα αυτό και ποια μέθοδο θα ακο
λουθήσω στη διαπραγμάτευσή του.

Το «Μαστίγιον» ήταν έμμετρο σατιρικό φύλλο, που εξέδιδε στη Λευκω
σία από το 1911 ως το 1930 ο δημοφιλής πατριώτης ποιητής Γιάννης Περδί- 
ος. Το έγραφε από την αρχή μέχρι το τέλος ο ίδιος.

Να τι σημειώνεται και στα 267 φύλλα, που κυκλοφόρησαν στα 20 χρόνια 
ττ ζωής του, κάτω από τον τίτλο «Μαστίγιον».

που δυο φορές τον μήνα κροταλίζει/και πότε πίπτει καυστικόν και πότε 
γαργαλίζει.

Και πιο κάτω:
Ο Γιάννης ο Περδίος εδώ στη Λευκωσία/το φύλλο θα το γράφει με πέννα 
σκωπτική/ - χωρίς ποτέ να θέλει καμιά συνεργασία -/ και θ ’ αψηφά με 
γέλιο κι αυτήν την φυλακή.

Οι βασικοί λόγοι, για τους οποίους διάλεξα το θέμα μου, είναι πρώτα 
-πρώτα, βέβαια, το ότι οι περί μουσικής ειδήσεις προσφέρονται έμμετρα κι 
έτσι είμαστε στα πλαίσια του θέματος του συμποσίου. Πέρα απ’ αυτό, το 
γεγονός ότι το «Μαστίγιον» εκδιδόταν σε μια εποχή, κατά την οποία άρχισαν 
να τίθενται οι πρώτες βάσεις για κάπως οργανωμένη μουσική κίνηση στην 
Κύπρο, καθώς και το ότι οι μουσικές ειδήσεις δεν παρουσιάζονται στεγνά, 
αλλά διανθίζονται με κάποιους χαρακτηρισμούς, κρίσεις και σχόλια από μια 

προσωπικότητα της απήχησης του Περδίου προσδίνουν, νομίζω, στις ειδήσεις 
αυτές, που και από μόνες τους, βέβαια, έχουν ενδιαφέρον γιατί είναι σχεδόν 
άγνωστες, ιδιαίτερη σημασία.

Εκείνο που επιδιώκω στην ανακοίνωσή μου είναι να σταχυολογήσω τις 
ειδήσεις του «Μαστιγίου», που αναφέρονται σε μουσικές δραστηριότητες, και 
να τις σχολιάσω κι εξηγήσω με βάση κι άλλα στοιχεία από άλλες πηγές.

Το πρόσωπο που έχει τη μερίδα του λέοντος στις αναφορές του «Μαστι
γίου» είναι ο βιολιστής και καθηγητής Μουσικής Γιαννακός Διανέλλος. Αναφέ
ρεται στα φύλλα με αρ. 48, 52, 53, 94, 126, 138, 150 και 178, που καλύπτουν 
την περίοδο 1913 - 1923.

Στην πρώτη περίπτωση («Μαστίγιον» αρ. 48, 15/10/1913) γράφει:
Εις τον γλυκύν της Κύπρου Μουσικό/Κι εγώ χαρίζω φίλημα γλυκό!/Κα
λώς τον Γιαννακό μου τον γλυκό/Πόχει Βιολί που κλαίει στόνα χέρι/ και 
στ’ άλλο Λύρα για μελωδική - /που την δονεί το πιο λεπτόν αγέρι!/Κα
λώς το τ ’ Απολλώνειο παιδί/Πούλθε στην Κύπρον λίγο ν ’ ανασάνει/Κι 
αμάραντο βαστά δάφνης κλαδί,/Αλλά φορεί κι ακάνθινο στεφάνι!/
Στ ’ ωραίο μέτωπό του το λευκό/Και στα μακρά κι ολόμαυρα μαλλιά 
σου./Η Μούσα δίδει φίλημα γλυκό./ Τώρα πούλθες, Αϊδόνι, στην φωληά 
σου!/

Υπενθυμίζω ότι ο Διανέλλος (το πραγματικό όνομά του ήταν Θεοχαρί- 
δης) γεννήθηκε το 1878, έμεινε από πολύ μικρός ορφανός και υιοθετήθηκε από 
την οικογένεια της θείας του Αθηνάς Διανέλλου. Πολέμησε στην Κρητική 
επανάσταση του 1897, σπούδασε στις Βρυξέλλες βιολί’, αντί ιατρική όπως 
ήταν η επιθυμία των Διανέλλων, και γύρισε στη Λευκωσία, όπου εργάστηκε 
από το 1913-1914 στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και Διδασκαλείο, δίνοντας πα
ράλληλα τακτικά κονσέρτα. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, όπου 
δίδαξε μουσική σε διάφορες περιοχές. Μετά τη συνταξιοδότησή του παρέμεινε 
στη Ρόδο, όπου το 1952 εξέδωσε την ποιητική συλλογή Μια ζωή.

Οι αναφορές του Περδίου σε Λύρα είναι για τα ποιήματά του, σε δάφνης 
κλαδί για τη συμμετοχή του στην επανάσταση του 1897 και το ακάνθινο στε
φάνι στις οικονομικές και άλλες δυσχέρειες της ως τότε ζωής του.

Στον αρ. 52 (1/1/1914) διαφημίζει το κονσέρτο του Διανέλλου με τα πιο 
κάτω:

Ολοι κι όλες περιμένουν μ’ ανυπόμονον ψυχή/του Κυπρίου Μουσικού 
μας το κονσέρτο το μεγάλο.../

Στο επόμενο φύλλο (20/1/1914) μιλά για τη συναυλία κι εγκωμιάζει το 
θαυμάσιο παίξιμο του βιολιστή:

Προχθές στο Διανέλλο/Που φίλημα του στέλλω/-Επήγανε πολλοί/Κι εί
δαμε να γυρίζει/Παντού και να γαυγίζει/Κι ένα μικρό σκυλί!/
Ποιος ζέρει τι ζητούσε/Και τόσον υλακτούσε/Χωρίς καμιά ντροπή.../ 
Ίσως στα κτήνη τάλλα/Που φώναζαν στην σάλα,/Γαύγιζε: Σιωπή!/
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Προς έκπληζίν μας όλων,/Ο Κύπριος Απόλλων/ - Σαν πήρε το βιολί/Και 
στες χορδές με χάρη/ Έγγισε το τοζάρι,/Σίγησε το σκυλί!/
Κι ήκουσε τρέμον όλο/Με βλέμμα ακτινοβόλο/Το θεϊκό βιολί/Και την 
ουράν εκίνει/Σαν νάχε Παγανίνη/ - Ψυχή, και το σκυλί!.../

Από την εφημερίδα «Κυπριακός Φύλαξ» (αρ. 406, 3/1/1914), αλλά και 
από το σχετικό πρόγραμμα, αντίγραφο του οποίου διαθέτω, στη συναυλία 
εξετέλεσε έργα Παγκανίνι, Σερεζάτα, Βιενιάφσκυ κ.ά., συνοδέυσαν δε στο πιά
νο η Ευγενία Α. Θεοδότου και οι δεσποινίδες Ιωάννα Δέρβη και Αράπη.

Στο φύλλο αρ. 94 (20/1/1916) ο ποιητής εκφράζει τη λύπη του, γιατί 
δεν μπόρεσε, λόγω ασθένειας, να παραστεί στο κονσέρτο του.

Δεν ήλθα, Γιαννακό μου, να σε χειροκροτήσω/γιατί πριν του κονσέρτου 
μούτυχε ν ’ αρρωστήσω!/
Για τον Διανέλλο, του βιολιού τον ρήγα, που τον αγαπώ/Πάμπολλα κι αν 
ψάλλω πάλι θάναι λίγα κι έτσι σιωπώ./

Ανάλογα λόγια συναντούμε και στους αρ. 126 (20/2/1918), 138 
(25/2/1919), 150 (25/2/1920) και 178 (10/2/1923), που σχολιάζουν ισάρι
θμες συναυλίες του θαυμάσιου καλλιτέχνη.

Άλλη μουσική προσωπικότητα, στην προβολή της οποίας επιμένει ο 
Περδίος — και δίκαια — είναι ο επίσης καθηγητής στα Ελληνικά Εκπαιδευτή
ρια Λευκωσίας (1917-1929) Χρίστος Πετρόπουλος.

Η πρώτη φορά που μνημονεύεται ο Πετρόπουλος είναι στο φύλλο αρ. 136 
(3/1/1919), όπου γίνεται αναφορά σ’ αυτόν ως συνθέτη και διευθυντή της 
μαντολινάτας του «Τερπάνδρου», ταλαντούχο μουσικό αναγνωρισμένο από ξέ
νους, αλλά άγνωστο εν πολλοίς στην Κύπρο.

Τόσες μέρες περιμένω μ ’ ανυπόμονη καρδιά/που θα κάμουν Συναυλία του 
«Τερπάνδρου» τα παιδιά/και στου νέου μουσουργοή μας τας συνθέσεις να 
τρυφήσουν/ και όλοι τον Πετρόπουλό μας να καταχειροκροτήσουν!
Και στην Ιταλία μέσα τέτοιο τάλαντο γερό/Μουσουργοί τ ’ αναγνώρισαν 
και το βρήκανε λαμπρό/κι όμως στην μικρή μας Κύπρον, άγνωστον ακό
μα μένει/γιατ ’ ο Τύπος μας - τι κρίμα - για την τέχνη του σωπαίνει./

Ένα χρόνο αργότερα (αρ. φύλλου 149, 3/2/1920) υπόσχεται ότι θα γρά
ψει ύμνο για το δέντρο, που πιθανό να μελοποιήσει ο Πετρόπουλος. Υπενθυμί
ζω ότι ο Πετρόπουλος έγραψε τη μουσική του ποιήματος του Περδίου «Η 
λάβα της Κύπρου». (Η Κύπρος μας που στέναζε) που αγαπήθηκε τόσο πολύ 
από γενεές Κυπρίων και τραγουδιόταν ως την Ανεξαρτησία σε κάθε σχεδόν 
εθνική εκδήλωση. Στο ίδιο φύλλο συγχαίρει ενθουσιωδώς το μουσουργό και τα 
επιτεύγματά του στη μαντολινάτα του «Τερπάνδρου», πράγμα που επανα
λαμβάνει και τον επόμενο χρόνο.

Εύγε στον Πετρόπουλό μας, τον λαμπρό μας μουσουργό,/όλοι πρέπει να 
φωνάζουν καθώς φώναζα κι εγώ/που τους νέους του «Τερπάνδρου» μας 
τους έκαμε ζεφτέρια/κι όλοι τους χειροκροτούνε και τους σφίγγουνε τα 
χέρια! (αρ. 149, 3/2/1920).

Τον λαμπρό τον Μουσουργό μας που τον «Τέρπανδρο» τιμά/για τ’ ωραίο 
του Κονσέρτο τον συγχαίρουμε θερμά! (αρ·. 160, 17/2/1921).

Η τελευταία φορά που γίνεται αναφορά στον Πετρόπουλό είναι με το 
θάνατό του στα 1929 (αρ. φύλλου 260, 19/12/1929).

Μ ’ όλους πικρά θρηνολογώ/τον Κύπριο μας μουσουργό!/
Τον άτυχο Πετρόπουλό τον έκλαψα κι εγώ/που πρόωρα κατέβηκε μέσα 
στην γη την μαύρη/και εχάσαμε της Κύπρου μας τον ένθουν Μουσουργό/ 
που τόσο βασανίστηκεν ανάπαυση πριν ναύρει/.

Από τη συλλογή αυτή δε θα ήταν δυνατό να λείπει ο πατέρας της βυζαν
τινής μουσικολογίας στην Κύπρο Στυλιανός ^ζουρμούζιος. Ο Περδίος αναφέρει 
την έκδοση του πρώτου βιβλίου του στα 1915 (αρ. φύλλου 76, 15/2/1915).

Του φίλου Χουρμουζίου την «Εθνικήν την Μούσαν»/που κι έζω την θαυμά
ζουν ως αϊδονολαλούσαν/ - κι απ’ την ψυχή της βγαίνει βασιλικός ρυ
θμός, /κι η Μούσα μας προς όλους την συνιστά θερμώς!/

Πρόκειται για το βιβλίο «Εθνική Μούσα, περιέχουσα τους εις βασιλικάς 
και εθνικάς εορτάς ψαλλομένους ύμνους και ως και τινά ειδικά άσματα», εν 
Λεμεσώ Κύπρου 1915.

Στο ίδιο φύλλο διαβάζουμε και τα πιο κάτω:
Ο μουσικάντης Ττόμας που το βιολί σαν παίζει/Τρελλαίνονται μαζί του κι 
Εγγλέζοι και Μαλτέζοι/Και τες σφυριές αρχίζουν με σφύριγμα γοργό./ Ε
βαλε μοναχός του στο χέρι του το γάντι/Ειπών: Θέατρο μόνο, με δίχως 
Μουσικάντη,-/ Είναι σαν Εκκλησία με δίχως Λειτουργό!.../

*
Αγνοώ σε ποιον από τη μουσική οικογένεια των Τόμας αναφέρεται. 

Υπήρχε ο πατέρας Κωνσταντίνος και τα παιδιά Γιώργος και Κλέων. Ο Κλέων 
γύρω στο 1918-1919 συνεργάστηκε με τους αδελφούς Πετρίδη, το Σόλωνσ 
Μιχαηλίδη κ.ά. κι έκαμαν μαντολινάτα. Ο ίδιος το 1923 διατηρούσε στη Λευ
κωσία κατάστημα μουσικών ειδών.

Ερχόμαστε τώρα σε μια άλλη μορφή της κυπριακής μουσικής ζωής, την 
Ελένη Αθανασιάδου — Μαξούτη. Ήδη στο φύλλο αρ. 173 (6/10/1922) συ
ναντούμε τους πιο κάτω στίχους:

Στης Κύπρου την Πιανίστα, την άφθαστην Ελένη/που στο Θρονί της Τέ
χνης την βλέπω ν ’ ανεβαίνει/και με κομμάτια θεία κι εμάς μας συγκινεί,/ 
κάθε μας κόρη πρέπει σ ’ αυτήν να τρέζει τώρα/που και Σχολήν του Πιά
νου μας ίδρυσε στην Χώρα/και σαν κι αυτή στην Κύπρο δεν είδα να φανεί!/ 

Παρόλο που η Ελένη Αθανασιάδου τέλειωσε τις σπουδές της στο Ελληνι
κό Ωδείο Αθηνών τον Ιούνιο του 1925, άρχισε να διδάσκει και να δίνει κονσέρ
τα από το 1922. Τούτο επιβεβαιώνεσαι και από εφημερίδες της εποχής. Ο 
«Ημερήσιος Κήρυξ» για παράδειγμα γράφει: Δ/νίς Ελένη Γ. Αθανασιάδου 
παραδίδει μαθήματα κλειδοκυμβάλου «μόνη διπλωματούχος Ωδείου Αθηνών» 
(13/26/1922).
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Στην ίδια αναφέρεται και στον αρ. 181 (10/5/1923) με την ευκαιρία που 
συνοδεύει στο πιάνο το νεαρό βιολιστή Νίκο Καμπουράκη, του οποίου το κον
σέρτο προαναγγέλλει στο προηγούμενο φύλλο (13/4/1923). Λέει, λοιπόν, για 
Αθανασιάδου και Καμπουράκη.

...Μικρός Απόλλων μοιάζει/Στο χέρι σαν βαστάζει/ - Το μάγο του βιολί/ 
Κι οι Μούσες αν εζούσαν/Θα του καταφιλούσαν/ Κι αυτές την κεφαλή/ 
Με Μούσα την Ελένη/Τον βλέπω ν ’ ανεβαίνει/Στης Τέχνης το Θρονί/Κι 
εκείνος την μαγεύει/Κι αυτή τον γοητεύει/Στο πιάνο σαν φανεί!/
Με τέτοια μιαν Αρτίστα/Πούναι σωστή Πιανίστα/-Εταίριαξε λαμπρά/Και 
δυο ταλέντα τώρα/Μες στην δική μας χώρα/Εσμιξαν μια χαρά!/
Αν ήταν πιο μεγάλος/Αφούναι Μόζαρτ άλλος -/Θα τούλεγα στ’ αυτί/να 
παντρευθεί μ ’ εκείνη/Και πλάι της να μείνει/Αν έστεργε κι αυτή!/
Κι αν τούδινε το χέρι/Κι οι δυο γινόταν ταίρι/Μπορεί, μα το Χριστό,/Τά
λαντα δυο σμιγμένα/Να μας γεννούσαν ένα/πολύ πιο θαυμαστό!/

Από εφημερίδα της εποχής (π.χ. «Ημερήσιος Κήρυξ» αρ. 110, 
30/3/1923) μαθαίνουμε ότι ο Καλύμνιος Νίκος Καμπουράκης έδωσε τότε συ
ναυλίες σε πόλεις της Κύπρου. Δώδεκα χρονών το 1923 είχε από την ηλικία 
των έξι χρόνων αρχίσει μαθήματα με το διάσημο Zelihmjan. Πριν από την 
Κύπρο είχε εμφανιστεί στην Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια κ.α.

Τέλος, την Ελένη Αθανασιάδου αναφέρει και σε συνδυασμό με τη μαθή- 
τριά της Λόλα Λεοντιάδου (αρ. 235, 8/12/1927).

Στης Κύπρου μας τ ’ Ωδείον η πρώτη Καθηγήτpia/όπου καμιά στην Κύπρο 
στο πιάνο δεν την φθάνει/έβγαλεν ανταξίαν της φήμης της μαθήτρια/κι 
είδανε την Αολού της κι Εγγλέζους να λωλάνει./

Ένας άλλος καλλιτέχνης του οποίου διαφημίζεται συναυλία, είναι ο Πάι- 
ονίδης.

Τον λιγύν μας Παιονίδην/συνιστώ κι εγώ στην πόλη/- και σ ’ αυτού την 
συναυλίαν εύχομαι να τρέξουν όλοι!/
(αρ. 196, 30/10/1924)

Πρόκειται για Λεμεσιανό καλλιτέχνη, που πρόσφερε πολλά στη μουσική 
κίνηση της πόλης του, κι ίδρυσε στη Θεσσαλονίκη το 1928 το Θερμαϊκόν 
Ωδείον (εφημ. «Νέα Λαϊκή»). Για το ρεσιτάλ του η «Ελευθερία» της 
27/9/1924 γράφει σε ανταπόκρισή της από τη Λεμεσό.

«Ο νεαρός συμπολίτης ημών κ. Θ. Παιονίδης, σπουδάζων από πολλού εν 
Αθήναις την φωνητικήν ιδία μουσικήν, εν τη οποία κατά τας ομολογίας των 
διαπρεπών αυτού καθηγητών επιδεικνύει ιδιοφυ’ί'αν σπάνιάν, αγαθάς δ’ ελπί
δας παρέχει διά το μέλλον, παρακολουθών δε εξ ίσου και την οργανικήν, συγ- 
κροτήσας κατά τους μήνας της παρ’ ημίν διαμονής του τελείαν Χορωδίαν και 
άριστα εγκυμνάσας αυτήν, προτίθεται να παρουσιασθεί μετ’ ολίγας ημέρας 
προ του αξιότιμου κοινού της Πρωτευούσης εν συναυλία, ην διοργανοί τη ευ- 
γενεί συμπράξει και άλλων φιλομούσων...».

Στον αρ. 200 (5/2/1925) αναφέρει δυο ακόμη μουσικούς που έδρασαν 
στην Κύπρο, τον Αμβρόσιο Τζοζεφέν και τον Angelo D’ Anna. Ο Τζοζεφέν 
υπήρξε ο πρώτος διευθυντής της φιλαρμονικής της Αστυνομίας κι ο δεύτερος 
δίδαξε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο κι αλλού.

Κλήσιν βγάλε στο κουβέρνον επί δυσφημίσει/που πιο γέρον κι απ' τον 
Ντ ’ Άννα σ ’ έχει παραστήσει!/Συνταξιούχο τώρα τον Ζωζεφέν μου κά
ναν/Πιο νέον για να βρούνε να τον διαδεχθεί/Και βρήκαν ως πιο νέο τον 
Μαθουσάλα Ντ ’ Άνναν/Που θάχε γιο πιο γέρον αν είχε παντρευτεί/
Αν Βορονώφ αδένες ξανάνειωναν κι εκείνο/Κι ακμαίον τον θεωρούσαν για 
κάθε μια δουλειά/Και τον επροτιμούσαν από τον Ζωζεφίνο/Τότε γι ’ αυτό 
που κάμαν δεν θάβγαζα μιλιά!/
Μα νάναι σαν Παππούς του στην ηλικίαν τώρα/Κι όμως κι από τ ’ αγγόνι 
πιο νέος να κριθεί/Χωρίς να τον τονώσουν του Βορονώφ τα δώρα/θαρρώ 
πως ο Μαέστρος έχει δυσφημισθεί!

Για το γεγονός γράφει η «Ελευθερία» στις 26/11/1924. Σημειώνει ότι, 
όταν συνταξιοδοτήθηκε ο Τζοζεφέν, προτάθηκε στον Πετρόπουλο ν’ αναλάβει 
τη διεύθυνση της Φιλαρμονικής. Εκείνος ζήτησε να διατηρήσει, παράλληλα, 
και τη θέση του στα σχολεία, όπως άλλωστε έκανε κι ο Τζοζεφέν. Οι Άγγλοι 
αρνήθηκαν και προσέγγισαν ξένο.

Η τελευταία μνεία μουσικής δραστηριότητας, που κάμνει το «Μαστίγι- 
ον», είναι η ακόλουθη: (αρ. 236, 19/1/1928).

Δεν μπόρεσα να πάγω τον Φρίξο μου ν’ ακούσω/και τες χορδές της Αύ
ρας ένθους γι ’ αυτόν να κρούσω!/

Προφανώς πρόκειται για το Φρίξο Μικελίδη που, όπως πληροφορούμα
στε από την «Ελευθερία» του 1927, έδωσε τότε συναυλίες σε διάφορες πόλεις.

Συνψίζοντας θα έλεγα ότι το «Μαστίγιον» είναι σημαντική πηγή πληρο
φοριών για τη μουσική κίνηση της εποχής του όπως, άλλωστε, είναι πηγή και 
για την πολιτική, κοινωνική και γενικότερα πολιτιστική ζωή του τόπου. Κάτι 
τέτοιο αναμένεται από ένα σατιρικό έντυπο, που καταπιάνεται από την ίδια 
τη φύση του με τη σύγχρονη πραγματικότητα, την τρέχουσα επικαιρότητα. 
Έτσι, στις σελίδες του συνατούμε στοιχεία για τη ζωή και κυρίως τη δράση 
των μουσικών μας Γιαννακού Διανέλλου, Χρίστου Πετρόπουλου, Ελένης Αθα
νασιάδου, Στυλιανού Χουρμουζίου, Τόμας, Θ. Παιονίδη, Αμβρόσιου Τζοζεφέν, 
Angelo D’ Anna, Φρίξου Μικελίδη και Λόλας Λεοντιάδου, που είχαν σημαντι
κή προσφορά στην προώθηση των μουσικών πραγμάτων στην Κύπρο.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Η μελέτη της δημιουργικής διαδικασίας είναι ένα ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα. 
Στην πραγματικότητα είναι αδύνατο να παρατηρήσει κανείς :από τα έξω τους 
κρυφούς μηχανισμούς μιας τέτοιας διαδικασίας και είναι μάταιο να προσπαθή
σει κανείς να παρακολουθήσει τις διαδοχικές της φάσεις στο έργο κάποιου 
άλλου. Εξίσου δύσκολο όμως, είναι να παρατηρήσει κανείς τον ίδιο του τον 
εαυτό, σ’ αυτό το κατ’ εξοχήν ρευστό ζήτημα.

Η επιστημονική έρευνα, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, βοήθησε τους παι
δαγωγούς να καταλήξουν σε βασικά συμπεράσματα σ ’ ότι αφορά τη δημιουργικό
τητα. Η εξέταση αυτών των αρχών θα μας βοηθήσει ν’ αντιληφθούμε καλύτε
ρα τι είναι η δημιουργική διαδικασία στη διδακτική πράξη.

Τα χαρακτηριστικά των δημιουργικών παιδιών προσδιορίστηκαν με βάση 
την έρευνα. Αυτά είναι πολλές φορές έκδηλα στις δημιουργικές πληροφορικές 
και γραπτές τους εργασίες. Οι εκπαιδευτικοί μας θα μπορούν να βοηθήσουν 
αποτελεσματικότερα τα δημιουργικά παιδιά, αν γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά 
τους.

Παρ’ όλο που οι αρχές της δημιουργικής διδασκαλίας πρέπει να εφαρμό
ζονται σε κάθε καλή διδασκαλία, εντούτοις μια σύνθεση όλων αυτών των αρ
χών, για μια χρονική περίοδο θα μας οδηγήσει στην ανάπτυξη της δημιουργι
κής διδασκαλίας μάθησης.

Όταν μιλούμε για δημιουργικότητα στο μάθημα της μουσικής εννοούμε τις 
προσπάθειες των παιδιών να φτιάξουν μουσική με την οργάνωση του υλικού, που 
να είναι πρωτότυπο και μοναδικό για τα ίδια τα παιδιά. Τα κίνητρα και ερεθί
σματα που μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των παιδιών για αυτοσχεδια- 
σμό και σύνθεση μουσικής προέρχονται: (α) Από τον κόσμο που είναι έξω από 
τη μουσική, δηλ. από τον πραγματικό κόσμο και (β) από τον κόσμο της μουσι
κής. Υπάρχουν πολλές μορφές δημιουργικών εργασιών, που εφαρμόζονται στα 
σχολεία μας. Τα παιδιά αφού αντιληφθούν τις δυνατότητες της δημιουργίας δια
φόρων κατασκευών με ήχους σε απλές μορφές, ύστερα μπορούν να οδηγηθούν 
μέσα από τις δικές τους δημιουργικές εργασίες ν ’ αντιληφθούν τις τεχνικές των 
έργων άλλων συνθετών, που τους προσφέρονται ως μουσική ακρόαση.

Η δημιουργικότητα μέσα στην όλη εκπαιδευτική προσπάθεια και διαδι
κασία είναι αναπόσπαστο μέρος, που αν εφαρμοστεί σωστά, μεθοδευμένα και 
συστηματικά θα συμβάλει στην ποιοτική ανάπτυξη και βελτίωση της εκπαί
δευσης, από πλευράς αναλυτικού προγράμματος, μεθόδων εργασίας, μέσων δι
δασκαλίας και επιτευγμάτων των παιδιών.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΤΡΙΔΗΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Μέσα στό πέρασμα τού χρόνου καί μέσα άπό τις σελίδες τής Παγκόσμιας 
Μουσικής Φιλολογίας άναρίθμητες είναι οί μουσικές συνθέσεις πού θέματα 
έχουν τόν ποιητικό λόγο. ’Έτσι συνήθως γίνεται: Προηγείται ή ποιητική έμ
πνευση καί άκολουθεϊ ή μουσική δημιουργία. Καί τούτο οχι μόνο στή μελοποί
ηση στίχων καί στό Lied, όπου τό δέσιμο τού ποιητικού λόγου μέ τήν μουσική 
είναι άναμφισβήτητο, ώστε στήν προγραμματική μουσική οπού ό συνθέτης 
έχει στό μυαλό του κάτι συγκεκριμένο καί προσπαθεί μέ τήν έμπνευσή του νά 
τό ζωντανέψη — μέ ήχους καί ρυθμούς —. ’Αλλά καί σ’ αύτή καθ’ έαυτή τήν 
κλασσική μουσική ύπάρχει σχεδόν πάντα στό βάθος μιά βασική διάθεση, μιά 
κεντρική ιδέα. Δέν ύπάρχει σχεδόν κανένας συνθέτης πού νά μήν έχη άφήσει 
κάποιο άριστούργημα πού είναι βασισμένο πάνω στον ποιητικό λόγο. Σέ δλες 
τις έποχές τής μουσικής δημιουργίας — τής κλασσικής, τής ρωμαντικής, τής 
προγραμματικής καί τής σύγχρονης — άπειρα είναι τά δείγματα τής έπίδρα- 
σης πού ή ποίηση είχε στήν ψυχή καί τήν έμπνευση τών κολοσσών τής μουσι
κής δημιουργίας.

Τό άντίθετο είναι τό άσυνήθιστο. Νά άντλή ό ποιητής τήν έμπνευσή του 
άπό τή μουσική δημιουργία. Νά προσπαθή νά μεταφέρη σέ στίχους καί νά 
άποδώση ποιητικά τή μουσική έμπνευση. Καί τούτο διότι ή μουσική έμπνευση 
είναι κάτι άκαθόριστο, κάτι άπιαστο, κάτι άόρατο, πού πλανιέται γύρω μας, 
πού τό νιώθουμε, μά πού δύσκολα μπορεί νά πιαστή καί δυσκολώτερα άκόμη 
νά έρμηνευθή μέ λόγια. Είναι κάτι πού δονεί τόν καθένα άνάλογα μέ τήν ψυχι
κή του διάθεση, τήν αισθηματική του άντίληψη καί τή μουσική του καλλιέρ
γεια. Συμβαίνει μάλιστα τό ίδιο έργο νά μή μάς έπηρεάζει πάντα μέ τόν ίδιο 
τρόπο. ' Η άντίδρασή μας άντανακλά τήν ψυχική μας κατάσταση εκείνης τής 
στιγμής πού τό άκούομε, καί φυσικό είναι νά μάς επηρεάζει άνάλογα. *0  ποι
ητής πού καταπιάνεται μέ αύτό τό είδος τής ποίησης πρέπει νά είναι προικι
σμένος μέ πολλήν εύαισθησία καί εξαιρετική μουσική άντίληψη.

Στό σημείωμα αύτό δέν είναι δυνατό νά άπαριθμήση κανείς τούς στίχους 
έκείνους πού στάθηκαν άφορμή νά δούν τό φώς άναρίθμητες μουσικές δημιουρ
γίες, δείγματα άνεπανάληπτης έμπνευσης καί ομορφιάς, σωστά διαμάντια μέ
σα στήν παγκόσμια μουσική φιλολογία, ούτε τά λιγοστά, τά ελάχιστα δείγμα
τα τής άντίστροφης παράταξης, τών ποιημάτων δηλαδή πού έμπνεύστηκαν 
άπό τις μουσικές συνθέσεις. Θά περιορισθώ σέ δυο περιπτώσεις, μέ τις όποιες 
άσχολήθηκα περισσότερο. Μέ τόν ’Εθνικό Μουσουργό Μανώλη Καλομοίρη 
καί μέ τόν ποιητή Κύπρο Χρυσάνθη.

' Ολόκληρο σχεδόν τό έργο τού Καλομοίρη είναι βασισμένο στον ελληνικό 
στίχο. Στήριξε τή μουσική του έπάνω στά διδάγματα τών μεγάλων δασκάλων 
τής μουσικής τέχνης άλλά τή διάρθρωσή της χρωστούσε οχι μόνο στό λαϊκό 
τραγούδι άλλά καί πάνω στά ύποδείγματα καί τήν πνοή τών μεγάλων ήρώων 
τής Νεοελληνικής τέχνης καί πάνω άπ’ όλα στον Κωστή Παλαμά. «"Ο,τι 
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καλύτερο», έλεγε, «καί δ,τι άγνότερο έχω γράψει είναι τις περισσότερες φορές 
δεμένο μέ τόν Παλαμικο στίχο, μέ τήν Παλαμική ιδέα». 'Ο Καλομοίρης έβαλε 
σέ μουσική τις δυο πρώτες σειρές τών ’Ιάμβων καί ’Αναπαίστων, το «Σ’ 
άγαπώ» καί τό «Μαγιοβότανα», δεκατέσσερα τετράστιχα άπό τον Κύκλο των 
τετραστίχων, δέκα τραγούδια άπό τούς Πεντασύλλαβους. Πέντε τραγούδια άπό 
τό τέταρτο βιβλίο τής Πολιτείας καί Μοναξιάς: το «Κάποια λογάκια» άπό τή 
«Μαγική Φωτιά», τρία δεκατετράστιχα, το ’Εμπρός, τήν Έληά, τήν ’Άνοι
ξη-

Άλλά καί δταν τά έργα του δέν έξαρτώνται άμεσα άπό τούς στίχους τού 
Ποιητή, ιδεολογικά πίστευε πώς ήταν συνυφασμένα μέ τήν Παλαμική ιδέα. 
’Έτσι καί ή Συμφωνία τής λεβεντιάς καί ή Παλαμική Συμφωνία είναι Παλαμι- 
κά καί ή Ρωμέϊκη ΣουΊτα, πού το φινάλε της είναι γραμμένο πάνω στούς 
στίχους

Στής θάλασσας επάνω τό νερό 
ένας τεχνίτης με μυαλό καί γνωσι, 
άγώνα είχε φοβερό 
παλάτι ξακουστό νά θεμελιώση.

Καί ή Συμφωνία των ’Ανίδεων καί τών Καλών ’Ανθρώπων είναι Παλαμι
κή, όπως Παλαμικύς είναι καί ό Πρωτομάστορας μέ τό γύφτικο μοτ.ίβο του 
πού ίσως νά μήν τό εύρισκε αν δέν ήξερε τον Δωδεκάλογο. Παλαμικο είναι καί 
το τρίπτυχό του πού έγραψε γιά νά θρηνήση μιά μεγάλη ιδεολογική του λα
τρεία, τον ’Ελευθέριο Βενιζέλο, καί πού ή μοίρα θέλησε νά έκτελεσθή γιά 
πρώτη φορά τήν ήμέρα τής ταφής τού ποιητή, σάν εύλαβικό μνημόσυνο τού 
συνθέτη. Γιά τή σχέση μουσικής καί ποίησης ό Καλομοίρης γράφει: « Ή μου
σική δεν είναι κατά τή γνώμη μου παρά ή εκδήλωση μιάς πραγματικής ποιητικής 
διάθεσης όπως πιστεύω πώς καί κάθε άνώτερη ποιητική άπόδοση περιέχει καί 
μουσικά στοιχεία πού ό ποιητής άποδίδει μέ τόν λόγο καί τόν ρυθμό. Άλλά καί 
ό Παλαμάς έβλεπε τήν έπίδραση τής μουσικής πάνω στο στίχο καί έγραφε στά 
1925 στον ’Ελεύθερο Λόγο μεταξύ άλλων καί αύτά: « Ό Μουσικός ήχος είναι 
σάν ένα φτερό βαλμένο στά πόδια τού στίχου καθώς ή φτερούγα τών άνέμων 
κάνει τόν στίχο νά λακταρίξη πιό λαπρόηχος καί πιό όροσάτος». Τέτοιο πόθο 
πού θά γεννιέται στή φαντασία τών ποιητών έκπληρώνουν οί Μουσουργοί βέ
βαια πού είναι άξιοι νά μετρηθούν μέ έκείνους. Καί σ’ ένα γράμμα του στον 
Καλομοίρη έγραφε μεταξύ άλλων: «Χαίρομαι, συγχαίρω καί εύχομαι νά πηγαί- 
νης έτσι πάντα μπροστά καί νά γίνης Πατέρας τής 'Ελληνικής Μουσικής. Καί 
πιο κάτω: Έπειτα χάρηκα μέ ξεχωριστή συγκίνηση καί τή δική μου τήν ποίηση 
σέ μιαν οψη της άπό τήν πιό χαρακτηριστική. Τήν ακόυσα προχθές καί τήν είδα 
τήν ψυχή μου τήν ίσια, σέ δ,τι έχει ίσκιο άξιο νά ξήση, στεφανωμένη άπό τή 
χρυσή δόξα, σάν ντυμένη πορφύρα, στεφάνι καί φόρεμα πλεγμένο καί βγαλμένο 
άπό τά δικά σου χέρια. "Αν δέν είναι τούτο δόξα καί άνταμοιβή τής εργασίας 
ενός ποιητή, τί άλλο περιμένει ένας ποιητής πού δουλεύει τήν τέχνη γιά τήν τέ
χνη, τί άλλο περιμένει γιά νά δικαιωθή;».

Στήν περίπτωση τού Κύπρου Χρυσάνθη όμως είναι ή μουσική πού έμπνέ- 
ει τό ποίημα. Είναι ό στίχος τό καταστάλαγμα μιάς συγκίνησης, μιάς δόνησης, 
πού τον ταράζει άκούοντας τό έργο. Είναι ή δική του προσωπική έρμηνεία, 
δοσμένη έντονα καί παραστατικά. ' Η εικόνα πού δίνει είναι άνάγλυφη καί 
ζωντανή. Σ’ αύτόν πού δέν ξέρει ήδη τή μουσική έπιβάλλεται καί τον προε
τοιμάζει πώς κάπως έτσι θά αίσθανθή αν τελικά άκούση το έργο. Προβλημα- 
τίζη πάλιν τον άλλο πού έχει ήδη τή δική του έρμηνεία μέσα στο μυαλό του. 
Τον προβληματίζει νά δεχθή ή νά άπορρίψη τήν έρμηνεία πού δίνει το ποίημα.

’Εγώ δέν είμαι βέβαια το κατάλληλο πρόσωπο άπό ποιητικής πλευράς 
γιά νά μιλήσω γιά τήν ξεχωριστή αύτή συλλογή ποιημάτων τού Χρυσάνθη πού 
ολα έμπνεύσθηκαν άπό κάποια μουσική σύνθεση. Στέκομαι μόνο στο γεγονός 
πώς ό Χρυσάνθης πρωτοτυπεί καί βγαίνει έξω άπό τά συνηθισμένα. ’Αντλεί 
τήν έμπνευσή του άπό τούς ήχους πού δόνησαν τήν ψυχή του καί έκαναν έπί
δραση τής μουσικής κατά ένα τρόπο ξεχωριστό πού συγκλόνισε τήν ποιητική 
του ψυχή καί τού δημιούργησε τήν άνάγκη νά ζωντανέψη μέ λόγια τό μήνυμα 
πού δέχτηκε. "Ο,τι γράφει είναι ή δική του προσωπική έρμηνεία καί μπορεί νά 
μήν πλησιάζη καί τή δική μας σκέψη πάνω στό κάθε έργο πού τόν εμπνέει. 
Διαβάζοντας τήν Συμφωνία στον αέρα τής 9ης Συμφωνίας τού Μπετόβεν δέν 
βρίσκω πολλά σημεία πού θά ταίριαζαν άπόλυτα μέ τό μήνυμα πού νομίζω 
πώς θέλει νά δώση ό Μπετόβεν. 'Υπάρχουν βέβαια άλλα σημεία, όπου ό στί
χος τού Χρυσάνθη βρίσκεται σέ άπόλυτη σχέση μέ τή σκέψη καί τή φαντασία 
τού Μπετόβεν. Δέν πιστεύω άλλωστε πώς στό βάθος δ Χρυσάνθης θέλησε νά 
άποδώση σέ στίχους άκριβώς ο,τι ό γίγας τής μουσικής άπαθανάτισε σέ ήχους. 
"Ενα είναι άναμφισβήτητα άληθινό. Τό έργο έδημιούργησε μέσα στον ποιητή 
τις σκέψεις καί τά βιώματα πού έβαλε σέ στίχους καί είναι μιά προσπάθεια 
μοναδική στο είδος της. ’Έγραψε 4 ποιητικές κινήσεις, πού ή κάθε μιά άποτε- 
λεϊται άπό 4 μέρη. Κάθε ποιητική κίνηση άντιστοιχεί μέ τις 4 κινήσεις τής 
Συμφωνίας τού Μπετόβεν καί τήν τέταρτη Παγκόσμια Χαρά. Ούδείς γνωρίζει 
αν ό Μπετόβεν σκέφτηκε νά όνομάση τις τρείς πρώτες τουλάχιστον κινήσεις. 
"Οσον άφορά τήν τέταρτη άφού είναι γραμμένη πάνω στο γνωστό ποίημα τού 
Schiller «"Υμνος στή Χαρά» δέν μπορεί παρά νά είναι πράγματι Παγκόσμια 
Χαρά. ”Αν δεχτούμε καί τόν χαρακτηρισμό τής 2ης σάν ’Έρωτα, έπειδή χα
ρακτηρίστηκε άπό πολλούς, μένουν οι δύο κινήσεις πού μόνο ό ποιητής ονόμα
σε ’Αμφιβολία καί Πίστη.

Γιά τά έξη ποιήματα τών Μουσικών ‘Ανασυνθέσεων έχω τις άκόλουθες 
παρατηρήσεις νά κάμω.

Στό Prelude άρ. 20 όπου είναι άπ ’ άρχής μέχρι τέλους διάχυτη ή τραγική 
άτμόσφαιρα κάποιας κηδείας, ό ποιητής βλέπει τόν ήρωα νά περνά σπάζοντας 
καί τά βράχια άκόμη. Προχωρεί - προχωρεί γιά νά φθάση τέλος σέ κάποιο 
σημείο δπου σταματά καί ξεψυχά. Αύτό τό εξαίσιο πιανίσσιμο τού τέλους 
δίνει τήν στερνή άνάσα τού ήρωα πού φεύγει, χάνεται. Τό Prelude δίνει τήν 
εντύπωση κηδείας σ’ οποίον τό άκούει, καί μάλιστα κηδείας ένός ήρωα πού 
στό τέλος πεθαίνει κι’ ή μνήμη του.
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Γιά τήν Μαζούρκα εργον 68 άρ. 2 ομολογώ πώς ποτέ δέν σχημάτισα 
άκούοντάς την τήν έντύπωση του κομμένου τριανταφύλλου. Στήν φαντασία 
μου έβλεπα πάντα κοπέλλες ομορφες πολύ όμορφες μέ λυγερή κορμοστασιά νά 
χορεύουν μέ χαϊδευτική προκλητικότητα καί άνικανοποίητο έρωτισμό. 'Ωστό
σο τό κομμένο τριαντάφυλλο πού καρφώνεται στ’ άγκάθι του καί πάλι κατε
βαίνει χορεύοντας δπου του κόβεται ή πνοή καί σκορπίζει πέρα, είναι τό δημι
ούργημα τής ονειροφαντασίας τού ποιητή έμπνευσμένο άπό τήν έξαίσια μου
σική αύτής τής μαζούρας. Γιατί οχι;

Συμφωνώ όμως στή Μαζούρκα εργον 68 άρ. 3 μέ τόν ποιητή. ’Εκείνο τό 
ποίημα δίνει ακριβή, άκριβέστατη, εικόνα τής μουσικής. 'Ο γοργός ρυθμός 
σου δίνει συνεχώς τήν έντύπωση χορευτικού οργασμού. 'Η ζωή τί άλλο μπορεί 
νάναι παρά χορός, γλέντι καί χαρά;

Τα κρεμεζιά φουστάνια, οί άσπρες κορδελλίτσες 
π ’ ανεμοδέρνονται σάν άσημιά ζαμπάκια, 
κουμπιά χρυσά σάν παιδικές μυτίτσες 
άστρα διαμάντια στά ποδάρια τά γοβάκια.

'Άλλο άπό λάμψη κι ’ ομορφιά τί νάχει τάχα 
ή γλυκαμένη αύτή ζωή; Άνθους λειβάδια 
δάση χλωρά, γιαλούς φτερά μονάχα 
τού νού καί τών ματιών καί τής καρδιάς μας χάδια.

Πολύ παράξενη ή ιστορία τής άκτίδας στο Νανούρισμα. "Οσο καί νά 
προσπαθώ δέν μπορώ νά συνταιριάσω τό ποίημα μέ τή μουσική. 'Η έντύπωση 
πού μού δημιούργησε τό Νανούρισμα, όταν τό πρωτάκουσα καί πού έξακολου- 
θεϊ νά μένη ή ίδια, είναι μιας φεγγαρόλουστης ήσυχης νύχτας, όπου όλα σιω
πούν καί μόνο στά ήρεμα νερά τής λιμνούλας μιά μικρή βαρκούλα κουνιέται 
άνεπαίσθητα καί μέσα ένας νέος έρωτευμένος προσπαθεί νά άποκοιμήση τήν 
άγαπημένη του μέ τήν μουσική τών φιλημάτων του καί τούς κτύπους τής καρ
διάς του. Μάρτυρες τά δένδρα γύρω στή λιμνούλα, πού τά σιγολένε μεταξύ 
τους. Τήν άκτίδα έγώ τή βρίσκω σέ τούτο. Πρέπει νάχε βουτήξει σέ φεγγαρα- 
κτίδα τήν πέννα του ό Κύκνος τής Πολωνίας γιά νά γράψη τίς αιθέριες αύτές 
γραμμές.

Σίγουρα τό πιο πετυχημένο κΓ άπό τά έξι αύτά ποιήματα, είναι τό 
Σκέρτσο άρ. 2. Τόσο πετυχημένο πού ό κάθε στίχος έχει τή δική του θέση στή 
μουσική. Χορός; Χορός μέ τό γερό ποδάρι, χορός μέ τό σπασμένο τό τακούνι, 
χορός μέ τό λαβωμένο τό ποδάρι. ’Αποθέωση τού χορού.

ΚΓ άπ’ τό χορό φωτιά τ ’ ωραίο ποδάρι παίρνει 
πίσσα κι ’ άνάβει καί δαδί τις σπίθες ρίχνει 
τήν πυρκαγιά παντού, βουνό τή λάμψη φέρνει 
τής λήζ τά βάθη, τής καρδιάς τά βάθη δείχνει. 
Κι ’ άπόσβυσε στήν κούραση. Σέ κάποιο χέρι 
(ήταν βελούδο; δεύτερη φωτιά; γιά κρήνη;) 
σέ κάποιο χέρι πέφτει σάν τό πεφταστέρι 
κι ’ άποκοιμήθηκε όπως οί χιονάτοι κρίνοι.

' Η «Μπαλάντα στον άέρα τής μεγάλης Πολωνέζας» είναι άσφαλώς έμ- 
πνευσμένη άπό τή μουσική τού μεγάλου ποιητή τού πιάνου. Είδε όμως τό φώς 
— καί γι’ αύτό άλλωστε είναι γραμμένη μέ τόσο ένθουσιασμό — στις τρομε
ρές έκεϊνες μέρες τής Κυπριακής ’Αντίστασης οπού ή φαντασία τού ποιητή 
είχε έξω άπό τήν πολεμική καί ολοζώντανη καί τήν άντίσταση τών παλληκα- 
ριών τής ΕΟΚΑ.

' Η φαντασία έσμιξε μέ τήν πραγματικότητα καί έδωκε έτούτη τή μπα
λάντα πού τήν χαρακτηρίζει δ,τι άκριβώς χαρακτηρίζει καί τή μεγάλη Πολω
νέζα. ’Αγωνιστική διάθεση γιά τήν άπόκτηση τής πολυπόθητης λευτεριάς, 
άναβρασμός ψυχικός καί άγωνία τής καρδιάς πού άναμένει δικαιοσύνη καί λευ
τεριά. ' Οραματισμός τής ειρήνης μετά τό τέλος τού άγώνα, μιάς ειρήνης τρα
γουδημένης άπό μυριάδες στόματα, τόσο δμορφα καί τόσο άπλά, ώστε νά 
σκορπίζη ρίγη συγκινήσεως καί άπόλυτη χαρά στήν ψυχή. Άλλά γιά νά ζήση 
αύτό τό χρυσό δραμα πρέπει πρώτα νά γίνη ή έξέγερση, νά φουντώση ό άγώ- 
νας, νά ποτιστή ή διψασμένη γή μέ τό αίμα τών ήρώων παιδιών της γιά νά 
θρέψη κατόπιν τό δέντρο τής λευτεριάς.

Τά παραπάνω ποιήματα παρμένα άπό τίς ποιητικές συλλογές τού Κύ
πρου Χρυσάνθη «’Αποθεώσεις καί Χορικά», — στις Μουσικές Σπουδές — 
«Οί ώδές τών ταπεινών πλασμάτων» — στή σειρά τών Μουσικώ ’Ανασυνθέ
σεων — καί στό «Πάθος γιά ένα λεύτερο ούρα-νό», είναι ένας μικρός άριθμός 
άπό τίς δλως ενδιαφέρουσες αύτές μουσικές άνασυνθέσεις δπου διάφορα έργα 
τών Σιούμαν, Μουσόρσκυ, Φωρέ, Ντέ Φάλλα, Μπράμς, Γκουνώ, Μπεττόβεν, 
Μότζαρτ, Ι^τεπυσσύ, Σιμπέλιους, Σιούπερτ, Στράους, Καλομοίρη, Καζαζό- 
γλου καί άλλων, μεταφέρονται σέ στίχους, δίνοντας έτσι τήν άντίδραση πού τό 
κάθε ένα άπό τά άριστουργήματα αύτά έδημιούργησε στήν μουσικο-εύαίσθητη 
ψυχή τού ποιητή.

Μάλιστα δικαιώνω άπόλυτα μιά κρίση τού άκαδημαϊκού Μανώλη Καλο
μοίρη γραμμένη στά «Κυπριακά Γράμματα» (τόμος 16, 1951), γιά τις «Ώδές 
τών ταπεινών πλασμάτων» δπου τελειώνει τό σημείωμά του μέ τά έξής χα
ρακτηριστικά: «Δέν ξέρω μάλιστα αν δέν μπορούσανε νά παρακινήσουν κανένα 
μουσικό νά τίς άναμελοποιήση ξαναπαίρνοντας άνάστροφα τήν έμπνευση τού 
ποιητή».

ΛΟΪΛΟΤ ΣΤΜΕΩΝΙΔΟΤ

ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ ΣΤΙΧΩΝ ΒΑΣ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

’Ασφαλώς δέν είναι καινούριο ή σπάνιο νά ταιριάζεις στίχους σέ γνωστή 
μελωδία. "Ομως ή περίπτωση πού παρουσιάζω μέ τήν εύκαιρία τού «’Έτους 
Εύρωπαϊκής» Μουσικής», έχει κάποιο ειδικό ενδιαφέρον.
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Άπό μιά άνέκδοτη χειρόγραφη συλλογή μουσικών συνθέσεων του Κλεό
βουλου Άρτεμίδη πού έχει τίτλο «Μουσική του "Ελληνας» καί στήν έβδομη 
ενότητα μέ τίτλο «Κυπριακά» τοποθετούνται μέ άριθμούς 106, 107, 108, 
109, 110, 111 καί 112 στίχοι τού Βασίλη Μιχαηλίδη, ταιριασμένοι σέ δημώδη 
κυπριακή μουσική μέ τούς έξης τίτλους: «Οί παλιοί μου χρόνοι», «' Η Κύπρος 
προς τούς έχθρούς της», «Το παράπονο τής Κύπρου», «'Η Παραμονή τής 9ης 
’Ιουλίου (1821)», «'Η νύξ προς τήν 9η ’Ιουλίου», «'Η Ρωμιοσύνη», «'Ο 
Κύπρου Κυπριανός έν τή φυλακή».

'Ο Κλέβουλος Άρτεμίδης γεννήθηκε στή Λευκωσία το 1880. Τέλειωσε 
τό Παγκύπριο Διδασκαλείο καί δούλεψε δάσκαλος στις άστικές σχολές Λευ
κωσίας καί χρημάτισε διευθυντής τού έξατάξιου δημοτικού σχολείου Γερο- 
λάκκου. Μετεκπαιδεύτηκε στά Παιδαγωγικά στήν ’Αθήνα το 1903. Διορί
στηκε καθηγητής τής ’Εκκλησιαστικής καί Εύρωπαϊκής Μουσικής στο Παγκύ- 
πριο Γυμνάσιο καί Διδασκαλείο. 'Υπηρέτησε πρωτοψάλτης στον 'Ιερό Ναό 
Φανερωμένης (1898-1917). Μετανάστευσε στήν Αίγυπτο. ’Εκεί δούλεψε δι
ευθυντής τής Διμαίας Σχολής, στήν Μανσούρα, ύστερα λυκειάρχης στήν 
’Αλεξάνδρεια (1925-1948), πρωτοψάλτης τού Καθεδρικού Ναού Άγ. Σάββα 
(1925-1945) καί πρωτοψάλτης στον Πατριαρχικό Ναό Άγ. Παρασκευής. 
’Έργα του είναι: «’Ορφική Λύρα» (έν Άθήναις 1905), «Λειτουργική 'Υμνο
λογία» (έν Λευκοσία 1949) καί διάφορες «Μουσικαί Μελέται» στον 'Ελληνι
κό τύπο Λευκωσίας καί Αλεξάνδρειας, όπως σημειώνεται στή «Λειτουργική 
'Υμνολογία».

Το ταίριασμα στίχων στή δημώδη κυπριακή μουσική είναι:
α) «Οί παλιοί μου χρόνοι», άπό το ποίημα «'Η Κύπρος» (1881) από τό 

στίχο 156 έως τό στίχο 160.
β) «'Η Κύπρος προς τούς έχθρούς της» άπό το ποίημα «'Η Κύπρος» οί 

πρώτοι έξι στίχοι ύστερα πηδά στο στίχο 11 έως τό στίχο 16.
γ) «Τό παράπονο τής Κύπρου» άπό το ποίημα «' Η Κύπρος» στίχος 113- 

117 ύστερα στίχος 123-124 καί τέλος 127-130.
δ) «'Η παραμονή τής 9ης ’Ιουλίου» άπο το ποίημα «'Η 9η ’Ιουλίου 

1821 έν Λευκωσία (Κύπρου)» οί πρώτοι 10 στίχοι.
ε) «'Η νύξ προς τήν 9η ’Ιουλίου» άπο το ποίημα «'Η 9η ’Ιουλίου 1821 

έν Λευκωσία» άπό το στίχο 17-18, έπιστροφή στο στίχο 15-16, ύστερα 19- 
25, μετά 27-28, μετά 29-30, μετά 47 (μέ άλλαγή τό Κιόρογλου σέ Τούρκε 
μου) -50.

στ) «'Ο Κύπρου Κυπριανός» άπό το ποίημα «'Η 9η ’Ιουλίου 1821 έν 
Λευκωσία» άπο το στίχο 176-190.

ζ) «'Ο Κύπρου Κυπριανός» άπό το ποίημα «'Η 9η ’Ιουλίου 1821 έν 
Λευκωσία» άπό το στίχο 397-400, έπάνοδος στούς στίχους 398-399, μετά 
540-542.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΓΙΑΝΝΙΔΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

'Ο «'Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» διοργανώνει «Φιλολογι
κό Μνημόσυνο» γιά τούς

Λευτέρη Γ ιαννίδη 
καί 

Μίκη Κιτρομηλίδη 

στήν Αίθουσα Συναυλιών τού ’Εθνικού ’Ωδείου Κύπρου (οδός 'Αγίας 'Ελέ
νης άρ. 4, έναντι αύλής Έλενείου) τήν Πέμπτη 28 Φεβρουάριου 1985 καί ώρα 
7 μ.μ.

'Ομιλητές: Κύπρος Χρυσάνθης: «Κατάλοιπα τού Λευτέρη Γιαννίδη» 
Γεώργιος Προδρόμου: «Κείμενα Μίκη Κιτρομηλίδη»

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Είναι ύποχρέωσή μας νά τιμούμε οσους πρόσφεραν λίγα ή πολλά στήν 
πνευματική ζωή τού τόπου μας. Τιμώντας τους τιμούμε τούς εαυτούς μας. 
Δέν ύπάρχει πιο κατάπτυστη πράξη άπό τήν άποσιώπηση προσφορών στή 
ζωή μας, ιδίως στον μικρό μας τόπο, πού περνά τις δύσκολες στιγμές τής 
ύπαρξής του ώς έλληνισμός.

’Έτσι μέ τό σημερινό φιλολογικό μνημόσυνο γιά τον ποιητή Λευτέρη Γι
αννίδη καί τον φιλόλογο Μίκη Κιτρομηλίδη, έγκαινιάζουμε μιά σειρά τέτοιων 
φιλολογικών έκδηλώσεων. Τά σχετικά κείμενα θά δημοσιεύονται καί στή «Φι
λολογική Κύπρο», άνεξάρτητα αν θά δημοσιευθοΰν κι άλλού. Μέ τόν τρόπο 
αύτό θ άφήνουμε στούς νεώτερους τή δική μας άποψη γιά πρόσωπα, κείμενα 
και κινήσεις. Μένει σ’ αυτούς νά έκτιμήσουν τήν πράξη μας καί νά πάρουν μέ 
τή σειρά τους τή σκυτάλη.

Μέριμνά μας ή διάσωση τού έλληνισμοΰ μας στον τομέα πού έχουμε ή 
μάς έχουν τάξει.

Ευχαριστίες οφείλονται στο «’Εθνικό ’Ωδείο Κύπρου» πού φιλοξενεί άρ- 
κετές έκδηλώσεις μας.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου

1

Μερικοί ποιηές έχουν μιάν έκλαμψη σέ περιορισμένο χρονικό διάστημα. 
’Από τήν έκλαμψη αύτή γεννιούνται μιά περιορισμένη σέ άριθμύ σειρά ποιημά
των, πού σφραγίζει πιά τον προσωπικό τους ποιητικό λόγο. "Υστερα σιωπούν 
πεισματικά. 'Η έκλαμψη πέρασε χωρίς — παρά σπάνια — νά έμφανίζεται 
μιά, έστω καί σύντομη περίοδος μιάς κάποιας ποιητικής παρουσίας. Οί έπαγ- 
γελματικές άπασχολήσεις δέν φαίνεται νά στάθηκαν φραγμός στά ποιητικά 
μιλήματά τους. Νά ύπήρχε σ’ αύτούς ένας έκνευριστικύς αύτοέλεγχος, πού δέν 
τούς άφηνε νά μεταφέρουν στίχους τους άπό το συρτάρι στο χαρτί τής δημοσιό
τητας; Δέν άποκλείεται ένας αύστηρύς αύτοέλεγχος μέ τήν εξής έννοια: οτι 
νοιώθουν θεματικά καί αισθητικά νά έπαναλαμβάνονται, χωρίς ή έπανάληψη 
αύτή νά είναι μιά καινούρια παραλλαγή ή μιά κάποια συμπλήρωση ή διόρθω
ση, οι οποίες ν’ άποδίδουν καλύτερα τον παλμό τους.

Στούς λιγογράφους ποιητές τής πρόσφατα παλιάς γενιάς στήν Κύπρο ανή
κει καί ό Λευτέρης Γιαννίδης. Στήν πρώτη νεότητά του έδωσε στήν ποίηση 
ένα καλό εαυτό. Σέ πικρές ώρες, ομολογεί, γραφτήκανε τά λίγα του ποιήματα, 
πού περιέλαβε στή συλλογή του «Βήματα στήν άμμο» (πρώτη έκδοση 1937). 
"Υστερα σιώπησε. Κάποιες σπάνιες έμφανίσεις του θυμίζουν τον παλιό Γιαν
νίδη καί σέ βάζουν στή δικαιολογημένη ύποψία πώς ό αύτοέλεγχος άσκείται 
αύστηρά. ’Εξάλλου, στον πρόλογο τών ποιημάτων του στήν πρώτη έκδοση 
δηλώνει τά εξής, πού δέν θυμάται πού τ’ άκουσε ή πού τά διάβασε: «*Ο  
ποιητής μιλά μέ τής Ψυχής το στόμα. Κ’ ή Ψυχή, τού ποιητή ή Ψυχή, κουρά
ζεται καί σιωπαίνει γρήγορα, πολύ γρήγορα...».

Βέβαια, αύτή ή λιγόχρονη καί φειδωλή παρουσία δέν ύποτιμαται άπό τόν 
μελετητή τών γραμμάτων μας. Απλώς παύει νά κυκλοφορεί τ’ ονομα τού 
ποιητή καί το συνηθισμένο, λιγοστό κοινό τής ποίησης δέν άναζητά τό έργο 
του. Άπό τήν άλλη τά πράγματα γύρω άλλάζουν, οί εκφράσεις έχουν καινού
ρια σχήματα, νέα θέματα ενδιαφέρουν. ’Άν ό ποιητής δέν συμμετέχει στο 
προσκήνιο μέ μιά νέα παρουσία ή νέα γενιά δέν τον γνωρίζει. "Ομως, εμείς οι 
παλιοί δέν έχουμε δικαίωμα νά σιωπάμε κι’ όταν άκόμα δέν είμαστε μελετη
τές. ' Η σιωπή είναι είδος καταδίκης. ' Η ύπόμνηση πάντοτε ωφελεί τά γράμ
ματα δίπλα στή συναδελφική ύποχρέωσή.

' Η περίπτωση τού φειδωλού λόγου πρέπει νά έκτιμάται όταν τούτος 
προέρχεται άπό αύτοέλεγχο καί πίστη τού ποιητή πώς δ,τι είχε νά πεϊ μέ 
ειλικρίνεια καί πάθος το έξάντλησε καί δέν δέχεται νά έκβιάσει τήν συνείδηση 
του καί νά πεί πράγματα πού δέν συγκινοΰν στον άναγκαίο δημιουργικό βαθμό. 
Αύτή μού φαίνεται είναι καί ή περίπτωση τού Λευτέρη Γιαννίδη.

' Η μοναδική ποιητική συλλογή τού Γιαννίδη μέ τίτλο «Βήματα στην άμ
μο» κυκλοφόρησε το 1937 καί σέ δεύτερη έκδοση, συμπληρωμένη μέ έφτα νεα 
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ποιήματα, το 1938. Άπό τότε έλάχιστα νέα ποιήματά του δημοσιευτήκανε 
στον περιοδικό τύπο, μ’ όλο πού στά γράμματα εμφανιζόταν μέ·κριτική βι
βλίου, σχόλια καί μεταφράσεις πεζού λόγου.

’ Η συλλογή τά «Βήματα στήν άμμο» (δεύτερη έκδοση) περιέχει μόνο 35 
ποιήματα. Άπό τό 1938 μέτρησα στά περιοδικά «Φιλολογική Πάφος», «Κυ
πριακά Γράμματα», «Φιλολογική Κύπρος», στήν έφημερίδα «’Ελευθερία» 
(Λευκωσία), στούς «Καιρούς τής Κύπρου» καί στήν «Ποιητική ’Ανθολογία» 
τού Περάνθη άλλα 21 ποιήματα. Στό μεταξύ μου παρεχώρησε ό ποιητής γιά 
κάποια διάλεξή μου άλλα 6 ποιήματα, τά όποια βεβαιώνουν τήν άποψή μου 
έκείνη τής όλιγογραφίας του.

Τώρα στά κατάλοιπά του βρίσκω 34 ποιήματα «άνέκδοτα» όπως γράφει. 
Σ ’ αύτά περιλαμβάνονται μερικά πού τά χαρακτηρίζει «Σχεδιάσματα». Δη
λαδή γίνεται κριτική άντιμετώπιση τής ποιητικής δουλειάς τού Γιαννίδη μέ 
βάση 89 ποιήματά του.

Τό ποιητικό κλίμα τού Γιαννίδη άνήκει στήν νεοελληνική σχολή τού συμ
βολισμού μέ τούς πρώτους διδάξαντες Ούράνη, ’Άγρα, Μαλακάση, Λαπαθιώ- 
τη κλπ. Οί ήπιοι καί έλάσσονες ήχοι βρίσκονται σέ όλα τά ποιήματά του. ' Η 
μελαγχολία, τό παρελθόν (συνήθως πολύ λίγο καί πολύ θεωρητικό), τά χαμένα 
όνειρα, ή άτονη επιθυμία θανάτου, ή διάθεση γιά φυγή, πού δίνει τό ταξίδι, 
κυριαρχούν σάν θέματα. Αύτά όλα έκφράζονται μέ άπλές λέξεις καί σαφείς 
φράσεις, σ’ ένα ήρεμο ήχητικά στίχο, έστω κι’ αν ύπάρχει κάποια στιχουρ- 
γική ποικιλία.

2

Καί τώρα τά κατάλοιπά του, όσα μού παραχωρηθήκανε άπό τούς συγγε
νείς του μέ τή φροντίδα τής Κορίνας Π. Μιτσίδη, τούς όποιους εύχαριστώ.

Τά κατάλοιπα είναι:
1) Φάκελλοι μέ «άνέκδοτα» όπως τά ονομάζει, στά όποια περιλαμβάνον

ται δακτυλογραφημένα ή φωτοτυπίες μερικών πού είχε δημοσιεύσει.
2) Φάκελλος πού άναγράφει «Έδόθηκαν στον δρα Κ. Χρυσάνθη».
3) Φάκελλος μέ ένδειξη «Σχεδιάσματα».
4) 'Εφτά χρονογραφήματα άποκόμματα άπό τήν έφημερίδα «’Ελευθε

ρία».
5) Μιά χειρόγραφη θεατρική σκηνή.
6) Ενα δακτυλογραφημένο διήγημα «'Ο Γυρισμός», πού δημοσίεψε, ένα 

χειρόγραφο σύντομο μελέτημα μέ τίτλο «'Ο λυρικός Παλαμάς», ένα δακτυλο
γραφημένο κείμενο μέ τίτλο «Τό κόμμα τής πρωτοχρονιάς», ή μετάφραση τού 
«Άν.» τού Κίπλινγκ δακτυλογραφημένη, τό δακτυλογραφημένο 
κείμενο « Η ιστορία ένός λουλουδιού» καί τό «Στούς κάμπους τής Φλάντρας» 
τού John MacCae».

7) Τό βιογραφικό του δακτυλογραημένο καί χωρίς τίτλο.
8) Σύντομο δακτυλογραφημένο βιογραφικό.

Πρώτα θά σάς διαβάσω τά βιογραφικά του όπως τά ήθελε ό ποιητής.
«Ό κ. Λευτέρης Γιαννίδης γεννήθηκε στή Λευκωσία το 1913. Άπεφοί- 

τησε άπό τό Παγκύπριο Γυμνάσιο τό 1931 καί τον έπόμενο χρόνο προσελή- 
φθη ώς συντάκτης στό «Νέο Κυπριακό Φύλακα» τού άείμνηστου Κωνσταντί
νου Κωνσταντινίδη, πού έκδιδότανε τότε έβδομαδιαϊος.

Άπό τότε ώς τό 1942, πού πρωτομπήκε στή Δημόσια 'Υπηρεσία, ό κ. 
Γιαννίδης έργάστηκε σ’ όλες σχεδόν τις έφημερίδες τής Λευκωσίας τόσο σάν 
έσωτερικός συντάκτης, όσο καί σάν φιλολογικός συνεργάτης. Μετροφυλλών- 
τας κανείς δλες σχεδόν τις έφημερίδες τής δεκαετίας εκείνης θά βρει συνεργα
σίες του πάνω σέ κάθε σχεδόν φιλολογικό θέμα — ποίηση, πεζογραφία, θέα
τρο. Ταύτόχρονα καλλιέργησε καί τό χρονογράφημα. Χρονογραφήματά του 
βρίσκονται κυρίως δημοσιευμένα στήν «’Ελευθερία» καί τό «Νέο Κυπριακό 
Φύλακα».

Τό 1942 ό κ. Γιαννίδης μπήκε στή Δημόσια 'Υπηρεσία, όπου ύπηρετεϊ 
μέχρι σήμερα. Καί σάν δημόσιος ύπάλληλος, μ’ όλη τή στειρότητα τού επαγ
γέλματος, δέν έγκατέλειψε τή λογοτεχνία. Πάντα εύρισκε τόν καιρό νά γράψη 
μιά κριτικούλα γιά μιά θεατρική παράσταση ή γιά ένα βιβλίο στίχων, ή νά 
δημοσιεύση, άν καί αύτό γινόταν καί γίνεται πολύ άραιά, στίχους του.

Τή μοναδική συλλογή του «Βήματα στήν άμμο» έξέδωκε σέ ήλικία μόλις 
23 ετών, στά 1937. Τά πιό πολλά άπό τά τραγούδια τής συλλογής αύτής, πού 
έπανεκδόθηκε τόν έπόμενο χρόνο, δημοσίευσε στο περιοδικό «Φιλολογική Πά
φος», τού άξέχαστου Λο’ί’ζου Φιλίππου. Τού περιοδικού έκείνου ήταν στενός 
συνεργάτης μαζί μέ τό μεγάλο μας Λιπέρτη, τόν Γιώργο Μαρκίδη, τόν Άντη 
Περνάρη καί άλλους.

’Εκτός άπό στίχους, ό κ. Γιαννίδης έγραψε καί ένα διήγημα, τόν «Γυρι
σμό», έμπνευσμένον άπό τήν τραγωδία τής Κυπριακής ύπαίθρου στά χρόνια 
τού μεσοπολέμου. Τό διήγημα αύτό βρίσκεται δημοσιευμένο στή «Φιλολογική 
Πάφο». ’Έγραψε επίσης κομμάτια γιά τό έλαφρό θέατρο. Στό ένεργητικό του 
βρίσκονται καί μερικές μεταφράσεις ξένης λογοτεχνίας. Μετάφρασε καί έξέ
δωκε κατά τή διάρκεια τού πολέμου τό μυθιστόρημα «Ούράνιο Τόξο» τής 
Βάντα Βασιλέφσκα. Μετάφρασε έπίσης καί στίχους άπό τά Αγγλικά, πού 
βρίσκονται σκορπισμένοι σ’ έφημερίδες καί περιοδικά. Μιά έμμετρη μετα- 
φρασίς του τού περίφημου «’Άν» τού Κίπλιγκ θά δημοσιευθή σύντομα.

'Ο έθνικός άπελευθερωτικός άγώνας τού Κυπριακού λαού δέν τόν άφησε 
άσυγκίνητο. "Ενα του τραγούδι μέ τόν τίτλο «Στέλιος Λένας», άφιερωμένο 
στον άθάνατο ήρωα τής ΕΟΚΑ, άπαγγέλθηκε άνώνυμα στά πρώτα μνημόσυνα 
τού ήρωα στή Λευκωσία καί σ’ άλλα μέρη τού νησιού λίγες μέρες ύστερα απ 
τόν βάρβαρο σκοτωμό του άπ’ τούς ’Εγγλέζους...

Σήμερα ό κ. Γιαννίδης έργάζεται σάν Λειτουργός Τύπου στό Γραφείο 
Δημοσίων Πληροφοριών».
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ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

«Γεννήθηκε στή Λευκωσία το 1913. Άπεφοίτησε άπ’ το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο κι έργάστηκε άπ’ το 1932 ώς το 1942 ώς δημοσιογράφος σέ πολλές 
έφημερίδες, σέ ποικίλους τομείς τής δημοσογραφίας — τήν ε’ίδήση, τήν καμπά- 
νια, τό πολιτικό άρθρο, τή φιλολογική κριτική, το χρονογράφημα, τήν άθλητι- 
κή περιγραφή. Τό 1942 διορίστηκε στο Γραφείο Δημοσίων Πληροφοριών 
όπου ύπηρέτησε γιά 25 χρόνια. Το 1937 έξέδωσε τήν ποιητική συλλογή «Βή
ματα στήν άμμο». Μεταγενέστεροι στίχοι του δημοσιεύτηκαν σέ περιοδικά κι 
έφημερίδες. Είναι κάτοχος του Διπλώματος ’Αγγλικών Σπουδών του Πανε
πιστημίου του Cambridge»

Μετά τά βιογραφικά ας δούμε τά ποιήματα, πού έχουν καί τό βάρος:
Καί πρώτα οί τίτλοι τών χρονολογημένων σύμφωνα μέ τήν ήμερομηνία τους

Τής πεθαμένης μάνας.
Θάχω ψ'υχή καί θά τήν ακούσω 
Καλυνύχτα σου 
’Αποδημία 
Πολυτέλεια
* Η μοναξιά 
Ταύτιση 
’ Επιτύμβιο 
Βροχερό 
Καλύτερα 
Φώναξέ μου τήν έλπίδα 
Τό δάκρυ 
Σπουδή
’ Ερωτικό
’ Η φωνή μές τή νύχτα
Σχεδίασμα γιά έρωτική μπαλλάντα 
Τό πρόσωπο 
' Ικεσία νεκρών
’Αγαπάτε τούς έχθρούς ύμών 
' Η πληγή μου
’Ανανέωση
Πώς νά εμπιστευτούμε 
' Η σταύρωσή μας 
Πικρή γεύση 
"Αν είναι ή .... 
’Αλλοτρίωση 
Οΰπω καιρός 
Μεταζυριχικές μέρες

1955 (τό ένα μέρος) 
(1958)
(1958)
(Όκτ. 1969)
(Όκτ. 1969)
(Όκτ. 1969)
(Όκτ. 1969)
(Όκτ. 1969)
(Όκτ. 1969)
(Νοέμ. 1969)
(Νοέμ. 1969)
(Νοέμ. 1969)
(Δεκ. 1969)
(Δεκ. 1969)
(1969)
(Γεν. 1970
(Φλεβ. 1970)
(Μάρτης 1970)
(Μάρτης 1970)
(Μάρτης 1970)
’(Απρ. 1970)
(Μάης 1970)
(Μάης 1970)
(Μάης 1970)
(Μάης 1970)
(Μάρτης 1971)
(Μάρτης 1971) 
(Άπρ. 1971)

1958

1969

1970

1971

1η τού ’Απρίλη (Μάρτη τού 1983)
Καί δεύτερα άχρονολόγητα 1983
Σχόλια πάνω σέ στίχους ένός ποιητή γιά τόν Όδυσσέα
Χωρίς τίτλο (α' στίχος: Τόσο γρήγορα δέν έπρεπε νά μού φύγης, τόσο γρή
γορα...)
Δέν διαβάζεται ό τίτλος (α' στίχος: ..., β' στίχος: πήρε στό χέρι ένα μαχαί
ρι...)
Μοιρολόι.

Δηλαδή 34 νέα ποιήματα έστω κι αν μερικά είναι γρήγορα σχεδιάσματα, 
άτέλειωτα κι ένα σχεδόν δέν διαβάζεται. 34 γιατί έξαιρούμε «Τό δάκρυ» καί 
τό «Μιά πληγή» πού μάς παραχώρησε προηγουμένως σ’ έκδοση τού περιοδι
κού «Πνευματική Κύπρος». Βρήκαμε σ’ αύτά καί τά χειρόγραφα τριών άλλων 
ποιημάτων πού έχουν όμως δημοσιευθεϊ.

Τί συλλογισμοί μπορούν νά γίνουν άπό τά κατάλοιπα τού Λευτέρη Γιαν- 
νίδη;

α) Άπό τό 1958 ώς τό 1969 δέν βρίσκουμε κανένα στίχο. Βέβαια στό 
διάστημα αύτό έχουν δημοσιευτεί ποιήματά του.

β) Τά χρόνια 1969 καί 1970 είναι τά πιό γόνιμά του στις τελευταίες 
δεκαετίες τής ζωής του. Μετρούμε 12 ποιήματα τό 1969, 10 ποιήματα τό 
1970 καί 3 ποιήματα τό 1971. Μετά, πάλιν σιωπή. 'Απλώς βρίσκεται ένα 
ποίημα στις 29 Μαρτίου 1983 μέ τίτλο «1η τού ’Απρίλη», πού φαίνεται πώς 
μυρίζει «κατά παραγγελία», όπως κι έκεϊνο γιά τόν Λένα, πού δημοσιεύτηκε 
στούς «Times of Cyprus.».

γ) Οί παλιοί ήχοι διατηρούνται στά κατάλοιπα. 'Όμως γίνεται προσπάά- 
ληκτο, χωρίς όμως νά πλησιάζει τή σύγχρονη αισθητική. Κι αν τό έπιτυγχάνει 
πότε - πότε δέν άπομακρύνεται άπό τόν παλιό έαυτό του.

δ) Στά ποιήματα τού 1969 καί τών άρχών τού 1970 παρουσιάζεται έντο
νο καί κυριαρχικό τό έρωτικό στοιχείο, μέ καλό αισθητικό άποτέλεσμα.

ε) Μιά διάθεση ν’ άντικρυστούν τά κοινωνικά προβλήματα καί τά έθνικά 
τής Κύπρου έμφανίζεται σέ μερικά ποιήματά του, όπως π.χ. «’Αγαπάτε τούς 
έχθρούς ύμών», «1η τού ’Απρίλη», «Μεταζυριχικές μέρες». "Ομως ή διάθεση 
είναι άδύνατη καί χωρίς θετικό άποτέλεσμα.

στ) Τέλος, πρέπει ν’ άναφερθούν έδώ οί δυό μεταφράσεις του: τό «”Av» 
τού Κίπλινγκ καί τό «Στούς κάμπους τής Φλάντρας» τού MacCae, πού έχουν 
μιά έλκυστική ποιητική γεύση. Θά σάς διαβάσω μερικά άπό τά κατάλοιπα 
ποιήματα (διαβάζονται ποιήματα).

Είναι, τά ποιήματα αύτά, γεμάτα παλιούς ήχους, τούς χαρακτηριστικούς 
τής συμβολιστικής ποίησης τού Γιαννίδη. Καί σού ξυπνούν μιάν έποχή τής 
Κυπριακής πνευματικής ζωής όπου τό μουσικό στοιχείο ύπερτερούσε. Βεβαι
ώνουν όμως καί τήν προσήλωση τού ποιητή στις άρχές τής συμβολιστικής 
σχολής, πού τού ταίριαζε καί δέν τήν πρόδωσε μέ άλλότριους καί ίσως άποτυ- 
χεμένους ήχους, άσκώντας αύστηρά τόν αύτοέλεγχο.
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Κλείουμε τό σημερινό μνημόσυνο μέ το «’Επιτύμβιο» πού άσφαλώς θά 
ήθελε ò ποιητής για τον τάφο του (είναι καί δακτυλογραφημένο):

ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ
Αύτός που ενθάδε κέίται 
δεν ’έμοιαζε καθόλου μέ τούς άλλους- μήτε 
προσπάθησε ποτέ του νά τούς μοιάση.
Κι ’ αύτό - τό τελευταίο - ήταν ή δόξα του.

’Οχτώβρης, 1969 ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΜΙΚΗ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ: «ΚΕΙΜΕΝΑ» 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ TOT

' Οσα θα πω εδώ δεν αποτελούν μια απλή παρουσίαση βιβλίου, αλλά ένα 
είδος φιλολογικού μνημόσυνου, μια παρουσίαση του ανθρώπου, άλλωστε πάν
τα μέσα από ένα βιβλίο παρουσιάζεται ο δημιουργός του, πολύ περισσότερο 
όταν πρόκειται για συλλογή κειμένων με ποικίλο περιεχόμενο. Τούτη η πα
ρουσίαση γίνεται σαν προσφορά και οφειλή, γιατί ο αείμνηστος Μίκης Κιτρο- 
μηλίδης εκτός από τη συμμετοχή και προσφορά του στο έργο του Ομίλου μας 
ήταν και δάσκαλός μου των Ελληνικών στην τρίτη τάξη του Παγκυπρίου Γυ
μνασίου, του σχολείου στο οποίο κι εγώ δίδαξα για αρκετά χρόνια και το 
διεύθυνα για αρκετά χρόνια, ώσπου η αυθαιρεσία και η εμπάθεια κάποιων με 
απομάκρυναν από αυτό χωρίς ποτέ να μου. εξηγηθεί γιατί.

Το βιβλίο είναι μια σεμνή έκδοση με τον τίτλο Μ. Κιτρομηλίδη «Κείμε
να» που κυκλοφόρησε στη Λευκωσία το 1983. Εκδόθηκε με φροντίδα της Μά- 
γδας και του Πασχάλη Κιτρομηλίδη στη σειρά των δημοσιευμάτων του 
ΕΠΟΚ, στα τυπογραφεία Ζαβαλλή. Το εξώφυλλο είναι του Τηλέμαχου Κάν- 
θου, απλό, σεμνό και απέριττο, όπως ταιριάζει στην περίπτωση. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η έκδοση βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών.

Στην 4η σελίδα εκτός κειμένου υπάρχει η φωτογραφία του συγγραφέα 
των κειμένων. Ξεκινά με κατάλογο των περιεχομένων και ακολουθεί εισαγω
γή - παρουσίαση - διευκρινήσεις για την έκδοση από τον Πασχάλη Κιτρομηλί- 
δη. Μας λέγει γιατί έγινε η έκδοση και επεκτείνεται πολύ σύντομα αλλά πολύ 
χαρακτηριστικά στον τύπο του ανθρώπου και στην ουσία των κειμένων μ’ ένα 
τρόπο που θα τον προσυπόγραφε όποιος γνώρισε τον Κιτρομηλίδη, μελέτησε 
τα κείμενα και ανησυχεί για μερικές πνευματικές καταστάσεις του καιρού μας. 
Γράφει ο Πασχάλης:

«Η συγκέντρωση του έργου του Μίκη I. Κιτρομηλίδη σ’ αυτό τον τόμο 
αποτελεί σεμνό μνημείο στην επιστημονική και εκπαιδευτική προσπά- 

θεία και το ήθος ενός γνήσιου πνευματικού ανθρώπου. Στις σελίδες που 
ακολουθούν παρουσιάζεται ανάγλυφα η μέθεξη στις αισθητικές και αν
θρώπινες αξίες της Ελληνικής πνευματικής παράδοσης στην αδιάσπαστη 
συνέχειά της από τον ’Ομηρο ως τη λογοτεχνία του εικοστού αιώνα, η 
στοχαστική αναζήτηση του βαθύτερου νοήματος των απελευθερωτικών 
αγώνων της ρωμιοσύνης, αλλά και ο υπεύθυνος προβληματισμός του 
’Ελληνα εκπαιδευτικού στο χώρο της επαγγελματικής του διακονίας. 
Δημιουργικές συμβολές στο χώρο της φιλολογικής επιστήμης, της παι
δαγωγικής και της κριτικής, τεκμήρια αγωνιστικής στράτευσης και 
ιστορικής πράξης, χαρακτηριστικές συγχρόνως μαρτυρίες της εποχής, τα 
κείμενα του Μίκη Κιτρομηλίδη με την πολυμέρεια και την ποιότητά 
τους λειτουργούν σε πολλά επίπεδα και μέσα από τις φροντίδες μιας 
γρηγορούσας συνείδησης συγκεντρώνουν τη συγκεκριμένη ιστορική στι
γμή αλλά και το απόσταγμα μιας μακράς παράδοσης».

Στις επόμενες τρεις σελίδες δίνει τη βιογραφία του η Μάγδα Κιτρομηλί- 
δου. Ο Κιτρομηλίδης γεννήθηκε το 1914, εργάστηκε σαν δημοσιογράφος στο 
Νέο Κυπριακό Φύλακα το 1933-36, ύστερα από την αποφοίτησή του από το 
Παγκύπριο Γυμνάσιο1 το 1941 πήρε το δίπλωμά του φιλολογίας από το Πα
νεπιστήμιο Αθηνών με- άριστα και με βραβείο. Έζησε τα δύσκολα χρόνια της 
Γερμανικής κατοχής στην Αθήνα κι εργάστηκε στα εκπαιδευτήρια του Ι.Μ. 
Παναγιωτόπουλου. Στην Κύπρο εργάστηκε από το 1946 στο Παγκύπριο Γυ
μνάσιο, στο Γυμνάσιο Πάφου και μετά πάλι στο Π.Γ. ως το 1961 που πέθανε 
πρόωρα. Έγραφε από τα εφηβικά του χρόνια και είχε πνευματικά διαφέροντα 
που τα διοχέτευε σε κοινωνική και πνευματική δράση σε ομάδες, ομίλους και 
σωματεία. Συνεργάστηκε εκτεταμένα στον παράνομο τύπο της ΕΟΚΑ.

Ακολουθεί εργογραφία δηλ. κατάλογος δημοσιευμένων έργων του συγ
γραφέα με τόπο και χρονολογία δημοσίευσης. Σύνολο σελίδων εκτός κειμένων 
18.

Τα έργα καταλαμβάνουν τις πρώτες 247 σελίδες του τόμου· χωρίζονται 
σε 5 ενότητες: 1) Φιλολογικές μελέτες, 5 εργασίες, σελ. 3-101. 2) Θέματα 
Νεοελληνικής Ιστορίας, 5 εργασίες, σελ. 102-138. 3) Εκπαιδευτικά θέματα, 5 
εργασίες, σελ. 139-166. 4) Κριτική. 6 εργασίες, σελ. 167-180 και 5) Μετα
φράσεις, 65 τεμάχια, σελ. 181-248.

Στις φιλολογικές εργασίες φαίνεται η κλασσική του κατάρτιση, η πλατιά 
γνωριμία της Ελληνικής πνευματικής και άλλης παρουσίας στην ιστορία, η 
εύκολη κίνησή του σε πολλά κείμενα Όμηρο, τραγωδία, δημοτικό τραγούδι, 
νεοελληνική λογοτεχνία κι εκείνη της Μικρασιατικής συμφοράς. Διακρίνεται η 
αγάπη του συγγραφέα στα αρχαία κείμενα, η εκτίμησή του για τους συγγρα
φείς και τις ιδέες τους. Είναι χαρακτηριστικό ένα απόσπασμά του από τη 
μελέτη «Το λυρικό στοιχείο στον Αγαμέμνονα του Αισχύλου»:

«Το πολύμορφο δράμα της ζωής του ανθρώπου είναι το οδυνηρό θέμα 
που εμπνέει τη λυρική ψυχή το Αισχύλου. Ο Όμηρος τραγούδησε το 
επικό μεγαλείο των συναισθημάτων και των πράξεων του ανθρώπου. Ο 
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Πίνδαρος τη δύναμη και την ομορφιά της νεότητας στην ευγενέστερή 
της εκδήλωση. Ο Θεόκριτος τη γλυκύτητα της ζωής. Η Σαπφώ τον 
έρωτα — το μεγάλο πάθος του ανθρώπου, που μπορεί να λαμπρύνει και 
να αγιάσει τη ζωή, αλλά και να την καθηλώσει οριστικά απάνω στο 
μαρτύριο και το πένθος ή να την πυρπολήσει και να την ενταφιάσει. Ο 
Αισχύλος είναι ο καλλιτέχνης και ο φιλόσοφος που μπόρεσε να συλλάβει 
σ’ όλο της το βάθος την τραγικότητα και την ιερότητα της ζωής με 
τους μυστικούς και σκληρούς της νόμους. Τα αίτια του ανθρωπίνου πό
νου με τη σκοτεινή τους αλληλουχία και τα φοβερά σημεία, στα οποία 
συγκρούονται η σοφία και το ένστικτο του ανθρώπου, οι ευγενικές και 
πονηρές τάσεις της ψυχής του, η αδυναμία και η δύναμή του είναι οι 
πηγές του δραματικού λυρισμού του Αισχύλου. Δεν εμπνέεται όμως μο
νάχα από το τραγικό και το οδυνηρό. Λυρικός, λυρικότατος συγκινείται 
βαθύτατα με ό,τι ωραίο και πολύτιμο έχει ο κόσμος και ο άνθρωπος.

Η ομηρική παρομοίωση· μια εργασία συστηματική επιστημονική, διεξο
δική που σκόπευε σύμφωνα με τη Μάγδα Κιτρομηλίδου να την επεξεργαστεί 
σε διδακτορική διατριβή μας ξεναγεί σε πολλά αποσπάσματα του Ομήρου, 
συγκρίνει με άλλα κείμενα· εξετάζει τη μορφή της παρομοίωσης, τα θέματά 
της, την αξία της και την επίδρασή της.

Με την ίδια αγάπη και γνώση του υλικού του, αλλά και με μια νέα συνθε
τική δύναμη εδώ στρέφεται και στη Νεοελληνική λογοτεχνία και ζωή στις 
μελέτες του για το δημοτικό τραγούδι σαν έκφραση της Ελληνικής επανάστα
σης, για τη Νεοελληνική Ποίηση το 19ο αι. και για τη λογοτεχνία της Μικρα
σιατικής καταστροφής. Γράφει για το δημοτικό τραγούδι:

«Τα δυστυχήματα της φυλής, οι θρίαμβοί της, οι μεγάλοι ήρωες, που 
αγωνίστηκαν για την επιβίωση του έθνους, για την ελευθερία και την 
τιμή του, βρίσκανε πάντα βαθιά απήχηση στην ψυχή και στο πνεύμα των 
Ελλήνων λογοτεχνών: συγκινημένοι και περήφανοι οι 'Ελληνες λογοτέ
χνες αποτυπώνανε τα εθνικά γεγονότα σε καλλιτεχνικές μορφές και με- 
τουσιώνανε σε πνεύμα την ιστορική ζωή του έθνους των από τη μακρινή 
και ήρεμη εποχή του Ομήρου ως τη σημερινή πολυτάραχη ιδική μας.

Την ίδια βαθιά απήχηση βρίσκανε πάντα στη λαϊκή ψυχή τα εθνικά 
γεγονότα. Ο απρόσωπος λαός δεχότανε στην ώριμη ψυχή του τη χαρά 
και τον πόνο της ιστορικής ζωής του και με την Ελληνική του ευαισθη
σία τα έκανε τραγούδι καλλιτεχνικότατο. Το Ελληνικό δημοτικό τραγού
δι είναι γεμάτο από τις ιστορικές αναμνήσεις και τις συγκλονιστικές 
συγκινήσεις του Ελληνικού παρελθόντος. Στα δημοτικά τραγούδια που 
θ’ αναφέρουμε πιο κάτω, βρίσκονται μετουσιωμένα σε θαυμαστή τέχνη 
τα πιο σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης».

Και τελειώνει τη μακρά αυτή αναδρομή στη λαϊκή ποιητική δημιουργία, 
που φανερώνει πλατιά γνώση της:

«Στα δημοτικά τραγούδια του Ελληνικού λαού διαβάζει κανείς ολόκλη
ρη την ιστορία της Ελληνικής επανάστασης, όπως την έζησε ο πρωτα
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γωνιστής ελληνικός λαός. Για κάθε φάση της επανάστασης, ή με το θά
νατό του, ο Ελληνικός λαός συγκινήθηκε βαθιά κι έκανε τη συγκίνησή 
του τραγούδι λιτό και σεμνό — μνημείο.άξιο και αιώνιο του μοναδικού 
εκείνου αγώνα».

Στη μελέτη «το τέλος μιας μεγάλης επικής παράδοσης» παρουσιάζει στι
γμιότυπα και ηρωϊκές και λεβέντικες μορφές του Μικρασιατικού Ελληνισμού 
ως τη μεγάλη καταστροφή με αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα από το έργο 
των τριών μεγάλων πεζογράφων που εμπνεύσθηκαν από αυτή: Η. Βενέζη., Σ. 
Μυριβήλη, Φ. Κόντογλου. Γράφει γι’ αυτό τον Ελληνισμό:

«Πέρασαν πάλιν οι αιώνες κι ήρθε η τρίτη μεγάλη Ελληνική εποχή — η 
τελευταία για το Μικρασιατικό Ελληνισμό- ζει τώρα μέσα στα πλαίσια 
ξένου κράτους, του τουρκικού, διατηρεί όμως αμείωτη, ακατάβλητη τη 
ζωντάνια του, τη συνοχή του, την πνευματική του δραστηριότητα και 
τους δεσμούς του με την αγαπημένη γη και την ιστορία της. Η επική 
παράδοση τον συντροφεύει ακοίμητη».

Αν θεωρήσουμε τις επόμενες μελέτες του β' μέρους για την 25η Μαρτί
ου, για τη β' πολιορκία του Μεσολογγίου, για την 28η Οκτωβρίου και για το 
Ροδίωνα Γεωργιάδη — ήταν φίλος, συμφοιτητής και συνεργάτης του συγγρα
φέα — σαν συνέχεια, τότε βρίσκουμε μια, έστω συνοπτική ενασχόληση με όλη 
την Ελληνική ιστορία, από τον Όμηρο ως τα σύγχρονα. Οι εργασίες αυτές 
είναι γεμάτες πατριωτικό παλμό, αγάπη προς την Ελλάδα, σεβασμό για τους 
πρωτεργάτες τους και καημό για τη δουλεία της ιδιαίτερής του πατρίδας, της 
Κύπρου. Άλλες εποχές, άλλες πνοές! Γράφει για το Μεσολόγγι:

«Σε μια Ελληνική πόλη, στο Μεσολόγγι, λίγες χιλιάδες απλοϊκού λαού 
πιστέψανε κατά ένα τρόπο απόλυτο στην ελευθερία. Και κάμανε πανύ
ψηλο βωμό στην ιερή τους πίστη. Και στον πανύψηλο βωμό θυσιάσανε 
χωρίς επίδειξη, χωρίς παράπονο τη χαρά και τη ζωή τους. Πιστέψανε 
πολύ. Και πονέσανε πολύ. Και γίνανε μεγάλοι χωρίς να το επιδιώξουν, 
χωρίς ίσως να το υποψιαστούν».

Μια άλλη ομάδα εργασιών, το τρίτο μέρος, είναι εκείνη που ασχολείται 
με τα εκπαιδευτικά πράγματα του τόπου μας. Ένα θέμα μάλιστα, είναι κά
πως τεχνικό, όπως θα λέγαμε σήμερα — το οικονομικό πρόβλημα της μέσης 
παιδείας και τρόποι αντιμετωπίσεως αυτού. Μας θυμίζει την εκπαίδευση και 
την παιδεία μας, τα δύσκολα εκείνα χρόνια της αποικιοκρατίας, που επωμί
ζονταν το οικονομικό βάρος οι μαθητές και ανακούφιζε τα σχολεία η Εκκλη
σία- την αντίσταση των Κυπρίων και την προσπάθειά τους, το ζήλο και την 
πίστη να διατηρήσουν την Ελληνικότητα του τόπου με την Ελληνική παιδεία, 
ελεύθερη από τους κατακτητές. Πρωτοπόροι και θυσία σ’ αυτό τον αγώνα οι 
καθηγητές και οι μαθητές. Γράφει ο Κιτρομηλίδης:

«Οι καθηγηταί είναι οι ολιγότερον αμειβόμενοι και αθλιέστερον διαβι- 
ούντες εκ των επιστημόνων της νήσου. Το να αμείβονται ικανοποιητικό- 
τερον οι καθηγηταί δεν είναι απλώς ζήτημα δικαιοσύνης, αλλά και ζή
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τημα πρακτικής σκοπιμότητας· δίκαια αμοιβή θα εξασφαλίσει ικανότε
ρους καθηγητές — ισχυρότερους κοινωνικούς εργάτας και εθνικούς αγω- 
νιστάς.
Αλλ’ εκ των δύο τούτων προβλημάτων προέχει πρωτίστως το πρόβλη
μα του μαθητού. Είναι απόλυτος ανάγκη, είναι υψίστη εθνική ανάγκη να 
ανακουφισθεί το Ελληνόπουλον της Κύπρου από τα δυσβάστακτα εισιτή
ρια των Γυμνασίων μας. Να ανακουφισθεί εις τον μέγιστον δυνατόν βα
θμόν. Και να ενισχυθεί γενναίως εις την τροφήν του, εις την διαμονήν 
του, εις την επένδυσίν του, εις τα βιβλία του. Είναι τόσον σκληρός αλλά 
και τόσον ωραίος ο αγών του να μορφωθεί Ελληνοπρεπώς. Είναι τραγι
κόν και εγκληματικόν εις την σημερινήν οξύτητα του εθνικού μας αγώ- 
νος να χάνεται πλήθος εθνικών αγωνιστών απλώς και μόνον διότι, διά 
λόγους οικονομικούς, πολλά Ελληνόπουλα δεν δύνανται να φοιτήσωσιν 
εις τα γυμνάσιά μας.
Το ιδεώδες θα ήτο να παρέχεται η γυμνασιακή μόρφωσις τελείως δωρε
άν, όπως εις την ελευθέραν πατρίδα. Αλλά τούτο είναι αδύνατον υπό τας 
παρούσας συνθήκας». «Ο αγών διά την παιδείαν δεν είναι παρά μία φά- 
σις του ιερού απελευθερωτικού μας αγώνος».

Μια άλλη εργασία καθαρά πρακτική - διδακτική είναι μια έρευνα για το 
ύφος των σχολικών εκθέσεων των Κυπρίων μαθητών, μια εργασία πάντα επί
καιρη που αξίζει να μελετηθεί από κάθε φιλόλογο. Καθορίζει πολύ εύστοχα 
τρεις κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τους μαθητές: την Κυπριακή διάλε
κτο, τις μεταφράσεις των αρχαίων κειμένων και τη διδασκαλία νεοελληνικών 
κειμένων. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία των δυσκολιών που αντι
μετωπίζουν οι μαθητές σ’ αυτό τον τομέα. Διαπιστώνει ότι οι ώρες των Νέ
ων Ελληνικών είναι λίγες, κάτι που και σήμερα το διαπιστώνουμε. Ενδιαφέ
ρουσες είναι και οι παρατηρήσεις για την Κυπριακή διάλεκτο. Κάμνει συγκε
κριμένες παρατηρήσεις με παραδείγματα για την επίδραση από τη μετάφραση 
αρχαίων κειμένων. Σήμερα, βέβαια, αυτά σχεδόν τα καταργήσαμε και γλυτώ
σαμε. Απλουστέψαμε και τη γλώσσα για ευκολία και τη βάλαμε σχεδόν στο 
περιθώριο! Αλήθεια, πόσοι φιλόλογοι ασχολούμαστε σήμερα μ’ αυτό το θέμα, 
ακόμη και κείνοι που κάμνουν, υποτίθεται, έρευνες; Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
παρατηρήσεις έγιναν πάνω σε 6,100 εκθέσεις.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα ερευνητική και κριτική εργασία είναι για τα βι
βλία των φιλολογικών μαθημάτων - αρχαία, νέα, λατινικά και ιστορία. Γίνον
ται ένα σωρό εύστοχες και προοδευτικές παρατηρήσεις π.χ. να διδάσκεται η 
Κυπριακή ιστορία, να απλουστευτεί η γλώσσα των βιβλίων των μικρών τάξε
ων, για την επιλογή των κειμένων, για τις εικόνες των βιβλίων κ.α. Γράφει 
για τα νεοελληνικά:

«Αι αναφερόμεναι λογοτεχνικαί σελίδες δεν είναι πάντοτε εκλεκτά? με- 
ρικαί ουδεμίαν αξίαν έχουσι και στερούνται παντός ενδιαφέροντος, πολ- 
λαί δε ανήκουσιν εις αγνώστους και ασήμους συγγραφείς, των οποίων αι 

βιογραφίαι παρατίθενται εις το βιογραφικόν παράρτημα παρά τας βιο
γραφίας των μεγάλων συγγραφέων σχεδόν άνευ ουδεμίας διακρίσεως με
ταξύ των... Τα βιογραφικά σημειώματα πρέπει να προσλάβωσι πολύ 
μεγαλυτέραν έκτασιν, εις ταύτα δε κυρίως να περιγράφεται η προσωπι- 
κότης του συγγραφέως, να ερμηνεύεται η αξία του έργου του και να 
καθορίζεται η θέσις τούτου μέσα εις την νεοελληνικήν λογοτεχνίαν και η 
επίδρασίς του επί των συγχρόνων και των μεταγενεστέρων. Πολύ θα 
εξυπηρετήσει... εάν προσετίθετο εις έκαστον λογοτέχνημα σύντομος αι
σθητική ανάλυσις εις την οποίαν να υποδεικνύωνται και να εξαίρωνται 
αι αρεταί του διδασκομένου λογοτεχνήματος».

Μια ομιλία στη λήξη των εργασιών κατηχητικών ομάδων μαρτυρά για 
μια άλλη δραστηριότητα, ευρύτερα εκπαιδευτική και κοινωνική, του τιμωμέ
νου εκπαιδευτικού.

Χρέος για τον Γυμν. Π. Πανλίδου

Το τέταρτο μέρος με τον τίτλο «Κριτική» περιλαμβάνει κριτικές παρου
σιάσεις βιβλίων των: Λάμπρου Ρήγα, Κύπρου Χρυσάνθη, Νίκου Κρανιδιώτη 
και Νίκου ΝικολαΤδη και δημοσιεύτηκαν στα «Κυπριακά Γράμματα».

Το πέμπτο μέρος με τον τίτλο «μεταφράσεις» περιλαμβάνει κείμενα. Πρό
κειται για μεταφράσεις με τροποποίηση Αγγλικών επίλεκτων κειμένων που 
αναφέρονται στον άνθρωπο και στη συμπεριφορά του, τα περισσότερα σαν 
συμβουλές και παροτρύνσεις, ευρύτερα ηθικού περιεχομένου, που δημοσιεύτη
καν στο Νέο Κυπριακό Φύλακα το 1935. Μερικά θέματα είναι: Ο φωτισμένος 
δρόμος, το Θάρρος, συνήθισε να σκέφτεσαι, μη γκρινιάζεις, ο φόβος, καλλιέρ
γεια της μνήμης, τα νεύρα, η δύναμη της θέλησης, εμπρός κ.ά.

Τα κείμενα του Κιτρομηλίδη ακολουθεί επίμετρο με κείμενα φίλων και 
συναδέλφων του που τον γνώριζαν καλά σαν φοιτητή, σαν καθηγητή, σαν Έλ
ληνα πνευματικό και κοινωνικό εργάτη, σαν οικογενειάρχη και σαν άνθρωπο. 
Πρόκειται για κείμενα των Κύπρου Χρυσάνθη, Δημοσθένη Χριστοφίδη, Γλαύ
κου Κασουλίδη, Κωνσταντίνου Σπυριδάκη, Φρίξου Πετρίδη, Θεόκλητου Σο- 
φοκλέους, Γεωργίου Αναστασιάδη, Πέτρου Γλέζου, Γεωργίου Πιερίδη, Νίκου 
Κρανιδιώτη, Κώστα Μόντη, Αδαμάντιου Διαμαντή, Τηλέμαχου Κάνθου, Μι- 
χαλάκη Μαραθεύτη, Χρύσανθου Κυπριανού και Δημήτρη Ευαγελίδη.

Όλα αυτά τα κείμενα εκθειάζουν με πολλή συγκίνηση και χωρίς μεγάλα 
λόγια το χαρακτήρα του Μίκη Κιτρομηλίδη, μιλούν με αναμνήσεις από τον 
άνθρωπο όπως τον γνώρισαν στην καθημερινή του ζωή σαν έφηβο, σαν φοιτη
τή, σα νεαρό επιστήμονα, στα δύσκολα χρόνια της Γερμανικής κατοχής και 
αργότερα σαν καθηγητή στην Κύπρο, πολύ διαφωτιστικά για τις επιδιώξεις, 
τις ανησυχίες, τη δράση του.

Γράφει ο Κ. Σπυριδάκης: «Η επιστημονική αυτού κατάρτισις, το εξαίρε- 
τον ασύνηθες ήθος, η αφοσίωσις αυτού εις τα υψηλότερα ιδανικά του ελληνικού 
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κόσμου, της χριστιανικής θρησκείας και της ανθρωπότητας, ανέδειξαν τούτον 
εις ένα των αρίστων πνευματικών ανθρώπων της ημετέρας νήσου».

Και ο Γ. Αναστασιάδης: «Θυμάμαι τον Μίκη Κιτρομηλίδη, τον καλόκαρ
δο και ανεξίκακο Μίκη, με εκείνο το γαλήνιο ύφος, το ήσυχο, το ευγενικό, το 
ανθρώπινο αλλά και το σπινθηροβόλο του χιούμορ και την πηγαία σοφή του 
ακτινοβολία σ’ όλους που τον περιτριγύριζαν.

Και η ακτινοβολία εκείνη σ’ αυτήν την νεαράν ηλικίαν είναι που θα μείνει 
αξέχαστη σ’ όσους τον γνώρισαν και τον αγάπησαν».

Και ο Φρίξος Πετρίδης: «Το ανυπέρβλητο ήθος του και η τίμια ανθρωπιά 
του, δοκιμασμένα βασανιστικά πάνω στην πιο δυνατή δοκιμασία, τον ανθρώ
πινο πόνο αναδείχτηκαν άξια και του ανθρώπινου εγκωμίου και σεβασμού και 
της θεϊκής ευσπλαχνίας».

Τέτοια είναι και τα υπόλοιπα κείμενα αυτού του μέρους του τόμου. Γιατί 
αυτά δεν αποτελούν φιλοφρονήσεις ούτε μεταθανάτιο έπαινο. Τέτοιος 
ήταν ο άνθρωπος για όσους τον γνώρισαν. Έτσι τον θυμούμαστε και μεις που 
τον είχαμε δάσκαλο και μετά, για λίγο, συνάδελφο. Ένας άνθρωπος ήρεμος, 
πράος, αυτοκυριαρχημένος, με μια γνήσια πίστη σ’ εκείνο που έκαμνε. Αγα
πούσε τους μαθητές του κι ήταν αφοσιωμένος στη διδασκαλία τους, μια αγάπη 
και μια αφοσίωση που τις νιώθαμε. Υπόφερε, πραγματικά, και θλιβόταν, όταν 
μερικοί έδειχναν αδιαφορία ή δεν μελετούσαν. Μας φερόταν με πολλή λεπτό
τητα, με στοργή πατρική, με μια απροσποίητη ευγένεια και ανθρωπιά. Δεν 
μπορούσε κανένας ν’ αντισταθεί σ’ εκείνους τους τρόπους, εκτός αν ήταν πολύ 
των άκρων. Ένας άνθρωπος λίγο ξένος ή δύσκολο να κατανοηθεί στις μέρες 
μας στην εκπαίδευση, τουλάχιστο από τους πολλούς. Για την άλλη δράση του 
μίλησαν ήδη τα κείμενά του κι εκείνα των φίλων και εκτιμητών του έργου του.

Ο τόμος κλείει μ’ ένα κείμενο του Πασχάλη Κιτρομηλίδη κι ένα ποίημα 
της Χριστίνας Μ. Κιτρομηλίδου «στον πατέρα». Το κείμενο του Πασχάλη 
ξεπερνώντας τα προσωπικά βιώματα γιατί αυτά ανήκουν στο χώρο της εσω
τερικής ζωής που δεν μπορεί να δημοσιοποιηθούν χωρίς να χάσουν την ακεραιό
τητά τους, επιχειρεί πολύ αντικειμενικά ‘μια τοποθέτηση του έργου του Κι- 
τρομηλίδη στο πλαίσιο της εποχής του. Μελετώντας ένας αυτό το κείμενο 
μπορεί χωρίς καμμιά δυσκολία να προσεγγίσει τις μελέτες του τόμου, και να 
τις κατανοήσει με τις προσκιάσεις τους, να γνωρίσει συνολικά τον άνθρωπο 
συγγραφέα τους καθώς ζει και εργάζεται και μοχθεί και εκπληρώνει όνειρα 
και στόχους μέσα στην εποχή του. Θα μπορούσε καλύτερα από όσα σας είπα 
γι’ αυτό τον τόμο να σας διάβαζα αυτό το κείμενο. Διαβάζω ένα απόσπασμα:

«Το έργο ανοίγεται προς όλες τις κατευθύνσεις της πνευματικής παρά
δοσης του Ελληνισμού, από τη σοβαρή επιστημονική ενασχόληση με τα 
κλασσικότερα από τα αρχαία κείμενα ως την ιστορία της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας και ως την κριτική της δημιουργικής παραγωγής των κυ
πριακών γραμμάτων. Δεν λείπει ωστόσο και η βίωση της ανάγκης του 
πνευματικού ανθρώπου να στοχαστεί πάνω στις κρίσιμες ιστορικές στι
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γμές της πορείας του γένους, ν’ αναζητήσει το βαθύτερο νόημα της 
ιστορικής πράξης, ιδίως να προβληματιστεί πάνω στο ηθικό περιεχόμε
νο της ατομικής θυσίας στ’ όνομα ευρύτερων συλλογικών οραμάτων. 
Στην αντίληψη του Μίκη Κιτρομηλίδη ο γνήσιος φορέας της ζωής του 
πνεύματος δεν περιορίζεται στο χώρο της θεωρητικής ύπαρξης. Απε
ναντίας εμφορείται από το θάρρος και τη βούληση της παρέμβασης στα 
κοινά με τη δημόσια έκφραση για φλέγοντα προβλήματα σε χώρους 
όπου διαθέτει υπεύθυνη πληροφόρηση και γνώμη. Η συναίσθηση της ευ
θύνης αυτής φαίνεται στα κείμενα για τα εκπαιδευτικά προβλήματα της 
Κύπρου που βρίσκονταν στο επίκεντρο της διαμάχης με την αποικιοκρα
τία».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Λεύτερης Γιαννίδης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

'Η παρουσίαση προσφάτων εκδόσεων Κϋπρίων άπό τό βήμα τοϋ «'Ελλη
νικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου», μέ σχετική κριτική καί μέ διάλογο, 
στόν όποιο συχνά συμμετέχουν καί οί συγγράφεις, άποτελεϊ μιά πολύ ύγιή 
πνευματική έκδήλωση, πού έχει τή λίγη - πολλή ιστορία της. Αύτή ή δραστη
ριότητα κινεί τό ένδιαφέρον καί δημιουργεί κίνηση του πνεύματος, έστω κι αν 
ή συμμετοχή του άκροατηρίου είναι λίγη. 'Η δημοσίευση πιό ύστερα τών κει
μένων αύτών στή «Φιλολογική Κύπρο», πιθανόν καί μερικώς τροποποιημένων, 
διευρύνει τόν κύκλο τών άνθρώπων πού ένημερώνονται, καί ταυτόχρονα δίνει 
καί κάποια διάρκεια, μέ προοπτική τή χρησιμοποίησή τους μελλοντικά ώς 
παραπομπή. ’Εξάλλου, ό τρόπος αύτής τής άναφοράς ικανοποιεί καί τόν συγ
γραφέα. Νά συζητάς τό έργο ένός δέν είναι άπλή πράξη δικαιοσύνης· είναι 
τιμή. Καί νιώθει ό συγγραφέας πώς ή έκφρασή του καί οί θέσεις του, οποίαν 
βαρύτητα κι αν έχουν, γίνονται άντικείμενο στοχασμού, διαλόγου καί προβλη
ματισμού. Ποιά ικανοποίηση ξεπερνά τούτο τό αίσθημα;

’Εφέτος τρία μέλη μας άνέλαβαν καί παρουσίασαν έξι κυπριακές έκδόσεις 
γιά νά άνοίξουν διάλογο μαζί σας, φιλικό κι έποικοδομητικό καί γιά τούς συγ
γραφείς άκόμα τών έκδόσεων αύτών. 'Ο «'Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος 
Κύπρου» αισθάνεται πώς έκπληρώνει ύποχρέωσή του άπέναντι στά μέλη του 
καί τούς φίλους τών δραστηριοτήτων του καί εύχαρίστως θά δεχτεί εισηγήσεις 
πάνω στό θέμα αύτό. ' Η συμβολή τού καθενός είναι συμβολή στούς πνευματι
κούς μας στόχους κι όταν άκόμα βρισκόμαστε στήν άντίθετη θέση.

Εύχαριστώ.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Αν δ ρέα Ν. Παπαβασιλείου
Τό καθήκον νά ζήσω, Λευκωσία 1985.

'Ο θεολόγος δρ Άνδρέας Ν. Παπαβασιλείου έχει κυκλοφορήσει τό βιβλίο 
«Τό καθήκον νά ζήσω» (Λευκωσία 1985) ώς άπάντηση σέ μιά επιφυλλίδα τού 
ψυχίατρου Τάκη Εύδόκα, πού είχε τίτλο «Τό δικαίωμα νά πεθάνω» («Φιλελεύ
θερος» 9 καί 10 Νοεμβρίου 1984). Παρόλο πού συνηθίζεται σέ άπαντήσεις 
-διαφωνίες, καί μάλιστα ριζικές, κάποιο έντονο ύφος, ό Παπαβασιλείου κρατά 
τόν άπαντητικό του λόγο στό ύφος τής εύπρεποΰς έπιστημονικής συζήτησης. 
’Ασφαλώς ή χριστιανική ήθική, τήν όποια εξάλλου έξυπηρετεί, έχει θέση, συ
χνά άποστομωτική, σέ πολλά σημεία τού κειμένου. Άλλά ή συλλογιστική, 
πού βασίζεται καί σέ προσωπικές έμπειρίες τού συγγραφέα, κυριαρχεί. Προ
πάντων πείθει.

Προσωπικά δέν έχω ύπόψη μου τήν επιφυλλίδα «Τό δικαίωμα νά πεθά
νω» τού Τάκη Εύδόκα. ’Από τό κείμενο τού Παπαβασιλείου πληροφορούμαι 
τά βασικά σημεία καί τήν άνατροπή τους μέ τό «καθήκον νά ζήσω». Σέ πολλά 
μέρη ή ύποστήριξη τών θέσεων τού συγγραφέα έχει πολύ συναισθηματικό χα
ρακτήρα. Τούτο οφείλεται στή δυσάρετη έμπειρία πού είχε, δυστυχώς, μέ τό 
θάνατο άπό άτύχημα τού δεκαοκτάχρονου μοναχογιοΰ του. "Ομως τούτη ή 
έμπειρία έπεισε τόν συγγραφέα γιά τό λάθος, πού περιέχεται στήν άποψη γιά 
δικαίωμα θανάτου. Καί πείθει ταυτόχρονα καί τόν άναγνώστη πώς δέν άντι- 
μετωπίζει τό θέμα του άπό μιά θεωρητική σκοπιά. Τό σημειώνει κι δλας ό 
ίδιος στόν πρόλογό του.

Θ’ άνθολογήσω άπό τά διάφορα μικρά κεφάλαια τής έργασίας αύτής τά 
πιό σημαντικά κυρίως συμπεράσματα. Καί πρώτα άπ’ δλα ό συγγραφέας δια
φωνεί στή σύνδεση θανάτου μέ τά άνθρώπινα δικαιώματα. Τό θέμα τού θανά
του, δπως καί τής γέννησης, άνήκει στά χέρια τού Θεού κατά τή θρησκευτική 
άποψη. 'Επομένως πρέπει ν’ άπαλειφθεϊ ό χαρακτηρισμός «δικαίωμα». Είναι 
παράλογο νά ύποστηρίζεται πώς ένα άτομο πού γνωρίζει μέ βεβαιότητα πώς 
θά πεθάνει, άλλά δέν είναι ψυχωτικό ή ψυχικά άρρωστο καί συνεπώς έν ψυχρω 
(αν θεωρείται τούτο έν ψυχρω) έχει δικαίωμα νά συγκατατίθεται στή διακοπή 
τής ζωής του. Γιατί ή σωματική κατάσταση, π.χ. πόνοι φρικτοί κλπ., έπηρεά- 
ζουν τήν ψυχή, τή συγκλονίζουν πραγματικά κι έπομένως ψυχικά δέν είναι 
ύγιής σ’ αύτή τήν περίπτωση. ’Εξάλλου γιατί νά διαχωρίζουμε τή σωματική 
άπό τήν ψυχική νόσο, καί νάχει δικαίωμα γιά τόν θάνατό του ό σωματικά 
πάσχων καί οί συγγενείς του καί οχι ό ψυχικά πάσχων; Άπό τήν άλλη δέν 
ύπάρχει βεβαιότητα γιά τόν ένδεχόμενο θάνατο, δέν είναι σωστό νά πληροφο
ρείς τόν άρρωστο γιά τόν έπικείμενο θάνατό του άπό άνίατη νόσο, πού μπορεί 
μέ τόν γοργό ρυθμό έξελίξεως τής θεραπευτικής νά καλυτερεύσει ή κατάσταση 
καί νά συμβιβάζεται μέ άρκετή παράταση ζωής, πιθανόν καί θεραπείας. Συμ
φωνούμε άπολύτως μέ τή λογική αύτή τών άπόψεων τού συγγραφέα. 'Ο άν
θρωπος στήν όποιαδήποτε νόσο του πάσχει ψυχοσωματικά μέ έξαρση πότε 
τών σωματικών καί πότε τών ψυχικών ένοχλημάτων. Συνεπώς δέν μπορεί έν 
ψυχρω νά άποφασίσει κι έτσι τό δεύτερο σκέλος αύτόματα διαγράφεται.

"Οσον άφορά τή στάση τού γιατρού ό συγγραφέας τήν περιγράφει ώς 
εξής:

«’Έχω τήν άποψη δτι τό θέμα αύτό προκλήθηκε άπό τή στάση πού τη
ρείται άπό μερίδα τών γιατρών, οί όποιοι έχοντας άπόλυτη πεποίθηση στήν 
έπιστημονική τους κατάρτιση, στήν ορθότητα τής διαγνώσεώς τους καί στήν 
ένδεδειγμένη μέθοδο πού άκολουθούν, υιοθετούν τήν άναγκαστική εύθανασία ή 
καί ένθαρρύνουν αύτή τή διαδικασία ή καί ύποκύπτουν σέ πιέσεις «συγγενών» 
τού άρρώστου γιά νά δοθεί έτσι ένα τέρμα στό συνεχές μαρτύριό του γιά λό
γους, πού θέλουν νά έμφανίζονται πώς πιστεύουν, άνθρωπιστικούς. ’Αντίθετα 
θά ’πρεπε, άφού άλλωστε αύτός είναι ό βασικός σκοπός τής ’Ιατρικής, νά 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώς τήν τελευταία έκπνοή τού άρρώστου, νά 
τόν κρατήσουν στή ζωή κι οχι νά «καταθέτουν τά δπλα» καί νά «ένδίδουν» 
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στήν άπαίτησή του γιά τερματισμό τής ζωής του ή καί νά επηρεάζονται άπό 
τή διδόμενη συγκατάθεση τών «συγγενών» γιά άμεση άναστολή τής άκολου- 
θούμενης θεραπευτικής μεθόδου μέ σκοπό τήν έπίσπευση τοϋ θανάτου».

Καί πιο κάτω λέγει: «’Ανεξάρτητα άπο τή φύση του ιατρικού λειτουργή
ματος, πού άπαιτεϊ άνεξάντλητη ψυχραιμία, γερά νεύρα καί άκατάβλητη θέ
ληση, ό γιατρός θά πρέπει νά είναι «άνθρώπινος» προς τούς συγγενείς τού 
πάσχοντος, άλλ’ ιδιαίτερα προς τό άρρωστο·άτομο, δείχοντας τήν άπαιτούμε- 
νη άγάπη, στοργή κι ενδιαφέρον σέ μιά κοινή προσπάθεια νά διατηρηθεί ή ζωή 
καί νά γίνει λιγότερο δύσκολη κι οδυνηρή».

Συμφωνούμε άπολύτως καί προς τήν φράση τού συγγραφέα «Μπροστά 
στο θυσιαστήριο τής ζωής άξίζει κάθε θυσία».

Πολύ ορθά ό συγγραφέας προτείνει ώς προληπτικό τής άπελπισίας έκεί- 
νων πού ύποφέρουν φοβερά, τή συστράτευση Κράτους καί Λαού, ώστε μέ τήν 
ίδρυση ιατροφαρμακευτικών σχεδίων, νοσοκομείων κλπ. νά κατορθώνεται ή 
μείωση πόνων καί τραγωδίας. Μάλιστα πρέπει άπό τή νεαρή ήλικία μέ κα
τάλληλη ηθική προπαρασκευή νά δυναμώσει το μέταλλο τής ψυχής γιά ν’ άντέ- 
χει στις δοκιμασίες.

'Ωστόσο ύπάρχουν καί οί περιπτώσεις «αύτοθυσίας». Σ’ αύτές τις περι
πτώσεις ό θάνατος έξαγνίζεται. '0 συγγραφέας δέχεται τρεις περιπτώσεις 
«αύτοθυσίας» καί έξηγεϊ τούς λόγους. Γράφει:

Οί γνωστές καί βασικές περιπτώσεις, κατά τις όποιες τό πνεύμα τής αύ
τοθυσίας έξαγνίζει τόν άτομικό ή ομαδικό θάνατο, είναι οί άκόλουθες: 1) 
"Οταν κινδυνεύει ή ολη ηθική ύπόσταση κι ή άρετή ενός προσώπου μέ τόν 
έξαναγκασμό του νά κάνει κάτι, πού είναι άνέντιμο κι άνεπίτρεπτο σύμφωνα 
μέ τό θεϊκό καί τό φυσικό νόμο, 2) "Οταν άπειλεϊται ή ζωή καί ή τιμή προ
σώπων, τά όποια ό Θεός ή ή Πολιτεία έμπιστεύθηκαν σέ κάποιο, όπως γιά 
παράδειγμα τά παιδιά γιά τούς γονείς, οί μαθητές γιά τούς δασκάλους καί οί 
πιστοί ή οί πολίτες γιά τούς εκκλησιαστικούς καί κοσμικούς 'Ηγέτες καί 3) 
"Οταν κινδυνεύει ή Πίστη καί ή Πατρίδα άπό βεβήλωση ή ύποδούλωση.

Παράθεσα τις περιπτώσεις αύτές, άλλά διατηρώ μιά επιφύλαξη γιά τήν 
αύτοθυσία πιστών ή πολιτών γιά τούς έκκλησιαστικούς καί κοσμικούς 'Ηγέ
τες, έκτος αν στό πρόσωπό τους στή δεδομένη στιγμή γίνεται ύπεράσπιση τής 
πίστης καί τής πατρίδας ή αν τούτο άφορά τούς ίδιους όταν ύπερασπίζονται 
τήν πίστη ή τήν πατρίδα.

Τέλος, ό συγγραφέας συζητεΐ αν οί συγγενείς έχουν δικαίωμα πάνω στή 
ζωή τού πάσχοντα κι αν έχει δικαίωμα ό οποιοσδήποτε νά προκαλέσει τόν 
θάνατο στις περιπτώσεις «άρρώστων - φυτών». Στούς άροωστους - φυτά δέν 
ύπάρχει συγκατάθεση άρρώστου, ό νόμος δέν τό έπιτρέπει καί άσφαλώς δέν τό 
δέχεται ή ηθική νά διακόψεις ζωή.

Μέ άλλα λόγια ό συγγραφέας άπορρίπτει τή δημιουργία όποιουδήποτε 
δικαιώματος θανάτου, έκτος στις περιπτώσεις αύτοθυσίας. "Οπως άναφέρθη- 
κε στήν άρχή ολη ή συζήτηση μένει μέσα στό ύψος τής εύπρέπειας. "Ενα 

βαθύτερο κίνητρο στή συγγραφή τής πραγματείας αύτής είναι καί ή πρόθεση 
τού συγγραφέα νά κάνει ένα πνευματικό μνημόσυνο στό γιό του. 'Ο συγγραφέ
ας άντιμετώπισε κάποτε τό γιό του σέ κατάσταση φυτού κι όμως ύπόμενε τό 
δράμα χωρίς λιποψυχία. Αύτή ή πείρα καί ή ηθική στάση μάς συγκινεί καί 
δείχνει τό θέμα τής ήθικής ζωής.

Σέ επίμετρο δημοσιεύονται στό βιβλίο αύτό τρία ποιήματα μέ προτάξεις 
γιά τό γιό τού συγγραφέα, στόν όποιο άφιερώνεται ή έκδοση. ' Η συνήθεια νά 
μνημονεύεται ό νεκρός έφηβος κάθε χρόνο μέ τή διάσταση τής ποίησης καί 
πρωτότυπη είναι καί συγκινεί. ' Η μνήμη διασώζει. ' Η ποίηση έξυψώνει ταυ
τόχρονα. Καί γίνεται τό συμβάν έρέθισμα γιά έκφραση.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Κυπριακοί Σπουδαί.
Δελτίον τής 'Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών 

Τόμος ΜΖ ' (1983). ’Αφιέρωμα εις ’Αδαμάντιον Διαμαντή. 
Λευκωσία - Κύπρου 1983, σσ. viii + 1—[328] + Πίνακες [1-5]

'Ο ογκώδης τόμος είναι άφιέρωμα — όπως άναγράφεται καί στό έξώ- 
φυλλό του — στό ζωγράφο καί διευθυντή τού Μουσείου Λαϊκής Τέχνης τής 
'Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών κ. ’Αδαμάντιο Διαμαντή. "Οπως σημειώνει 
ό Πρόεδρος τής 'Εταιρείας κ. Γεώργιος Παπαχαραλάμπους, στό προτασσό
μενο τού τόμου σχετικό σημείωμα, ή άφιέρωση τού τόμου στόν ’Αδαμάντιο 
Διαμαντή πρέπει νά θεωρηθή «σαν έκφραση τιμής στή συμβολή του στό έργο 
τής 'Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, στό Διοικητικό Συμβούλιο τής οποίας 
συμμετέχει ένεργά άπό το έτος 1948» (σ.ν.).

Στόν τόμο δημοσιεύονται έργασίες άπό τά κατάλοιπα τού ’Αρχιμανδρίτη 
Παρθένιου Ί. Κιρμίτση καί τών θανόντων, μελών κάποτε τής 'Εταιρείας, 
Κωνσταντίνου Ί. Μυριανθοπούλου καί Σίμου Μενάρδου, τό Δ.Σ. τής 'Εται
ρείας γιά τό έτος 1983, ή Λογοδοσία τού Προέδρου τής 'Εταιρείας γιά τό 
έτος 1982 πού έγινε τήν 27η Φεβρουάριου 1983 κατά τή Γενική Συνέλευση 
τής ' Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, τά Πεπραγμένα τού Μουσείου Λαϊκής 
Τέχνης άπό τόν κ. ’Αδαμάντιο Διαμαντή, καί οί ομιλίες τών κ. Γεωργίου Κ. 
Ίωαννίδη, Βενέδικτου Έγγλεζάκη καί ’Αδαμάντιου Διαμαντή γιά τούς κ. 
Κυριάκο Χατζηϊωάννου, Άνδρέα καί Ίουδήθ Στυλιανού, καί Γεώργιο καί 
Θέλμα Παρασκευαίδη άντίστοιχα, πού είχαν άνακηρυχθή σέ έπίτιμους έταί- 
ρους τής 'Εταιρείας οί πρώτοι τρεις καί σέ μεγάλους εύεργέτες τό ζεύγος 
Παρασκευαίδη (30 ’Ιανουάριου, 1983). 'Ο τόμος κλείει μέ τόν άπολογισμό 
εισπράξεων καί πληρωμών τού έτους 1982 καί πέντε πίνακες γιά τήν έργασία 
τού Βενέδικτου Έγγλεζάκη.
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"Οπως σημειώνει στο σύντομο προλογικό σημείωμα του τόμου ό κ. Θεό
δωρος Παπαδόπουλλος ή δημοσίευση τών τριών μεγάλων έργασιών «έπεβάλ- 
λετο λόγω τής σπουδαιότητός των» (σ. vii). Καίρια πάντως είναι ή παρατήρη
σή του πώς, έκτος άπό το επιστημονικό περιεχόμενό τους, ούσιαστικό άπο- 
βαίνει τό γεγονός «τής θεωρήσεως τής εθνικής ιστορίας εκ τών ένδον» καί τής 
τοποθέτησης στο έπίκεντρό της το λαό, πού είναι καί το πραγματικό άντικεί- 
μενό της. "Ας δούμε τώρα άπό πιο κοντά τον τόμο.

*
'Η πρώτη έργασία έπιγράφεται «Ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία τής Κύπρου 

επί Φραγκοκρατίας» καί συγγραφέας της είναι το μέλος τής 'Εταιρείας ’Αρ
χιμανδρίτης Παρθένιος Ί. Κιρμίτσης. 'Η έργασία δημοσιεύεται όπως είχε 
γραφή, μέ έλάχιστες βιβλιογραφικές προσθήκες μεταγενεστέρων τού χρόνου 
συγγραφής χρόνων. Γι’ αύτό καί οί βιβλιογραφικές παραπομπές, παρ’ ολο 
πού είναι πλούσιες καί ένημερωμένες, δέν άνταποκρίνονται στις σημερινές 
άπαιτήσεις τής έκδοτικής τών κειμένων, έκτος άπό τις μεταγενέστερες προ
σθήκες πού έχουν προστεθή κατά τά γενικώς άποδεκτά στή σύγχρονη φιλολο
γική έπιστήμη. ’Εκείνο όμως το όποιο μάς εύρίσκει σύμφωνους, καί πού άπο- 
τελεϊ καί τήν κύρια συμβολή στήν Κυπριολογία, είναι τό γεγονός δτι ή έργα
σία αύτή εξετάζει — έστω μέ τά μέχρι τών άμέσως έπομένων χρόνων τού Β ' 
Παγκοσμίου Πολέμου έπιστημονικά δεδομένα — μέ συστηματικό τρόπο ένα 
άπό τά πιο σοβαρά θέματα τής ιστορίας τής ’Εκκλησίας Κύπρου, πού ή γνώ
ση της άποτελεϊ άσφαλή προϋπόθεση γιά κάθε προσπάθεια κατανόησης τής 
πιο γενικής ιστορίας τού τόπου.

’Ιδιαίτερα τονίζεται ή συμβολή τής έργασίας αύτής στήν προσπάθεια τού 
συγγραφέως νά έξετάσει τά προβλήματα τής ’Εκκλησίας Κύπρου έπί Φραγ
κοκρατίας άπό τήν πλευρά τής ’Ορθοδοξίας, πράγμα πού γίνεται γιά πρώτη 
φορά. Πολύτιμη άποβαίνει ή δημοσίευση τών Πρακτικών τής Συνόδου τής 
Άμαθούντος άπό τόν κώδικα 15422 τού Βρεταννικού Μουσείου (τώρα Βρε- 
ταννικής Βιβλιοθήκης), πού έγινε τό 1260 μ.Χ. ύπό τήν προεδρία τού ’Επισκό
που Άμαθούντος Γερμανού, στις σσ. 65?93. ’Ορθά σημειώνει ό έκδοτης στή 
σ. 65, άφού παραθέτει καί τις νεώτερες τής συγγραφής τού Κιρμίτση έργασί- 
ες: «Λαμβανομένου ύπ ’ όψιν ότι ή ’έρευνα τού Παρθενίου Κιρμίτση διεξήχθη 
βασικώς κατά τήν περίοδον 1946-1950, δυνάμεθα να θεωρήσωμεν δτι τό Συνο
δικόν τού Άμαθούντος Γερμανού επεσημάνθη τό πρώτον ύπ ’ αυτού».

Στο τέλος παρατίθεται έπιλογή ειδικής βιβλιογραφίας (σσ. 95-108).
* *

Τό άνέκδοτο 'Ημερολόγιο γιά τό ’Αντιοχικό Ζήτημα (1897-1899) τού άεί- 
μνηστου Κωνσταντίνου Ί. Μυριανθόπουλου έπιχειρεί νά παρουσιάσει στις 
έπόμενες σελίδες (σσ. 109-201) ό γνωστός έρευνητής τής 'Ιστορίας τής ’Εκ
κλησίας Κύπρου κ. Βενέδικτος Έγγλεζάκης, Μέ έπιστημονική πληρότητα ό 
συγγραφέας εισάγει τόν άναγνώστη στο κείμενο πού θ’ άκολουθήσει, προτάσ
σοντας μιά έμπεριστατωμένη εισαγωγή, όπου καταγράφονται πολλές ούσια- 

στικές λεπτομέρειες οχι μόνο γιά τόν Κωνσταντίνο Ί. Μυριανθόπουλο καί τό 
'Ημερολόγιό του άλλά καί γιά όλο τό ιστορικό προηγούμενο τού ύπό έξέταση 
θέματος. 'Ο Έγγλεζάκης έπιμένει ιδιαίτερα τόσο στήν καταγραφή·καί έξι- 
στόρηση τών γεγονότων όσον καί στήν άπόδοση τής ιδιαίτερης συμπεριφοράς 
τών κύριων καί δευτερευόντων προσώπων πού πήραν μέρος στό γνωστό Άν- 
τιοχικό Ζήτημα.

’Εκπλήττεται, βέβαια, ό άναγνώστης γιά τά τεκταινόμενα άλλά πιό πολύ 
θαυμάζει τόν τρόπο έρευνας καί καταγραφής τών γεγονότων — μέχρι τών πιό 
μικρών άλλά σημαντικών λεπτομερειών — άπό τόν Έγγλεζάκην. 'Ο έρευνη
τής δέν παραμένει στήν άπλή καταγραφή τών γεγονότων άλλά έπιχειρεί καί 
έρμηνεία τους, πού ξεφεύγει άπό τή συνηθισμένη καθαρά ίστορικοφιλολογική. 
Προχωρεί ό Έγγλεζάκης σέ σύγχρονη πολυσήμαντη κοινωνιολογική έρμηνεία 
τών γεγονότων, ή όποια πείθει μέ τήν αύστηρή άναλυτικοσυνθετική δομή της 
καί τόν όξύ κριτικό στοχασμό τού έρευνητή.

Συμφωνούμε μέ τόν Έγγλεζάκη ότι ή έκδοση άνεκδότων κειμένων όπως 
είναι τό 'Ημερολόγιο τού Κωνσταντίνου Ί. Μυριανθόπουλου καί άλλα παρό
μοια «ενέχουν τήν αξίαν τής ουτοπικής μαρτυρίας, ήτις, καίτοι δέν είναι ιστορία, 
ή μπορεί όμως ν’ άποτελέση διά τήν ιστορίαν πηγήν άναντικατάστατον» (σ. 
113). Πολλά θά παρέμεναν άνεξήγητα χωρίς τή βοήθεια τέτοιων κειμένων. 
Καί είναι σέ πίστη τού Έγγλεζάκη τό ότι σημειώνει — δέν είναι άπλώς 
σχήμα λόγου άλλά έπιστημονικά ήθος — άνάμεσα στ’ άλλα: «... Ώς είναι αυ
τονόητον δτι, χωρίς εκείνου (sc. τού Μυριανθόπουλου) τό έργον, ό εκδότης του 
ή ουδέποτε θά ήσχολεϊτο μέ τό θέμα τούτο ή πτωχότερον έτι θά παρήγαγε προϊ
όν» (σ. 139).

'Ο έκδοτης έξηγεϊ τούς λόγους γιά τούς όποιους δέν έχει έκδώσει όλο τό 
έργο άλλά μόνο μέρος του (σσ. 138-139), κλείει δέ τήν Εισαγωγή του μέ τήν 
ειδική σημείωση γιά τήν παράθεση στό τέλος — ώς Παράρτημα — πέντε τε
κμηρίων πού έπέλεξε άπό τό άρχείο Κωνσταντίνου Ί. Μυριανθόπουλου. ’Ακό
μα παρέχει σέ δυό σελίδες (σσ. 142-143) ειδικά έπιλεγμένη Βιβλιογραφία γιά 
τό θέμα. Στις σσ. 145-148 δημοσιεύονται οί σελίδες τού 'Ημερολογίου, όπως 
τις έχει καθορίσει ό έκδοτης, καί στις σσ. 187-201 τά πέντε τεκμήρια.

* * *
' Η τρίτη έκδεδομένη έργασία δημοσιεύεται άπό τόν κ. Θεόδωρο Παπαδό- 

πουλλο. Μέ βάση τά κατάλοιπα τού άείμνηστου Σίμου Μενάρδου, τά οποία 
διέσωσε ό υιός του κ. Γεώργιος Σ. Μενάρδος, ό γνωστός σοβαρός μελετητής 
προβαίνει στήν έκδοση είκοσι δύο Κυπριακών παραμυθιών καί τού χειρογρά
φου προσχεδίου ένός άλλου (σσ. 231-302), άφού πρώτα προτάσσει τις σχετι
κές άπαραίτητες πληροφορίες γιά τήν ιστορία καί τήν παράδοση τών κατα
λοίπων καί πραγματεύεται στή συνέχεια σέ βάθος τό θέμα τής «Τυπολογήσεως 
τού μυθικού λόγου» (σσ. 203-230).

'Η προτασσόμενη τών κειμένων πραγμάτευση τού θέματος « Ή τυπολό- 
γησις τού μυθικού λόγου» άπό τόν Παπαδόπουλλον είναι ούσιαστική καί άξιο- 
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πρόσεκτη. 'Ο ότρηρός μελετητής κατέχει πλήρως το θέμα γου και δέν κάνει 
άπλώς χρήση τών καταλλήλων καί προσεκτικά έπιλεγμένων άπό τή διεθνή 
βιβλιογραφία έκδόσεων άλλά προχωρεί καί σ£ δικές του άνασυνθετικές εισηγή
σεις ώς πρός τήν όρθή άντιμετώπιση του προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα ή 
κατατόπιση του άναγνώστη έπιχειρεϊται μέ τήν προσπάθεια του Παπαδό- 
πουλλου νά άναλύσει καί νά άξιολογήσει οχι μόνο τά δσα περί «θεματικών 
μονάδων» (motifs) εχει δημοσιεύσει κατά καιρούς ό Stith Thompson καί τά τής 
τυπολογήσεως τών Aarne - Thompson άλλά καί μέ τό νά παραβάλλει αύτά 
συγκριτικά μέ τά δεδομένα τής λογικής τυπολογήσεως τού μύθου άπό τον Vla
dimir Propp.

'Ο έρευνητής δέν σταματά ώς έδώ άλλά προχωρεί καί πιο βαθειά. Προε
κτείνει τά όρια τής μελέτης του στήν έξέταση τής τυπολόγησης τού μύθου καί 
ύπό το πρίσμα τής δομικής άναλύσεως, τόσον τής άνθρωπολογικής του Lévi 
-Strauss όσον καί τής γλωσσολογικής τού Saussure. Παρέχει δλα όσα θεωρεί 
άναγκαϊα γιά τήν πραγμάτευση τού θέματός του καί έπιμένει ιδιαίτερα πάνω 
στήν άνάλυση τής διαχρονικής καί τής συγχρονικής δομής τού μύθου κατά τον 
Lévi - Strauss. '0 Παπαδόπουλλος προχωρεί καί παρέχει σύμφωνα μ’ αύτό το 
σχήμα τό σύμπλεγμα τού καδμείου καί τού οιδιπόδειου μύθου, προβαίνοντας 
σέ άναλυτική έρμηνεία όλων τών έπισημανθέντων στο σχήμα αύτό στοιχείων, 
μέ θαυμάσιο τρόπο έπεξεργασίας τών δεδομένων. 'Ο αύστηρά κριτικός ερμη
νευτικός τρόπος τού στοχασμού καί τής έκφρασης τού έρευνητή πείθει τόν 
άναγνώστη καί οπωσδήποτε θέλγει ή συνέπεια τής επιστημονικής πραγμά- 
τευσης τού θέματος.

"Ολα δσα πραγματεύεται ό Παπαδόπουλλος άποβλέπουν τελικά στή δι
αφώτιση τής πραγμάτευσης τής προβληματικής γιά τό έθνικό παραμυθιακό 
ύλικό. ' Ο ίδιος καταλήγει στό συμπέρασμα, πού τό έκθέτει σέ μορφή έπι- 
γραμματικών έπιλογικών παρατηρήσεων έκτάσεως δύο μόνο τρίτων τής σελί- 
δος 230, δτι καί οΐ τρεις φάσεις τής τυπολογήσεως — όπως τίς έχει ήδη 
άναπτύξει άναλύοντάς τες μέσα στό προηγηθέν κείμενο — δέν άποκλείουν 
άλλά συμπληρώνουν ή μιά τήν άλλη «έφ ’ όσον ή επιστημολογική περιοχή εντός 
τής οποίας διακινοΰνται χαρακτηρίζεται ύπό τής κοινότητας τού γνωστικού άν- 
τικειμένου, τό όποιον είναι ό μυθικός λόγος» (σ. 230).

Μετά άπό τήν έξαιρετική αύτή Εισαγωγή στήν ούσία τού προβλήματος, 
πού πρέπει ίσως νά διδάσκεται στά ελληνικά πανεπιστήμια ώς εισαγωγή στή 
Λαογραφία, άκολουθοΰν ή έκδοση τών παραμυθιών — άξιοπρόσεκτη ή έκδοτι- 
κή έπιμέλεια — καί άμέσως μετά άπό τά κείμενα τό Γλωσσάριον (σσ. SOS
SIS).

* * *
’Αξιόλογα είναι στόν τόμο καί τά δσα άκολουθοΰν: 'Η Λογοδοσία τού 

Προέδρου τής 'Εταιρείας κ. Γεωργίου Παπαχαραλάμπους (σσ. 317-318), τά 
Πεπραγμένα τού Μουσείου Λαϊκής Τέχνης άπό τόν κ. ’Αδαμάντιο Διαμαντή 
(σσ. 319-320), καί τά κείμενα τής Ανακήρυξης ’Επιτίμων ’Εταίρων καί Μεγά

λων Ευεργετών τής ’Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών (σσ. 321-324). 'Ο τόμος 
κλείει μέ τόν ’Απολογισμό εισπράξεων καί πληρωμών καί τόν Πίνακα Περιε
χομένων (σσ. 325-327).

'Η έκδοση κάθε φορά τού τόμου τής 'Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών 
είναι μιά δικαίωση καί μιά έπιβεβαίωση ύψηλοΰ έπιστημονικού βαθμού. Δι
καίωση δλων όσων έργάζονται συνειδητά καί ύπεύθυνα γιά τήν έπιστημονική 
παρουσία τού τόπου σέ διεθνές έπίπεδο, μέ σοβαρές επιστημονικές άξιώσεις. 
’Επιβεβαίωση τής συνέχειας στόν πνευματικό στίβο, γιά σαράντα έπτά συνα
πτά έτη, χωρίς καμμιά παρατυπία. Δίκαιος έπαινος άξίζει στό Διοικητικό 
Συμβούλιο τής 'Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, στούς συνεργάτες τού τόμου 
καί σ’ δλους δσοι συμπαρίστανται στό έργο τής 'Εταιρείας. 'Ο τόμος μάς 
δίνει κουράγιο άπ’ δλες τίς άπόψεις, ιδιαίτερα σήμερα πού τό πνεύμα μετριέ
ται καθημερινά καί μετρά τ’ άνάστημά μας, έθνικό καί πνευματικό.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Γ. Χατζηκωστή.
Γιώργος Σεφέρης. Προσεγγίσεις στόν ποιητή καί τό έργο του, 

Λευκωσία 1984, σσ. 1-[93].

'Ο Γιώργος Χατζηκωστής έχει συνδέσει άπό καιρό τ’ ονομά του μέ τόν 
συνώνυμό του ποιητή, τόν Γιώργο Σεφέρη. Άπό τήν πρώτη δημοσίευσή του 
γιά τήν ποίηση τού νομπελίστα νεοέλληνα ποιητή (τό 1969) φανέρωσε τήν 
άγάπη καί προτίμησή του γιά τήν ιδιαιτερότητα τής ποιητικής ματιάς τού 
Σεφέρη, άποκαλύπτοντας συνάμα τό δυνατό φιλολογικό του όπλισμό καί τήν 
ξεχωριστή εύαισθησία του στά ποιητικά μηνύματα τού Μικρασιάτη ποιητή. 
Τό γεγονός τής σύνδεσης τής καταγωγής τού Σεφέρη μέ τό έργο καί τή στάση 
του στή ζωή, ή σύνδεσή του άκόμα μέ τήν Κύπρο άλλά καί ή ύπεύθυνη άγωνία 
τού ποιητή γιά τό παρόν καί τό μέλλον τού νεοελληνισμού — πού δέν σταμα
τούσε στά χωρικά έπίσημα σύνορα τού έλληνικοΰ κράτους άλλά άπλωνότανε 
στούς δπου γής "Ελληνες καί βυθιζότανε σέ μυθικούς χρόνους — έσμιξαν μέ 
τίς άγωνίες καί τίς έγνοιες τού συγγραφέα γιά τή μοίρα τού δικού μας νησιού 
καί μάς έδωκαν τό καινούργιο βιβλίο του γιά τόν Σεφέρη.

Τό βιβλίο φέρει τόν τίτλο: «Γιώργος Σεφέρης. Προσεγγίσεις στόν ποιητή 
καί τό έργο του». Περιλαμβάνει επτά αύτοτελή κείμενα, πού έχουν μιά χρονική 
διάρκεια γραφής δεκαπέντε χρόνων (1969-1984). Μερικά έχουν δημοσιευθή ή 
είναι ομιλίες ή άκόμα ραδιοφωνική έκπομπή καί άλλα πού δημοσιεύονται γιά 
πρώτη φορά. ' Η δημοσίευση δλων σέ βιβλίο έξυπηρετεϊ πολλούς σκοπούς, μέ 
πιό σημαντικό τήν ένότητα τού θέματος, πέρα άπό τήν καθαρά χρηστική ώφέ- 
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λεία του μελετητή του έργου του Σεφέρη. Στον σύντομο πρόλογό του ό Χα
τζηκωστής γράφει: «Πιστεύω ...πώς προσφέρω κάτι άπό τήν επικοινωνία μου 
μέ τόν δημιουργό- κάτι άπό τήν άναζήτηση καί επισήμανση τής ομορφιάς τών 
Ιδεών καί τών μορφών μέσα στό έργο του. Μου είναι άρκετά, οτι με τόν τρόπο 
αύτό συμβάλλω, σέ κάποιο βαθμό, στή διευκόλυνση τής αισθητικής σχέσης άνά- 
μεσα στον ποιητή καί τους άναγνώστες του». " Η έκτύπωση τοϋ βιβλίου τελεί
ωσε μέ τό τέλος του 1984 καί έφθασε στά χέρια μας στις αρχές Φεβρουάριου 
1985. ” Ας δούμε τώρα άπό πιό κοντά τά έπτά κείμενα τής έκδοσης.

* * *
Τό πρώτο κείμενο μέ τίτλο: «Γιώργος Σεφέρης. Μιά γενική αποτίμηση» 

(σσ. 9-11), προοριζότανε γιά νά δημοσιευθή ώς εισαγωγή στά άνθολογημένα 
ποιήματα τού Σεφέρη τής σχολικής έκδοσης του 'Υπουργείου Παιδείας Κύ
πρου «’Ανθολογία Νεοελληνικών Κειμένων», πού τελικά δέν περιέλαβε κανέ
να εισαγωγικό κείμενο. 'Ο ’ίδιος ό Χατζηκωστής χαρακτηρίζει τό κείμενο αύ
τό — πού γράφτηκε τόν ’Ιούνιο'του 1975 — ώς «γενικές παρατηρήσεις». Σέ 
τρεις μόνο σελίδες κατορθώνει νά δώσει ό συγγραφέας ολα τά ούσιαστικά 
στοιχεία γιά τόν Σεφέρη καί τό έργο του. Καθορίζει τήν ιδιαίτερη σημαντική 
παρουσία του οχι μόνο στή νεοελληνική λογοτεχνία άλλά καί στήν πνευματική 
ζωή, έπισημαίνει τόν έλληνοκεντρισμό του καί στις δυό, άναλύει τίς προσωπι
κές έμπειρίες καί τά βιώματα του ποιητή, προεκτείνοντάς τα στον τρόπο δια- 
μορφώσεως καί έρμηνείας τής ποίησής του, καί άφού έπιμένει στά ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τού ποιητικού λόγου τού Σεφέρη καί τού έργου του, καταλή
γει: «Τό άποτέλεσμα είναι μιά ποίηση δραματική, πυκνή, προσωπική, πού βρί
σκεται στό κέντρο τής σύγχρονης ποιητικής μας δημιουργίας» (σ. 11).

Τό κείμενο χαρακτηρίζει ούσιαστική πυκνότητα γραφής καί ύψηλός δεί
κτης συνοχής χωρίς νά κουράζει ή άνάγνωσή του.

♦ * *
«Γιά τόν Σεφέρη. Μιά ραδιοφωνική συνομιλία» σέ επτά σελίδες (σσ. 13- 

19) είναι τό δεύτερο κείμενο. 'Ο Χατζηκωστής άπαντά σέ άρκετές ερωτήσεις, 
πού όμαδοποιούνται ή κινούνται γύρω άπό έξι, τελικά, θεματικά κέντρα ή, έάν 
προτιμάτε, πυρήνες άναφορας. ’Εξετάζονται μέ τή σειρά ή θέση τού ποιητή 
μέσα στή Νεοελληνική Λογοτεχνία, έπισημαίνονται καί χαρακτηρίζονται οί 
σπουδαιότεροι του σταθμοί τόσο στή ζωή όσο καί στήν πνευματική του δημι- 
ουγία — ή Μικρασιατική Καταστροφή καί ό Β ' Παγκόσμιος Πόλεμος, άκόμα 
καί ή γνωριμία του μέ τόν Τόμας ’Έλιοτ καί ή άμεση επαφή του μέ τόν κόσμο 
τής Κύπρου έπαιξαν τόν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο τους — άναλύεται ό έλλη- 
νοκεντρισμός καί ό τρόπος μέ τόν όποιο άντίκρυζε τήν 'Ελλάδα ώς ιστορικό 
καί πνευματικό χώρο, έντοπίζονται τά χαρακτηριστικά τού ποιητικού του λό
γου καί δικαιολογείται ή ένταξή του στή μοντέρνα ποίηση, γίνεται μιά προ
σπάθεια χαρακτηρισμού του ώς άνθρώπου, καί στό τέλος ή ραδιοφωνική συ
νέντευξη κλείει μέ τό θέμα τής σχέσης τού Σεφέρη μέ τήν Κύπρο.

'Ο τρόπος τής μεταφοράς τού ζωντανού λόγου στον γραπτό δέν έχει άλ- 
λοιώσει τόν πρώτο. Γι’ αύτό καί τό κείμενο διατηρεί τήν άμεσότητα καί τή 

ζωντάνεια τού προφορικού λόγου, ή άνάγνωσή κυλά φυσικά καί άβίαστη καί ό 
άναγνώστης μαθαίνει πολλά καί ούσιαστικά μέσα σέ λίγες σελίδες. 'Ο τρόπος 
τής οργάνωσης τής συνέντευξης είναι πολύ πετυχημένος διότι μετά άπό τήν 
πρώτη άπάντηση — πού είναι ένα είδος προλόγου — άκολουθούν άνελικτικά 
ολα τά άλλα στοιχεία πού δένονται μεταξύ τους πολύ άνετα καί μέ μιά λογική 
συνέπεια. Οί άπαντήσεις τού συγγραφέα διακρίνονται γιά τήν ούσιαστική τους 
πυκνότητα, τήν έκφραστική τους άνεση καί τή λογική τους συνοχή. 'Ο Χα
τζηκωστής κατορθώνει νά δώσει μέ χαρακτηριστική έπιγραμματική λιτότητα 
τό καίριο κάθε φορά στοιχείο είτε γιά τόν ϊδιο τόν ποιητή πρόκειται είτε γιά 
τίς σχέσεις του μέ τό έργο του, τού άνθρώπους καί τή χώρα του. "Οσοι έχασαν 
τήν έκπομπή έχουν τώρα τό βιβλίο γιά νά χαροΰν τό κείμενο.

* * *
Τό τρίτο στή σειρά κείμενο είχε πρωτοδημοσιευθή, τό Μάιο τού 1969, 

στό «Δελτίο τών Καθηγητών τού Παγκυπρίου Γυμνασίου» άρ. 2, καί άναδημο- 
σιεύεται τώρα μέ τόν τίτλο: « ’Εκδηλώσεις τού Νεοελληνικού Τραγικού στήν 
ποίηση τού Γ. Σεφέρη. Δίψα, σιωπή, άκινησία» (σσ. 21-35).

’Έχοντας ό συγγραφέας διαρκώς στό μυαλό του όλες τίς προσωπικές έμ
πειρίες τού ποιητή, καί ιδιαίτερα εκείνα τά γεγονότα πού σφράγισαν άνεξίτη- 
λα τόν ψυχικό του κόσμο καί διαμόρφωσαν καίρια τόν τρόπο τής σκέψης καί 
τής ζωής του, άνιχνεύει καί άνευρίσκει μέσα άπ’ όλη τήν ποιητική παραγωγή 
τού Σεφέρη έκεϊνα τά ποιητικά άποσπάσματα πού έχουν άμεση ή έμμεση σχέ
ση μέ τή σύνθεση τού νεοελληνικού τραγικού. ’ Αποδελτιώνοντας ό Χατζηκω
στής συστηματικά όλες τίς λέξεις, τίς φράσεις, τούς στίχους ή καί ολόκληρα 
άποσπάσματα ποιημάτων πού έχουν σχέση μέ τίς έννοιες τής δίψας, τής σιω
πής καί τής άκινησίας. καί άνασυνθέτοντάς τες μέ μιά δική του σειρά, κατορ
θώνει νά δώσει — μέ άνελικτικά άναλυτική μέθοδο — τήν άληθινή έρμηνεία 
τού νεοελληνικού τραγικού στήν ποίηση τού Σεφέρη.

'Η ούσιαστική συμβολή τού συγγραφέα — σ’ αύτό τό κείμενο — στήν 
προσέγγιση τής ποίησης τού Σεφέρη είναι τό γεγονός ότι συλλαμβάνει όρθά, 
κατά τή γνώμη μας, τήν άρρηκτη σχέση μεταξύ τής στάσης ζωής τού Σεφέρη 
καί τού έργου του. 'Η ποίηση τού Σεφέρη είναι γνήσια άπόρροια τής ψυχικής 
του άγωνίας καί τού συνειδητού του προβληματισμού οχι μόνον ώς άτόμου 
άλλά ώς νεοέλληνα καί ώς άνθρώπου. ΓΓ αύτό καί ή προσωπική του άπαισιο- 
δοξία προεκτείνεται καί άνυψώνεται σέ φωνή πατρίδας, γίνεται νεοελληνική 
άπαισιόδοξη πραγματικότητα, πού χαρακτηρίζεται άπό δίψα, σιωπή καί άκι- 
νησία. 'Ο τόπος, ό άνθρωπος, τά ’ίδια τά άψυχα, ό ποιητής ό ίδιος παίρνουν 
άλλες διαστάσεις μέσα άπ’ αύτά τά χαρακτηριστικά, γίνονται όλοι καί ολα 
τραγικά. Μόνη έξαίρεση τότε τό νησί μας, όπου «τό θαύμα εξακολουθεί». "Αν 
ζούσε βέβαια σήμερα ό Σεφέρης θά ’βρίσκε γόνιμο έδαφος γιά προέκταση 
άβίαστη τού νεοελληνικού τραγικού καί στό πικρό μας νησί.

* * *
« Ή Ελλάδα τού Σεφέρη» (σσ. 37-51) άποτελούσε τήν εισαγωγή στό 

βιβλίο τού συγγραφέα «Φωνή Πατρίδας, ή ’Ελλάδα τού Σεφέρη», πού έξέδωσε 
τό 1972, μέ εικονογράφηση τού Άνδρέα Λαδόμματου.
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Με άφόρμηση το ποίημα «Με τόν τρόπο τοϋ Γ.Σ.» ό συγγραφέας άναλύει 
σέ έκταση ούσιαστικά τον στίχο « "Οπου καί να ταξιδέψω ή 'Ελλάδα μέ πλη
γώνει». ’Αρχίζει άπό τά ϊδια τά ταξίδια του Σεφέρη γιά νά φέρει στήν έπιφά- 
νεια πώς πίσω άπ’ όλα, στο βάθος τής ψυχής του ποιητή παραμένει ό τόπος 
του, ή γής του. « ’Ακούω τί μού λένε τά πράγματα τού κόσμου, κοιτάζω πώς 
μπλέκονται μέ τή ψυχή μου, μέ τό σώμα μου» καί ή προσπάθειά μου κατατείνει 
στο «νά τά έκφράζω» γράφει ό ’ίδιος ό Σεφέρης. 'Η προσπάθεια τοϋ ποιητή 
είναι νά περάσει άπο τήν έπιφάνεια στο βάθος καί τήν ούσία των πραγμάτων. 
' Ο χώρος ό ελληνικός δέν είναι μόνο πολυσήμαντος χωρικά μέσα στήν άκινη- 
σία του άλλά καί φορτωμένος μέ τήν πολυδυναμικότητα τοϋ ίστορικοϋ χρόνου, 
ό χώρος οπού συνεχίζει τήν ιστορία του ό νεοέλληνας, ανάμεσα σέ ήλιο καί 
σκοτάδι, πού ψηλαφά τή γής του. 'Ο ποιητής άκούει τή φωνή όλων τών ύλι- 
κών στοιχείων, φωνή πατρίδας, καί τήν κάμνει ποίηση.

’Ανάμεσα στούς άρχαίους χώρους κυκλοφορούν άνθρώπινες μορφές, πού 
φαίνονται νά αίωροΰνται σιωπηλές μέσα στήν άκίνητη άτμόσφαιρα τοϋ ξηροΰ 
έλληνικοΰ τοπίου. ' Η παρουσία τών σπασμένων μαρμάρων, τών νησιών ή μο
ναξιά καί ή νέκρα, ή πάλη τοϋ άνθρώπου μέ τύ ύγρό στοιχείο περνούν μέσα 
άπό τήν ψυχή τού ποιητή, πού προσπαθεί νά σμίξει μέ τήν ψυχή τού χώρου, νά 
γίνει ένα μαζί τους. ’Ακόμα καί στήν περίπτωση τής Κύπρου, οπού έπισήμανε 
τήν άποκάλυψη ένός θαύματος, ό ποιητής δέν θά μείνει στήν έξωτερικότητα 
τών πραγμάτων άλλά θά προχωρήσει νά μετρήσει τύ βάρος καί τον πόνο τού 
χρόνου πάνω στή γής. Καί στο μέτρημα τού βάθους τών πραγμάτων θά γίνει 
πιο ούσιαστικά βαθύς ό πόνος του. "Ολα αύτά μπαίνουνε μέσα στο ϊδιό του τύ 
αίμα, τά κουβαλεΐ μαζί του, δέν μπορεί νά τά ξεχάσει ή νά τ’ άφήσει παράμε
ρα. ’Έμαθε νά κουβαλά τον πόνο του μέσα στήν ψυχή του καί ή έπαφή μέ τά 
στοιχεία τού άγαπημένου του τόπου άντί νά έλαττώνει τήν άγωνία του τήν 
αύξάνει. ' Η άπομάκρυνση άπο τούς άγαπημένους χώρους άφήνει περιθώριο 
διευρύνσεως τού έσωτερικοΰ ψυχικού του χώρου, συναισθάνεται τήν έλλειψη 
τού τόπου του, έρχεται ό νόστος καί διογκούται ή άναζήτηση τού άγαπήματος 
τής ψυχής, «...ή 'Ελλάδα μέ πληγώνει».

'Ο Χατζηκωστής έχει δώσει μέ φιλολογική δεξιοτεχνία άλλά καί μέ ιδι
αίτερη λεπταισθησία ούσιαστικές έμβαθύνσεις στήν ποιητική δημιουργία τού 
Σεφέρη, οδηγώντας μαστορικά τον στοχασμό άλλά καί τό συναίσθημα τού 
άναγνώστη στήν ούσία τής σύλληψης τού ποιητή γιά τήν 'Ελλάδα. "Οταν 
νοιώσει ό άναγνώστης αύτή τή θέση τού ποιητή, τότε όλα άποκαλύπτονται 
καί έρμηνεύονται- άκόμα καί ό πόνος τού ποιητή, πού τον κουβαλά πάντα μαζί 
του, «πόνος Ελλάδας».

* * *
' Ομιλία στήν Παλαμική Γιορτή πού οργάνωσε ή «Πνευματική Στέγη» τον 

Φεβρουάριο τού 1977 είναι τό επόμενο κείμενο, πού δημοσιεύεται μέ τον τί
τλο: «Παράλληλα στα «Κυπριακά» ποιήματα τού Κ. Παλαμά καί τού Γ. Σεφέρη» 
(σσ. 53-63).

’Αφού ό συγγραφέας καθορίζει τις σχέσεις τών δυο ποιητών μέ τήν Κύ
προ καί τήν ιδιαίτερη σχέση τού Σεφέρη μέ τόν Παλαμά, τονίζοντας ειδικά 
τήν άγάπη καί τον θαυμασμό τού πρώτου προς τον δεύτερο, προχωρεί στο νά 
έντοπίσει τά εξής πέντε παράλληλα μοτίβα καί γιά τούς δυό τους: α) Τύ 
άγωνιώδες ένδιαφέρον γιά τον τόπο καί τή μοίρα του. β) ' Ο θαυμασμός καί ό 
ύμνος γιά τή φυσική ομορφιά τού χώρου καί τά στοιχεία πού τήν συνθέτουν, γ) 
' Η άναδρομή στις ιστορικές τύχες τού νησιού καί σ’ όλες τίς άντιξοότητες καί 
στήν άντοχή καί τήν έπιμονή τών Κυπρίων στήν έθνική τους ταυτότητα, δ) ' Η 
αίσθηση τής παλληκαριάς καί τής άκατάλυτης ψυχής τού κόσμου τής Κύπρου, 
καί ε) ' Η προσδοκία μιάς έθνικής άντίστασης.

"Ολα τά πιο πάνω μοτίβα παρέχονται άναλυτικά μέ τήν παράλληλη χρή
ση κατάλληλα έπιλεγμένων ποιητικών χωρίων καί άπο τούς δυο ποιητές. ' Ο 
Χατζηκωστής δέν παρέχει άπλώς τά ποιητικά αύτά χωρία άλλά προβαίνει σέ 
πετυχημένες παρατηρήσεις άξιολογώντας συγκριτικά, κάθε φορά, τύ ποιητικό 
άποτέλεσμα τών δυο ποιητών. Στο τέλος καταλήγει στήν άμοιβαία αισιόδοξη 
θέση τών δυο ποιητών γιά έθνική άνάσταση, παρατηρώντας δτι μόνο έμπόδιο 
γιά τήν ύλοποίησή της είναι ή δική μας άφροσύνη. Το νέκρωμα τής λαχτάρας 
τού Παλαμά καί τού Σεφέρη γιά έθνική άνάσταση άπο δική μας άφροσύνη θά 
είναι άσυγχώρητος φόνος τής ομορφιάς. Καί συμφωνούμε μέ τον συγγραφέα 
πώς σέ τέτοια — ô Θεός νά μή δώσει — περίπτωση «οί ποιητές άπό ντροπή θά 
βυθιστούνε στή σιωπή».

* * *
Το έκτο στή σειρά κείμενο τού Χατζηκωστή, πού φέρει τον τίτλο « Ο 

Μακρυγιάννης στο έργο του Σεφέρη καί δυο φράσεις του στή 'Σαλαμίνα τής 
Κύπρος’» (σσ. 65-74), άποτελεί έξαιρετική συμβολή στήν άνίχνευση τών πη
γών τής ποίησης τού Σεφέρη. ’Εδώ άκριβώς σ’ αύτό το κείμενο ξεχωρίζω πιο 
πολύ τή συστηματική φιλαναγνωσία καί σπουδή τού Χατζηκωστή πού, συνδυ- 
αζόμενη μέ τήν ιδιαίτερα άνεπτυγμένη λεπτόλογη παρατηρητικότητά του, τον 
οδηγεί κατ’ εύθείαν στήν έπισήμανση τού καίριου, μέσα άπό δεκάδες ή καί 
εκατοντάδες σελίδες.

’Αφού καταγράφει ύλες τίς σημαντικές προσωπικές μαρτυρίες τού Σεφέ
ρη γιά τον Μακρυγιάννη, ό συγγραφέας προχωρεί στά επί μέρους ούσιαστικά 
στοιχεία τού άγωνιστή, τού συγγραφέα καί τού άνθρώπου Μακρυγιάννη πού 
έχουν βαθειά έπιδράσει πάνω στον ποιητή καί άνθρωπο Σεφέρη, παρέχοντας 
κάθε φορά καί τά κατάλληλα παράλληλα άποσπάσματα. Είναι ολοφάνερο πώς 
ή δεκασέλιδη έργασία κρύβει — όπως καί δλες οί προηγούμενες — τεράστιο 
μόχθο έπιστημονικής προεργασίας. 'Η κάθε μαρτυρία τοϋ συγγραφέα ένισχύε- 
ται καί συμπληρώνεται άπο τίς αύστηρά έπιλεγμένες ύποσημειώσεις, πού 
προέρχονται είτε άμεσα άπό τά ίδια τά κείμενα τού Μακρυγιάννη καί τού 
Σεφέρη είτε έμμεσα άπό πληροφορίες τρίτων, πού γνωρίζουν δμως πολύ καλά 
τόν ποιητή καί τό έργο του.
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’Ιδιαίτερα σημαντική είναι ή έπισήμανση — στο β' μέρος τής έργασίας 
του Χατζηκωστή — τής πηγής του Σεφέρη γιά τούς γνωστούς του.τέσσερεις 
στίχους τής «Σαλαμίνας τής Κύπρος»

« Ή γης δεν έχει κρικέλια
για να τήν πάρουν στον ώμο καί νά φύγουν 
μήτε μπορούν, οσο κι άν είναι δικασμένοι, 
νά γλυκάνουν τό πέλαγο με νερό μισό δράμι».

*0 ίδιος έχει έντοπίσει δύο φράσεις άπό τά «’Απομνημονεύματα» του 
Μακρυγιάννη, πού, παρά τό γεγονός δτι άπέχουν μεταξύ τους πεντακόσιες 
σελίδες καί άναφέρονται σέ δυο άσχετα ζητήματα, σμίγουν στούς τέσσερεις 
πιο πάνω στίχους του Σεφέρη. Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ό Χατζηκωστής 
κατόρθωσε νά μάς δώσει μιά αύθεντική πηγή τού ποιητή καί μ’ αύτό τόν 
τρόπο άπέκλεισε τελικά όποιεσδήποτε άλλες ύποθέσεις ή εικασίες πάνω στο 
συγκεκριμένο θέμα. Τό γεγονός αύτό έπισφραγίζει μέ έπιτυχία τήν πολύχρονη 
δημιουργική άναστροφή τού συγγραφέα μέ το έργο καί τή ζωή τού ποιητή. 
"Ο,τι καί νά γράψουμε γι’ αύτό δέν νομίζω δτι θά πλησιάσει, έστω καί άπό 
μακρυά, τόν βαθμό τής ψυχικής άγαλλίασης καί εύφροσύνης του Χατζηκωστή 
κατά τή στιγμή τής άνευρέσεως τών δύο αύτών φράσεων τών « ’Απομνημονευ
μάτων».

* * *
'Η έβδομη έργασία μ’ ενδιαφέρει ξεχωριστά. Πρόκειται γιά μιά διδακτι

κή προσέγγιση του ποιήματος τού Σεφέρη «Τελευταίος Σταθμός», πού τήν εί- 
σηγήθηκε ό Χατζηκωστής σέ συγκέντρωση τών φιλολόγων τού Λυκείου 
Άκροπόλεως, τον Φεβρουάριο τού 1983 (σσ. 75-89).

' Ο εισηγητής, έχοντας έπίγνωση τών δυσκολιών πού ένέχονται σέ κάθε 
προσέγγιση ποιημάτων τής σύγχρονης ή νεώτερης ποιητικής δημιουργίας, δι
αχωρίζει τήν εισήγησή του σέ δύο μέρη: α) Πριν άπό τό μάθημα, καί β) Κατά 
τό μάθημα. Στο πρώτο μέρος παραθέτει ορισμένα εισαγωγικά στοιχεία γιά τή 
διδασκαλία τής σύγχρονης ποίησης, μιά έπιλογή άπό πηγές καί βοηθήματα, 
καί τελειώνει μέ τά γραμματολογικά στοιχεία, πού έντοπίζονται στά βιογρα- 
φικά του Σεφέρη σχετικά μέ το ποίημα, τήν τοποχρονολογία τού ποιήματος 
καί τήν ψυχολογική κατάσταση τού ποιητή. Στο δεύτερο μέρος καταγράφον
ται δλες οί δραστηριότητες τής έπεξεργασίας τού ποιήματος στήν τάξη. Μετά 
τά εισαγωγικά στοιχεία γιά τήν έκταση τού ποιήματος καί τις περιόδους δι
δασκαλίας παρέχονται δλα τά στάδια τής έξελικτικής πορείας τής διδασκαλίας 
τού «Τελευταίου Σταθμού», μέ τις άπαραίτητες σέ κάθε στάδιο σημειώσεις καί 
τά σχετικά σχόλια τού εισηγητή.

' Η προσέγγιση τού Χατζηκωστή είναι άποτέλεσμα σοβαρού προβλημα
τισμού καί άπόρροια διδακτικής έμπειρίας. Συμφωνώ σ’ δλες τις προσεκτικά 
καί ύπεύθυνα διατυπωμένες εισηγήσεις του, πού οπωσδήποτε άποτελούν ένα 
πολύ βοηθητικό ύλικό γιά τον καθηγητή πού θά καταπιαστεί μέ τή διδασκαλία 
τού ποιήματος. "Οπως έπισημαίνει καί ό ίδιος ό εισηγητής τά περιθώρια γιά 

τήν προσέγγιση τής νεώτερης ποίησης είναι πολύ άνοιχτά. Αύτό δμως δέν 
σημαίνει πώς δέν πρέπει νά ύπάρχει καί μιά κοινή ύποδομή, μιά ραχοκοκκαλιά 
πάνω στήν οποία στηρίζεται τό σώμα τού κάθε ποιήματος τής νεώτερης ποί
ησης. Γι’ αύτό καί επιβάλλεται ή κατάλληλη προετοιμασία τών μαθητών γιά 
δημιουργία κλίματος δεκτικότητας στά πολυσήμαντα μηνύματα τής σύγχρονης 
ποίησης. 'Η προσέγγιση τού Χατζηκωστή είναι, μέσα σ’ αύτά τά πλαίσια, 
μιά έξαιρετική βοήθεια σ’ ολους τούς συναδέλφους του. ’Ακόμα μπορεί νά 
άναγνωσθή μέ ένδιαφέρον καί άνεση άπό όποιοδήποτε φίλο τής ποίησης τού 
Σεφέρη.

* * *
' Η συγκέντρωση τών έπτά έργασιών τού Χατζηκωστή γιά τον Γιώργο 

Σεφέρη καί τήν ποίησή του καί ή έκδοσή τους σέ βιβλίο άποτελεϊ ούσιαστική 
προσφορά γιά τούς ειλικρινείς φίλους τής ποιητικής παραγωγής τού μεγάλου 
φίλου τού νησιού μας. "Ολα τά κείμενα γράφτηκαν άπό άγάπη γιά τήν ποίηση 
τού Σεφέρη καί ξεπήδησαν μέσα άπό τή βίωση τής ομορφιάς της. "Ολη αύτή ή 
πλησμονή τής βίωσης τής ποιητικής ομορφάδας διοχετεύτηκε σέ ιδιαίτερα 
φροντισμένη γραπτή έκφραση στά επτά κείμενα τού συγγραφέα. Βιβλία δπως 
είναι ή έκδοση τού Χατζηκωστή δικαιώνουν τήν παρουσία τής σοβαρής φιλο
λογικής έπιστήμης καί μετριάζουν τά φιλολογικά πυροτεχνήματα έπιπόλαιων 
καί έπιφανειακών προσεγγίσεων. Διαβάζοντας το βιβλίο άσυναίσθητα νοιώ
θεις πιο κοντά στον ποιητή καί το έργο του- τότε συνειδητοποιείς πώς δχι 
μόνο άξιζε το διάβασμά του άλλά καί εύχαριστίες οφείλουμε όλοι μας στον 
συγγραφέα πού μάς άνέβασε «λίγο ψηλότερα».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Κ. Χρυσάνθη: «Έξι Κύπριοι ποιητές».
Έκδοση Ε.Π.Ο.Κ., χορηγία μπύρας Κάρλσπεργκ

Όποιο βιβλίο του Κύπρου Χρυσάνθη κι αν επιχειρήσει ένας να «παρουσιά
σει» θα συναντήσει τα ίδια «προβλήματα» και στερεότυπα θα κάνει τις ίδιες 
διαπιστώσεις.

Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι ο συγγραφέας χαρακτηρίζεται από μια 
αξιοσημείωτη αφθονία. Η αφθονία και η πληθωρικότητα του συγγραφέα μαρ
τυρούν μια πλατιά πληροφόρησή του πάνω στα ποικίλα θέματα που τον απα
σχολούν στο έργο του αλλά δίνουν συγχρόνως ένα μεγάλο βάθος στη δουλειά 
του. Θα μπορούσε κανένας να συνοψίσει λέγοντας πως ο Κύπρος Χρυσάνθης 
ως εργάτης του πνεύματος είναι «από όλα και όχι ολίγον». Η περίπτωσή του 
μου θυμίζει την περίπτωση Παλαμά. Χαλκέντερος και πολύμορφος έχει να 
επιδείξει λογοτεχνικό έργο αξιόλογο, την αποτίμηση του οποίου μέσα στο 
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στερέωμα της πανελλήνιας λογοτεχνίας δεν είναι εφικτό να επιχειρήσει κανέ
νας μέσα στα πλαίσια μιας σύντομης παρουσίασης ενός βιβλίου του.

Στα θέματα ιδίως της ιστορίας της λογοτεχνίας του νησιού μας ο Κύπρος 
Χρυσάνθης αποτελεί, κατά την άποψή μου, την εγκυρότερη φωνή. Έχει γίνει 
πια κοινή πεποίθηση πως ο ιστορικός της λογοτεχνίας της Κύπρου δεν μπορεί 
ν’ αγνοήσει τις πολυάριθμες κι εμβριθείς μονογραφίες ή και συνθετότερες με
λέτες του Χρυσάνθη πάνω στα θέματα αυτά.

Ως κριτικός ο Χρυσάνθης είναι προικισμένος με οξύ κριτικό πνεύμα, με 
τεράστια γνώση των θεμάτων που σχετίζονται με τη λογοτεχνία, με αγάπη 
προς τους κρινόμενους, αλλά και με σεβασμό προς την κριτική και τους κανό
νες της. Διατυπώνει εγκυρότατες προσωπικές εκτιμήσεις για το έργο των 
συγγραφέων στους οποίους αναφέρεται και αποτολμά οξείες κριτικές παρατη
ρήσεις που αποβαίνουν χρησιμότατες για την αξιολόγηση του κρινόμενου λο
γοτεχνικού έργου ή λογοτέχνη.

Αυτές οι γενικές διαπιστώσεις για το Χρυσάνθη ως πνευματικό εργάτη 
και ιδιαίτερα ως κριτικό, ισχύούν απόλυτα και αναφορικά με το βιβλίο του 
«Έξι Κύπριοι Ποιητές». Το βιβλίο, που είναι έκδοση του Ελληνικού Πνευμα
τικού Ομίλου Κύπρου, εκδόθηκε το 1985 και περιλαμβάνει έξι μελέτες του 
συγγραφέα πάνω στο έργο ισάριθμων πνευματικών εργατών του τόπου μας.

Πιο συγκεκριμένα το βιβλίο περιλαμβάνει τις πιο κάτω έξι μελέτες που 
δημοσιεύθηκαν κατά καιρούς στην «Πνευματική Κύπρο» (οι πέντε πρώτες) 
και στη «Λογοτεχνία» του Φλεβάρη 1979 (η τελευταία). Αυτές είναι:

1. Η Ποίηση του Λευτέρη Γιαννίδη
2. Πυθαγόρας Ν. Δρουσιώτης
3. Η Ποίηση του Ξάνθου Λυσιώτη
4. Η Ποίηση του Λεωνίδα Παυλίδη
5. Η Σάτιρα του Άνθου Ρόδινη
6. Η Λιγοστή Αυτοβιογραφική Ποίηση του Γιώργου Φάνου.
Ας δούμε, όμως, πιο κοντά το βιβλίο.
Παρατηρώντας ο συγγραφέας του βιβλίου «Έξι Κύπριοι Ποιητές» στο 

άρθρο του για το Λευτέρη Γιαννίδη ότι η ποίηση του Γιαννίδη, όπως και των 
άλλων Κυπρίων, κυρίως αυτών που ζούσανε στο νησί πριν το 1940, χαρακτη
ρίζεται από ένα στενό φάσμα θεμάτων και ιδεών, επιχειρεί και εξήγηση του 
φαινομένου. Μας λέει ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι «μετά την εξέγερση 
του 31 στην Κύπρο, βασίλευε μια ρτυγνή αποικιοκρατική καταπίεση στον 
πνευματικό τομέα, ως τις μέρες που μπήκε η Ελλάδα στο Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο».

Μας πληροφορεί ακόμα το βιβλίο «Έξι Κύπριοι Ποιητές» πως η ποίηση 
των Γιαννίδη και Δρουσιώτη, ανήκει στη νεοελληνική σχολή του συμβολισμού, 
όπως η σχολή αυτή εκπροσωπείται από τους Ουράνη, Άγρα, Μαλακάση, 
Λαπαθιώτη και Μελαχροινό και μας δίνονται σχετικά ποιητικά δείγματα από 
το έργο των δυο ποιητών.

Σταχυολογώ τώρα μερικά δείγματα από τις οξείες κριτικές παρατηρή
σεις που αφθονούν μέσα στο βιβλίο «Έξι Κύπριοι Ποιητές» και που αναφέ
ρονται στο έργο των κρινομένων ποιητών.

Γράφει ο Κύπρος Χρυσάνθης για το Λευτέρη Γιαννίδη: «Η περίπτωση 
Λευτέρη Γιαννίδη δείχνει πέρα για πέρα πόση αξία έχουν οι επιδράσεις από 
το περιβάλλον, τα κίνητρα ή οι τροχοπέδες. Τπάρχει τόση μουσική διάθεση 
και τόση μαστοριά στον στίχο του, που κάτω από άλλες περιστάσεις θα πλά
ταινε ο ορίζοντάς του, έστω κι αν ο αυστηρός αυτοέλεγχός του θα επηρέαζε. 
Η επιλογή ενός ουδέτερου κλίματος, που αρμόζει εξάλλου στη συμβολική 
σχολή, τον έκλεισε πολύ στο προσωπικό του περιστατικό. Πάντοτε οι συμβο
λιστές είναι ολιγογράφοι, γιατί διαθέτουν υποχρεωτικά περιορισμένο απόθε
μα». Και πιο κάτω συμπληρώνει: «Έμεινε λιγόλογος και ειλικρινής για ν’ 
αντιπροσωπεύει μια εποχή και μια τάση στα κυπριακά γράμματα».

Είναι εκπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο ο συγγραφέας καταφέρνει να 
συνδέει το έργο των ποιητών που παρουσιάζει, με τον ιστορικό και λογοτεχνι
κό τους περίγυρο, στα χρόνια της ακμής και της δράσης τους. Μιλώντας μας 
για παράδειγμα για τον Πυθαγόρα Δρουσιώτη σημειώνει σχετικά: «...μια κα- 
νούργια σχολή των ελασσονών τόνων διαμορφωνόταν στον αττικό χώρο. Ο 
Ουράνης, ο Λαπαθιώτης, ο Άγρας και ο Καρυωτάκης αντιπροσωπεύανε το 
νέο κίνημα. Ο Δρουσιώτης μεγάλωνε μέσα στο κλίμα αυτό... Αργότερα τα 
πρώτα ώριμά του χρόνια τα πέρασε μέσα στην καταπιεστική περίοδο της 
παλμεροκρατίας (μετά την εξέγερση του 1931), μια περίοδο που απαγορευό
ταν η ελεύθερη έκφραση. Το εθνικό πρόσωπο κρυβόταν... Έτσι η εφηβεία του 
ποιητή και η πρώτη ν^ότη του είχαν συμπέσει με καταστάσεις που τον βοηθή
σανε να δεχτεί το συμβολικό κίνημα και να εκφραστεί μ’ αυτό. Δεν μπορούσε 
κι αλλιώς να γίνει. Οι γύρω περιστάσεις έχουν πάντοτε βαρύνοντα λόγο, προ
παντός αν υπάρχει και η προσωπική αποδοχή».

’ Οπως ανέφερα και στην αρχή της παρουσίασης αυτής, ο Χρυσάνθης στο 
βιβλίο του «Έξι Κύπριοι Ποιητές» αποτολμά πολλές φορές προσωπικές 
εκτιμήσεις για το έργο των παρουσιαζόμενων ποιητών και επιχειρεί ερμηνείες 
στηριγμένες πάνω στην καλλιτεχνική ευαισθησία του,και σε μια γερή κριτική 
αρματωσιά που κουβαλά μαζί του. Δίνω δείγμα αυτών των ρηξικέλευθων και 
τολμηρών αποτιμήσεων.

«Προσωπικά θεωρώ κορύφωμα στην ποίηση του Λυσιώτη τα νοσταλγικά 
ποιήματα της προχωρημένης ηλικίας με το βαθύ θρησκευτικό συναίσθημά 
τους, τα οποία γεμίζουν από αναμνήσεις των καλών ωρών της ζωής και της 
αγάπης».

Και πιο κάτω:
«Σ ’ όλες τις περιπτώσεις ο στίχος του Λυσιώτη είναι αψεγάδιαστος με

τρικά, γιατί ο ποιητής ασκήθηκε στην παραδοσιακή στιχουργική με βάση υγιή 
στιχουργικά πρότυπα».
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Στην παρουσίαση και καλλιτεχνική αποτίμηση του έργου των κρινόμενων 
ποιητών στο βιβλίο δεν λείπουν και σκληρές παρατηρήσεις. Γράφει σχετικά 
μιλώντας για το έργο του Λεωνίδα Παυλίδη:

«Ένας από τους οπαδούς της Παλαμικής ποίησης, που ακολούθησε ειδι
κά τη λεξιθηρία παρά το λυρισμό, ήταν ο Λεωνίδας Παυλίδης». Και πιο κάτω: 
«Άπό την άποψη της γλώσσας, που τούτη κιόλας καθορίζει το ύφος, ο Λεω
νίδας Παυλίδης παρουσιάζει μιαν εκπληκτική μεγαλοστομία. Ο Κύπριος αυ
τός ποιητής κυνηγά την ηχηρή λέξη, την πολύ σπάνια και το διακοσμητικό 
σύνθετο επίθετο. Πολλές φορές στον στίχο του χρησιμοποιεί τόσα απανωτά 
σύνθετα επίθετα, που σου δίνει την εντύπωση φιλολογικής επεξεργασίας παρά 
πηγαίας προέλευσης. Διαρκώς ο Παυλίδης ωραιολογεί χωρίς αντίκρυσμα σε 
ουσία».

Μπορεί κανένας να προχωρήσει με τον τρόπο αυτό σταχυολογώντας από 
όλα τα κείμενα του βιβλίου τέτοια αποσπάσματα που μαρτυρούν την ευθυκρι
σία, και τη γερή κριτική αρματωσιά του συγγραφέα, αλλά και την παρρησία 
και το κριτικό του ήθος. Με αγάπη παρουσιάζει τους συγγραφείς ο Χρυσάν
θης, αλλά χωρίς να χαρίζεται στις αδυναμίες της ποίησής τους.

Το έργο αυτό είναι ένα δείγμα γραφής που με κάθε γραμμή μαρτυρεί το 
συγγραφέα του και την προσωπικότητά του. Είναι ένα έργο στοργής για τους 
κρινόμενους, αγάπης για την αλήθεια και πολυϊστορίας, η οποία είναι και το 
κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του τεράστιου σε όγκο, ποικίλου και αξιόλο
γου έργου του Κύπρου Χρυσάνθη. Το βιβλίο «Έξι Κύπριοι Ποιητές» είναι 
ένα από μια σειρά έργων του ίδιου συγγραφέα που θα είναι απαραίτητο για 
εκείνον που θα επιχειρήσει να συγγράψει την ιστορία της Κυπριακής λογοτε
χνίας και για τον καθένα που θέλει να είναι ενημερωμένος πάνω σε θέματα 
σχετικά με τη λογοτεχνία του τόπου μας.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΠΑΣ

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ» 
σέ συνεργασία μέ τήν Πνευματική ’Αδελφότητα Έλληνίδων Κυριών Κύπρου, 

τήν ' Εταιρεία «Κυπριακαί Σπουδαί», 
τό Σύλλογον ' Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «Στασϊνος», 
τήν Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, 

τή Γυναικεία ’Οργάνωση «Πρωτοπορία» 
καί τή Βιβλιογραφική Εταιρεία Κύπρου

διοργανώνει έορταστική συγκέντρωση στό «Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο» 
στις 28 ’Οκτωβρίου 1985, ήμερα Δευτέρα καί ώρα 7.30 μ.μ.

γιά τήν 21ην ’Οκτωβρίου 1931
γιά τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1940

'Ομιλίες: (α) Μιά άγνωστη πτυχή τών «’Οκτωβριανών τοϋ 1931», άπό τόν 
κ. Άντώνη Άντωνιάδη

(β) «Οί Κύπριοι τής ’Αθήνας τό 1940 καί στά χρόνια τής Κατοχής, 
άπό τό γιατρό κ. Γλαύκο Κασουλίδη».
Έορταστικό πρόγραμμα άπό τή Φιλαρμονική τής ΕΛΔΥΚ και τη χορωδία

-ορχήστρα τού Α ' Γυμνασίου Άκροπόλεως

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ 
21ης ΚΑΙ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

'Ο Όκτώβρης, ή καρδιά τού φθινοπώρου, παρόλη τή μελαγχολία του, 
εχει γιά μάς τούς "Ελληνες κάποιες άνατάσεις. ’Ίσως ώς άντιστάθμισμα. Λύ
τες οΐ άνατάσεις ώς τελευταία ήταν ή 21η ’Οκτωβρίου 1931, τά γνωστά 
«’Οκτωβριανά», καί ή 28η ’Οκτωβρίου 1940.

Στά Οκτωβριανά τού 1931 ό κυπριακός λαός αύθόρμητα έξεγέρθηκε 
έναντίον τής άγγλικής άποικιοκρατίας μέ άφορμή τή δυσβάστακτη φορολογία 
σέ μιά έποχή άστοχιάς στήν Κύπρο καί άντίχτυπου άπό τήν τότε διεθνή οικο
νομική κρίση. "Ομως άνάμεσα στούς μορφωμένους άπό τό 1929 κι δλας, ετοι
μαζόταν μιά κίνηση μέ στόχο τήν άφύπνιση τού λαού καί τήν τόνωση τού 
κάπως έξασθενισμένου πόθου του γιά τήν "Ενωση μέ τήν Ελλάδα. Μεγαλοϊ
δεατισμός, ό όποιος έντούτοις μάς έθρεφε ψυχικά καί μας καθιστούσε τή ζωή 
έντιμη έθνικά. ' Η κίνηση αύτή τών μορφωμένων οργανώθηκε σε μυστική οργα- 
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νωσή το 1929 ώς ΕΡΕΚ ( ’Εθνική Ριζοσπαστική "Ενωσις Κύπρου) καί άργό- 
τερα σέ πολιτικό κόμμα, πού δέν πρόφτασε νά δράσει στον πολιτικό στίβο.

'H έξέγερση του 1931 μάς στοίχισε μιά δεκαετή περίοδο, τήν παλμερο- 
κρατία, καταπιεστική κι έξευτελιστική. Σ ’ αύτή τήν περίοδο καθετί πού θύμι
ζε ' Ελλάδα, ώς καί το γαλανόλευκο χρώμα, άπαγορευόταν.

Καί ξαφνικά ήρθε ή 28η ’Οκτωβρίου 1940. ’Εθνική άναταραχή γέμιζε 
τήν Κύπρο. Κι ένα άπογευματάκι άργά άκούστηκε ή πρώτη νίκη μας στά Βο- 
ρειοηπειρωτικά βουνά. Κι ό λαός, αύθόρμητα πιά, ύψωσε έλληνικές σημαίες, 
γέμισαν οί δρόμοι συνάξεις μ’ έλληνικά συνθήματα, οί έφημερίδες τολμήσανε 
άνοιχτά νά μιλήσουν γιά τήν 'Ελλάδα. Κι έτσι οί καταπιεστικοί νόμοι καταρ- 
γηθήκανε άπό τό αύθόρμητο ξέσπασμα τών ... 'Ελλήνων τής Κύπρου.

Αύτά ήταν τά δυο μεγάλα έθνικά γεγονότα πού έδιναν λαμπρότητα στον 
μελαγχολικό Όκτώβρη. 'Όμως πέρυσι ένα τρίτο γεγονός προστέθηκε. Οί 
έορτασμοί τού Μακεδονικού ’Αγώνα. 'Ο άκαδημαϊκός καί πρώην πρωθυ
πουργός Παναγιώτης Κανελλόπουλος σ’ έπίσημη ομιλία του γιά τόν Μακεδο
νικό ’Αγώνα έπρότεινε τήν ήμέρα πού πέθανε ό Παύλος Μελάς, τήν 26ην 
’Οκτωβρίου 1904, (νέο ήμερολόγιο), ώς ήμέρα έορτασμοΰ τού ’Αγώνα έκεί- 
νου, πού έσωσε τά βόρειά μας έδάφη άπό τούς Βουλγάρους. ’Απ’ οτι έχουμε 
πληροφορηθεϊ στον άγώνα έκεϊνο, δπως σέ δλους τούς 'Ελληνικούς ’Αγώνες, 
συμμετείχαν καί Κύπριοι.

’Έτσι τώρα τρία έθνικά συμβάντα έπισημαίνουν τόν φθινοπωρινό 
Όκτώβρη. Καί κλίνουμε εύλαβικά τό γόνυ στούς ήρωϊκούς μας νεκρούς πού 
κράτησαν μέ τή θυσία τους τόν ελληνισμό μας.

Στή σημερινή συγκέντρωση, πού διοργανώνουν τά συνεργαζόμενα πνευ
ματικά σωματεία τής Λευκωσίας, θά μιλήσουν ό κ. Άντώνης Άντωνιάδης, 
δάσκαλος, έμπιστος ύπάλληλος τού Μητροπολίτη Κιτίου Μυλωνά, καί ό Γλαύ
κος Κασουλίδης, ιατρός, πού έζησε τά χρόνια τής Γερμανικής Κατοχής στήν 
’Αθήνα κι είχε ένεργό μέρος στά τών Κυπρίων.

Καί άφού έκφράσουμε άπό μέρους δλων τών πνευματικών σωματείων 
όφειλόμενες εύχαριστίες στούς ύπευθύνους τής Πρεσβείας τής 'Ελλάδας καί 
τής ΕΛΔΥΚ, καί τόν μουσικό κ. Γεώργιο Μουρτζάκη τελειώνουμε μέ τήν 
εξής παράγραφο τού δοκιμιογράφου Χρήστου Μαλεβίτση γιά τόν έορτασμό 
τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940: «Πατρίδα μας δέν είναι μόνον ό έλληνικός χώρος. 
' Η διάσταση τού χρόνου, ή διάσταση τής έλληνικής ιστορίας, δέν χωράει στά 
λειψά έλληνικά χώματα. Χωράει δμως μέσα στήν έλληνική συνείδηση. Οΐ πα
νηγυρισμοί δέν είναι εύκαιρία γιά μάταιους λόγους. Είναι γιά νά εύρύνουν αύτή 
τή συνείδηση. Καί νά τήν καλλιεργήσουν. Μέχρι πού νά λάμψει άπό τό υυστι- 
κό έκεϊνο Ελληνικό φώς, τό άνέσπερο...».

Αύτά λέει ο Μαλεβίτσης. Κι έμεϊς έπικροτούμε. Καί αύτά ύπηρετούμε.
Εύχαριστώ.

Λυπούμαστε γιατί ή χορωδία κι ή ορχήστρα τού Πρώτου Γυμνασίου 
Άκροπόλεως άπό άπρόβλεπτο έμπόδιο έξαιτίας τής τριήμερής του άργίας 
δέν μπόρεσε νά παρουσιάσει άπόψε τό καλλιτεχνικό του πρόγραμμα.

Μιά άπαγγελία μερικών έπιγραμμάτων τού Κώστα ’ Αντωνιάδη γιά πρό
σωπα τής έξεγέρσεως τού 1931 θά σάς δώσει ένα λογοτεχνικό τόνο τών ήμε- 
ρών έκείνων, έστω κι αν έχουν συντεθεί τά ποιήματα αύτά σέ πρόσφατη περί
οδο. Δυστυχώς ώς τή στιγμή, τό 1931 δέν έχει άξιοποιηθεϊ λογοτεχνικά. Δυό 
τρία ποιήματα τού Δημήτρη Λιπέρτη καί κάποια άλλα ποιήματα καί πεζο
γραφήματα πάλιν σέ νεώτερο χρόνο καί μιά - δυό έπιστημονικές μελέτες, 
άποτελούν προς τό παρόν τό λογοτεχνικό όμίλημα τού γεγονότος έκείνου.

Ό Γιώργος Ίωαννίδης διαβάζει ποιήματα τού Κώστα ’Αντωνιάδη:

Ο ΑΟΙΔΙΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

Τζείνην τήν στράταν τήν στενήν τζιαί τήν μαραζωμένην, 
πού βκαίννει, «είπες» σ’ έθνικόν λιμάνι σωτηρίας, 
τζιείνην πού τόσες λάμνουμεν, τήν γαιματοβαμμένην 
τζΓ ε’ί(δ)αμεν φώς πουλλό(γ)ου της τζΓ αύκήν ’Ελευθερίας...

Ο ΑΟΙΔΙΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Β' 
(Κατόπιν ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου)

Τζιεϊν ’ ούλλοι πού πιστεύκουσιν, ή κάλιον, πώς μπορούσιν, 
τής «"Ενωσης» νά πνίξουσιν πόθον τζιαί πεθυμιάν, 
νά τής περάσουν στόν λαιμόν σσοινοί συρτοθηλειά, 
ράτσες τού ήλιου σύρνουσιν, ώσπου νά ποσταθούσιν.

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΣ Α' 
(Κατόπιν Τοποτηρητής καί ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου)

' Η πίστη μας στήν Λευτερκάν έν σί(δ)ερον πυρωμένον 
τζΓ αν μέσ’ τόν κά(δ)ον τού νερού τών μαρτυρίων σβύσει. 
τό σί(δ)ερον πού τό νερον βκαίννει άρτσαλωμένον 
τζΓ ή πίστη μας τό ίδιον, πιλέ τζΓ αν ποζαυλίση...

Γ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ 
(Δικηγόρος, Βουλευτής)

Κατακτητή, τό σύννεφον τόν ήλιον τζΓ αν τζοιμίση, 
μέσ’ τά μαγλούζια του έν μπορεί νά σβύσει τζιαί τό φώς του... 
τζΓ ούλλον σιειμώναν συννεφκιά νά μέν φύ(γ)η π’ όμπρός του, 
«άέρας καλοτζαιρινός» θάρτη νά τήν σαρίση...
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ΣΤ. ΚΛΥΤΙΔΗΣ 
(Δικηγόρος)

’Άγγλοι, τής μαύρης μας σκλαβκιάς ας λάμνουν οί σιειμώνες, 
μαύρων κακών κατακλυσμοί, ας παν μέ το φεγγάριν, 
ας ρίψουν κάθ’ έλπί(δ)ας μας βολίτζια τζιαί κολώνες, 
μμά, έν νάρτη ώρα νά στηθή τζιαί Λευτερκάς ζωνάριν...

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΥΚΚΩΤΗΣ 
(Διάκονος, Οικονόμος Φανερωμένης καί κατόπιν 

’Επίσκοπος Μαρεώτιδος)

Κάστρα, τεισιά άλύ(γ)ιστα, τά λόγια σου έναν, έναν, 
πότολμα, πόφο(β)α, δυνατά, γεμάτα με(γ)αλεϊον, 
βου’ί’ζουν κόμα τζ’ ά(δ)ονοϋν μέρες, μηνά(δ)ες, γρόνια, 
νάν γιά τής Τζιύπρους τές γενιές ή προστα(γ)ή, « Όμπρός», 
τζιαί μιας λαμπρής ’Ανάστασης, ’Άνοιξης σειλι(δ)όνια, 
...του Κυβερνείου, 'Ελληνική Σημαία τζιαί Σταυρός...

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛ. ΛΑΝΙΤΗΣ 
(Δικηγόρος, Βουλευτής)

«Σηκώννης πέτραν βρίσκης την, πίννης νερόν θωρής την...» 
έν ή δική σου ζωγραφκιά Μάνα γλυτζιά Έλλά(δ)α...
βρύση άκατάλυτη του φοΰ, ήλιόφωτη λαμπά(δ)α, 
πού όλοτρό(γ)υρα τής γής τό φως σου άνομπλίστην...

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ X. ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
(Δικηγόρος, Βουλευτής, Δήμαρχος Πάφου)

Καταχτητή, το κράξιμον τοϋ πετεινού, έν ώρα, 
τ’ άμάξιν μας έφάτσιησεν στής ’μέρας τό ’ροθέσι, 
τσιμπίν, τζιαί μπαίνουμεν στο φως! στής Λευτερκάς τήν χώρα, 
τσιμπίν, τζιαί το Βασίλειον σου.θά κρεμμιστή νά ππέση...

ΣΤΟΥΣ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΟΝ ΑΓΩΝΑ 1931

Τζιεφαλοστύλια άφτορα, στής Τζιύπρους τό γιοφύρι, 
πού γρόνια τζιαί μερόνυχτα χτίζεται δίχα γνάσιν, 
γιοφύριν, στράτα άμαξωτή, πέτρενον άκρωτήριν, 
πού ώς τό κατόβλι τού σπιδκιοΰ, τής Μάνας μας νά φτάση.

Λεβεντονιοί τής Λευτερκάς, καλόντυσιοι νεκροί 
αν τύσιει άέρας ξη(χ)ασιάς, πού κάθε φλό(γ)αν δέρνει, 
τζιαί πνάσει τήν καντήλαν σας τζιαί σβύσει τό τζιερίν, 
έν ή όπλοιά πουπανωθκιόν, πάντα γιά σάς τζΓ άφταίννει.

'Η 28η ’Οκτωβρίου άπετέλεσε ποιητικό κίνητρο δίπλα στούς έράνους 
καί τις δηλώσεις γιά κατάταξη στον έλληνικύ στρατό. "Ομως ή ποίηση, οχι 
πιά σάν πολιτική ή έθνική ποίηση σέ περιεχόμενο, παρουσίασε καί μιάν άλλη 
οψη ώς τρόπος γιά έράνους. 'Ο δημοσιογράφος Εύγένιος Πεύκης, ψευδώνυμο 
τού Εύέλθοντος Πιτσιλλίδη, κυκλοφόρησε μικρό ποιητικό φυλλάδιο μέ τίτλο 
«Σκλάβα 'Ελλάδα», έκδοσις ύπέρ ’Εθνικών ’Εράνων. Άπό αύτό θά άπαγ- 
γελθεϊ τό ποίημα «'Ο φρουρός τής γαλανόλευκης», τό όποιο, άπ’ οτι θυμά
μαι, εϊχει πολύ συγκινήσει τότε εύρύ κοινό. Τό περιστατικό πού περιγράφεται 
στό ποίημα, είναι πραγματικό.

'Η κυρία Λούλλα Χρυσάνθη άπαγγέλλει ποίημα τού Εύέλθοντα Πιτσιλ- 
λίδη (Εΰσκιος Πεύκης):

Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗΣ

Σάν μπήκαν στήν Αθήνα τών Γερμανών τά στίφη, 
βρήκαν κλειστές τις πόρτες, τις στράτες άδειανές· 
φωλιάζοντας ό πόνος εις τών Ρωμηών τά στήθη, 
έβούβανε τις γλώσσες, έπνιξε τις φωνές!

Μά, ή Γαλανή Παντιέρα άπάνω στόν ιστό Της
ψηλά στόν Παρθενώνα

μ’ ένα Τσολιά λεβέντη φρουρόν εις τό πλευρό Της 
κυμάτιζεν άκόμα!

Στόν ιερό τόν χώρο τής δόξας τής παληάς 
μέ τ’ δπλον εις τόν ώμο βημάτιζε ό Τσολιάς 
κ’ έκεϊ μέσ’ τά συντρίμια τών δοξαστών μαρμάρων 

τούπαν πώς ή 'Ελλάδα 
βρίσκεται τώρα σκλάβα 
στά χέρια τών βαρβάρων!

Τών θύννων ή άντάρα στήν άκοή του φθάνει, 
δαγκώνοντας τά χείλη γονάτισε στή γή 
μπροστά εις τήν Σημαία κι’ ώρκίσθη «νά πεθάνη 
έάν άπ ’ τόν ιστό Της ’Εκείνη κατεβή!»

Σάν τέλειωσε τόν ορκο, ζεπρόβαλ ’ άπό πέρα 
θύννος έπιλοχίας καί δίνει προσταγή: 
«Τσολιά, τήν Γαλανή σου κατέβασε Παντιέρα, 
ή Σβάστικα τοϋ Φύρερ άπάνω ν ’ άναβή!»
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Εις του Φρουρού τά στήθη σαν νάμπηξε μαχαίρι, 
μ’ άγριεμένο μάτι κυττά τον Γερμανό 
καί μέ θυμό του λέει: «μέ τό δικό μου χέρι 

τών Σημαιών τ ’ άστέρι 
έγώ δέν κατεβάζω άπό τόν ουρανό!»

Τήν Γαλανή Παντιέρα κατέβασαν οί ξένοι 
καί ό Τσολιάς Τήν παίρνει μέ δάκρυ, μέ λυγμό, 
σκύβει καί Τήν φιλάει, τριγύρω του Την δένει 

καί πέφτει στον γκρεμοί

Τήν ώρ ’ αύτή φωνάζει ή Άθηνά άπό πέρα: 
«Γενναίο Παλλικάρι, στον ορκο σου πιστό, 
τώρα γλυκοκοιμήσου, γρήγορα θάρθει μέρα 

τήν Γαλανή Παντιέρα
καί πάλι ν’ άνεβάσης σέ πειό ψηλόν ίστό»!

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ’31

Ευχαριστώ θερμά τον αγαπητόν μου κύριον Χρυσάνθη, τον ακούραστον 
Κύπρον Χρυσάνθη, που μου έδωσε σήμερα την ευκαιρία να επικοινωνήσω με 
ένα εκλεκτό ακροατήριο και να του αποκαλύψω εντελώς άγνωστα γεγονότα 
των Οκτωβριανών του 1931. Γεγονότα που τα είδα, τα έζησα και είχα ενεργό 
μέρος.

Ίσως τα γεγονότα αυτά που θα ακούσετε να φαίνονται ασήμαντα, είναι 
όμως κατά τη γνώμη μου, πολύ χρήσιμα για τον ιστορικόν εκείνον που θα 
θελήσει να συγγράψει συμπληρωμένην ιστορίαν της αλησμόνητης εκείνης επο- 
χής·

Η σύγκρουση των Ελλήνων βουλευτών με την αποικιακήν Κυβέρνηση της 
Κύπρου, άρχισε από τις 12 του Σεπτέμβρη του 1931, όταν ο αοίδιμος Μη
τροπολίτης Κιτίου Νικόδημος Μυλωνάς, βουλευτής του διαμερίσματος Λευκά- 
ρων, κάλεσε στην κατοικίαν του στον Σαϊττάν σε μυστική συνεδρία, όλους 
τους ' Ελληνες βουλευτές.

Στην συνεδρίαν αυτήν σαν κύριο θέμα ήταν να αποφασίσουν ποιά στάση 
θα τηρούσαν απέναντι στην εμμονή της Αγγλικής Κυβέρνησης να εισπράττει 
ακόμη ειδικούς φόρους, για να καλύψει το δάνειο που η Αγγλία έδωσε στην 
Τουρκία το 1885.

Η απόφαση που πήραν ήταν να καταψηφίσουν την πρόταση των ’Αγγλων 
για πληρωμήν αυτών των φόρων και να παραιτηθούν από το βουλευτικό τους 
αξίωμα.

Ένα περιστατικό που συνέβη τη σημαδιακή εκείνη μέρα και που θα μου 
μείνει αξέχαστο, ήταν αυτό που θα σας αναφέρω τώρα.

Η αποικιακή Κυβέρνηση πληροφορήθηκε τον τόπο της συνεδρίας εκείνης. 
Ο Αστυνομικός λοχίας Άνω Αμιάντου, στην περιοχή του οποίου υπάγεται ο 
Σαϊττάς, διατάχτηκε από την Κυβέρνηση να έλθει στο Σαϊττά για να πληρο- 
φορηθεί το αποτέλεσμα της συνεδρίας.

Ο λοχίας στις 9 το πρωϊ, έφθασε έφιππος στο Σαϊττά με ένα απλό αστυ
νομικό βοηθό του.

Εγώ, τότε, εργαζόμουν στη Μητρόπολη Κιτίου στη Λεμεσό, σαν γραμ
ματέας και ταμίας. Την ημέραν εκείνην βρισκόμουν και εγώ στον Σαϊττά.

Η συνεδρία των βουλευτών άρχισε στο ισόγειο της κατοικίας του Μητρο
πολίτη. Εγώ περιφερόμουν έξω από την κατοικία. Το υπόγειο της, το χρησι
μοποιούσαμε σαν αποθήκη. Εκεί ακριβώς ξεπέζεψε ο λοχίας και μου ζήτησε 
να του ανοίξω το υπόγειο, που ήταν κλειδωμένο, για να μένει εκεί να ξεκου
ραστεί, όπως μου δήλωσε.

Το πάτωμα του δωματίου που γινόταν η συνεδρία ήταν με σανίδια που 
δεν εφάρμοζαν ακριβώς. Ένας που βρισκόταν στο υπόγειο, μπορούσε εύκολα 
να ακούσει ότι λεγόταν στο ισόγειο.

Αντελήφθηκα αμέσως τις προθέσεις του λοχία και του απάντησα: «Το 
κλειδί το κρατά ο Έξαρχος της Μητρόπολης. Περίμενε να κοιτάξω να τον 
βρω».

Είδα αμέσως τον Έξαρχο και του μίλησα για το λοχία και τους φόβους 
μου. Συμφώνησε και αυτός μαζί μου και κανονίσαμε να τον βάλουμε να ξεκου
ραστεί σε μια παράγκα από τσίγκους, που βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά από 
το δωμάτιο που γινόταν η συνεδρία. Ταυτόχρονα κατατοπίσαμε και τον Μη
τροπολίτη.

Όταν η συνεδρία τέλειωσε, ο ίδιος ο Μητροπολίτης άνοιξε την πόρτα 
της παράγκας. Μόλις τον αντελήφθηκε ο λοχίας, πετάχτηκε έξω και τρέχον- 
τας μέσα στους γκρεμούς του Σαϊττά έφυγε.

Οι βουλευτές άρχισαν να φωνάζουν και δυο απ’ αυτούς, ο αείμνηστος 
Γεώργιος Χατζηπαύλου από τη Λευκωσία και ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος 
από την Πάφο, άρχισαν να τον πετροβολούν. Αυτός τρέχοντας, προχωρούσε 
για τον Μέσα Ποταμό, πεζός τώρα.

Δίπλα από τον Χατζηπαύλου στεκόταν ένας νέος που πιθανόν να ήταν ο 
σιωφέρ του. Γυρίζει και του λέει: «Πάνω του ρε Πίτσιλλε». Με αυτό το γεγο
νός τέλεψε η συνεδρία του Σαϊττά.

Πέρασε από τότε ένας περίπου μήνας. Μπήκαμε στο πρώτο δεκαήμερο 
του Οκτώβρη. Ο Μητροπολίτης βρισκόταν στη Λεμεσό. Έμενε στο ανώγειο 
της Μητρόπολης. Στο ισόγειο, που ήταν και τα γραφεία της, έμενα εγώ με 
τον υπηρέτη του Μητροπολίτη. Ο Έξαρχος Νικόδημος απούσιαζε στο εξω
τερικό και ο Αρχιερατικός επίτροπος που τον αναπληρούσε, ο Οικονόμος Σο
λομών Παναγίδης, έμενε σε δική του κατοικία έξω από τη Μητρόπολη.
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Μέσα σ’ αυτές τις μέρες, ο Μητροπολίτης φαινόταν πολύ νευρικός και 
ανήσυχος. Ποιος ξέρει ποιές σοβαρές σκέψεις στριφογύριζαν στο μυαλό του.

Μια απ’ αυτές τις μέρες μου εζήτησε να του δώσω το κλειδί της εξώ
πορτας της Μητρόπολης. Της ίδιας αυτής εξώπορτας. Αυτή, στις 23 τ’ 
Οκτώβρη τα μεσάνυχτα, οι 'Αγγλοι πεζοναύτες έσπασαν μέ δυο κοντιακκιές 
των όπλων των, για να εισβάλουν στην Μητρόπολη και να τον συλλάβουν.

Του έδωσα το κλειδί μα ταυτόχρονα σχημάτισα και την ιδέα πώς κάτι το 
πολύ σοβαρό συνέβαινε. Και πραγματικά την ίδια μέρα ο Δεσπότης έδωσε το 
κλειδί στο μακαρίτη Νικόλα Κλεάνθους Λανίτη βουλευτή Λεμεσού. Ήσαν 
καλοί φίλοι και συνεργάτες.

Από την ίδια νύχτα, πολύ αργά ο αείμνηστος Λανίτης, έμπαινε στη Μη
τρόπολη και συναντάτο με το Μητροπολίτη. Έφευγε κοντά στα χαράματα. 
Αυτές οι συναντήσεις κράτησαν 3 νύχτες. Την τελευταία νύχτα αποχαιρετών
τας το Μητροπολίτη, του είπε: «Δεσπότη μου, έρχομαι τρεις κατά συνέχεια 
νύχτες και κανένας δεν κατάλαβε τον ερχομό μου». Εγώ που και στις 3 νύχτες 
έμενα ξάγρυπνος, αφήκα το μακαρίτη να πιστεύει πως κανένας δεν ήξερε για 
τις επισκέψεις του.

Τι συζητούσαν; Σίγουρα, πολλά και επείγοντα ήσαν τα θέματά των. Πι
στεύω με σιγουριά, πως καρπός των συσκέψεων των ήταν και το ιστορικό 
εκείνο διάγγελμα της 17ης τ’ Οκτώβρη, που ο θερμουργός εκείνος Ιεράρχης 
με τα φλογισμένα ράσα, απηύθυνε προς τον Ελληνικόν Κυπριακόν Λαόν.

Ηταν το διάγγελμα εκείνο που μας έλεγε πως «ένα δρόμον έχομεν να 
βαδίσομεν τον δρόμον που είναι στενός και τεθλιμμένος μεν, αλλ’ οδηγεί προς 
την Σωτηρίαν. Να υψώσομεν υπό το φως της ημέρας την σημαίαν της Ενώσε- 
ως και μέσα στας καμίνους των συνεχών προσπαθειών, συσπειρωμένοι γύρω 
της, ομονοούντες και λησμονούντες τας διχόνοιας, με πάσαν θυσίαν και με παν 
μέσον, να επιδιώξομεν την εθνικήν μας λύτρωσιν διά της μετά της Μητρός 
Ελλάδος Ενώσεώς μας».

Ηταν το διάγγελμα εκείνο που μας καλούσε «να αντιτάξομεν ενάντια 
στην κτηνώδη βίαν, τα αδάμαστα όπλα της ψυχής, τα εμπνεόμενα και κραται- 
ούμενα από την χαλύβδινην ισχύν των αδουλώτων πίστεων, που ξεύρουν και 
δύνανται πάντα να νικούν, ακόμα και τα ασάλευτα όρη των ακατορθώτων.

Πολίται ψυχικώς της Ελευθέρας Ελληνικής Πατρίδος, προδίδομεν εκεί
νους, πειθαρχούντες προς τους νόμους και προστάγματα του ξένου Δυνάστου, 
προς τον οποίον και τους ανόμους νόμους του, ουδεμίαν υπακοήν χρεωστούμεν. 
Αντιτάξομεν λοιπόν ανυπακοήν προς τας αδίκους και αυθαιρέτους θελήσεις 
του και καταβάλομεν πάσαν προσπάθειαν διά να λείψει από τον Τόπον μας 
προς εξαγνισμόν του, το άγος και όνειδος του ανθρωπίνου πολιτισμού, που 
λέγεται Αγγλική κατοχή και Διοίκησις της Κύπρου.

Εμπρός και ο Θεός που δεν έπλασε τους λαούς του και τα πλάσματά του 
να είναι δούλοι των άλλων λαών, είναι μαζί μας».

Στις 17 Οκτωβρίου, ημέραν Σάββατον και ώραν 1 Ιην νυχτερινήν, αυτοκί- 
νητον από την Λάρνακα, έφερε στη Μητρόπολη Λεμεσού αριθμό δεμάτων και 
μια ενσφράγιστη επιστολή. Παρέλαβα τα δέματα και άνοιξα την επιστολή.

’ Ηταν μια εντολή που απευθυνόταν σε μένα, γραμμένη από τον τότε Αρ
χιμανδρίτη της Μητρόπολης Κιτίου στη Λάρνακα, Μακάριο Μαχαιριώτη.

Η εντολή έγραφε επί λέξει τα πιο κάτω:
«Αντώνη,

Πρω·ί· φροντίσει διανεμειθούν εκκλησίας, λέσχας, καφενεία κλπ. Να υπά
γει αμέσως εις Κολόσσιν, να διανείμει εις πανήγυριν, πανυγυριστάς διά να 
πάρουν χωρία των».

Χωρίς να χάσω καιρό και με βοηθόν τον υπηρέτη του Μητροπολίτη, ετοι- 
χοκολλήσαμε το διάγγελμα στους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Λεμεσού, 
στις λέσχες και τα καφενεία. Ενωρίς το πρωϊ, το διάγγελμα διανεμήθηκε σ’ 
όλες τις εκκλησίες της Λεμεσού. Κάθε σκάμνος είχε και το διάγγελμά του.

Στις 9 η ώρα, σύμφωνα με την εντολή, πήγαμε στο Κολόσσι. Εκεί, γινό
ταν μεγάλη θρησκευτική και εμπορική πανήγυρη του Αγίου Λουκά. Σ ’ αυτήν 
την πανήγυρη μαζευόταν πλήθος κόσμου από τη Λεμεσό και τα περίχωρα, 
ιδιαίτερα από την περιοχή Αυδήμου - Κοιλανίου.

Το διάγγελμα διανεμήθηκε σ’ όλους τους πανηγυριστές μέσα και έξω 
από την εκκλησία.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας διανεμήθηκε σ’ όλα τα καφενεία των χωρι
ών, από τον Ύψωνα μέχρι το Πέρα - Πεδί.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, το διάγγελμα του Μητροπολίτη γνωστοποιήθηκε 
στο μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας Λεμεσού.

Στις 20 Οκτωβρίου, ο αείμνηστος Μητροπολίτης έφτασε στη Λεμεσό. Η 
αποθεωτική υποδοχή που του επεφυλάχτηκε από τους κατοίκους της Λεμε
σού, έδειξε ακόμη μια φορά, το μέγεθος του πατριωτισμού των. Η Λεμεσός, 
με γνήσια πατριωτική θέρμη στα στήθη της, ετίμησε το μεγάλο Αρχηγό.

Οι ζητωκραυγές που συνεχίζονταν, συγκλόνιζαν την ατμόσφαιρα. Ο πηγαίος 
ενθουσιασμός των ήταν διάχυτος και αισθητός. Παράλληλα όμως και η συγκί
νηση του μεγάλου τούτου Ιεράρχη, ήταν βαθειά, πλατειά, μεγάλη.

Η έκρηξη αυτή ήταν ξεχείλισμα και η αγανάκτηση ενός αδικημένου λαού, 
που του στέρησαν την ελευθερία του. ’ Ηταν μια παλλαϊκή εξέγερση ενάντια 
της Κυβερνητικής αυθαιρεσίας και μια έντονη διαμαρτυρία, ενάντια στο ξενικό 
καθεστώς. Ήταν το παράπονο ενάντια σ’ εκείνους που με σύμβολό των το 
Σταυρό, στερούσαν της Ελευθερίας ένα λαόν ιστορικόν, με γνήσια Ελληνική 
συνείδηση και φρόνιμα αδούλωτο, προσκολλημένο στις παραδόσεις της ένδο
ξης φυλής του.

Δεν είναι του παρόντος να αναφέρω τον τρόπον και το μέγεθος της υπο
δοχής. Άλλος ο σκοπός.
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Το πρωί- της 21ης τ’ Οκτώβρη, βρήκε το Σεβασμιότατο στο γραφείο 
του έτοιμο. Σωρός από τηλεγραφήματα και επιστολές, από σωματεία και 
ιδιώτες, κατέφθαναν από κάθε γωνιά του μαρτυρικού τούτου τόπου και όλοι 
επεδοκίμαζαν την πράξη του, έτοιμοι να ταχθούν κάτω από τη Σημαία του.

Από την ημέρα αυτήν και μέχρι της σύλληψης και απέλασης του Μητρο
πολίτη, εκτελούσα χρέη ιδιαίτερου του Γραμματέα. Εγκατεστάθηκα στο δω
μάτιό του και στις απογευματινές ώρες, μέχρι αργά τη νύχτα, μου υπαγόρευε 
τις απαντήσεις σε κάθε επιστολή και σύντασε διορισμούς βοηθών του σαν ηγε
τών του αγώνα.

Στις 23 τ’ Οκτώβρη, η ατμόσφαιρα στη Λεμεσό ήταν βαρειά ηλεκτρισμέ
νη. Μια έξαψη και υπερδιέγερση πυρετού, φαινόταν στα ξαναμμένα πρόσωπα 
όλων.

Πλήθη χωρικών κατέβηκαν στη Λεμεσό με κατεύθυνση προς τη Μητρό
πολη, για να προσκυνήσουν το Δεσπότη των και να βεβαιώσουν ότι όλοι βρί
σκονται παρά το πλευρόν του. Η συρροή των χωρικών συνεχίζεται ακατάπαυ- 
στα. Οι πιο πολλοί ροπαλοφόροι.

Μια ομάδα νεαρών με ρόπαλα, μπήκε στη Μητρόπολη για να υπερασπί
σει τον Αρχηγόν.

Αργά το απόγευμα, ισχυρόν απόσπασμα από Άγγλους στρατιώτες και 
αστυνομικούς, καταλαμβάνει ολόκληρον το δρόμον, έξω από τη Μητρόπολη. 
Το πλήθος που φανέρωνε εκδικητικές διαθέσεις, άρχισε να κατευθύνεται προς 
το μέρος που βρισκόταν το απόσπασμα. Ο επί κεφαλής Άγγλος αξιωματικός, 
διάταξε τους άνδρες του να γεμίσουν τα όπλα των. Η στιγμή ήταν δραματική. 
Ο Μητροπολίτης βγαίνει στον εξώστη και ομιλεί στα πλήθη. Τους συγχαίρει 
για τον πατριωτισμόν των και τους συμβουλεύει να μη παραφερθούν και κινδυ
νεύσουν άσκοπα.

Μέσα στη μαύρη εκείνη νύχτα, ο κόσμος της Λεμεσούι, έπρεπε να δει από 
κοντά και να παρακολουθήσει την επερχόμενη τραγική εξέλιξη. Αλλά πώς; Το 
πρόβλημα το λύσαμε με ένα πολύ πρακτικό αλλά σίγουρο τρόπο.

Ανεβάσαμε στη στέγη των γραφείων της Μητρόπολης δυο νέους που εί
χαν μαζί τους 2 ρουκέττες. Δύο άλλους νέους τοποθετήσαμε στο κωδωνοστάσι 
της Εκκλησίας Αγίας Νάπας, δύο στο κωδωνοστάσι της Εκκλησίας Καθολικής 
και άλλους δύο στην Εκκλησία Αγίας Τριάδας.

Οι οδηγίες που τους δώσαμε ήταν μόλις θα έφθαναν ol πραιτωριανοί της 
Αγγλικής Κυβέρνησης γύρω από τη Μητρόπολη, οι δυο νέοι που βρίσκονταν 
στη στέγη, θα άναβαν τις ρουκέττες. Το φως θα το έβλεπαν οι νέοι που ήσαν 
στο κωδωνοστάσι της Αγίας Νάπας και αυτοί θα άρχιζαν να κτυπούν παρατε- 
ταμένα τις καμπάνες, που θα τις άκουαν και οι νέοι της Καθολικής και της 
Αγίας Τριάδας.

Το σχέδιο πέτυχε απόλυτα. Με τον ερχομό του Αγγλικού αποσπάσματος, 
άναψαν οι ρουκέττες και σε διάστημα δευτερολέπτων και οι τρεις καμπάνες 
και των 3 εκκλησιών κτυπούσαν ακατάπαυστα.

Σε λίγα λεπτά, χιλιάδες λαού, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ξεχύθηκαν 
στους δρόμους. ’ Ολη αυτή η λαοθάλασσα συγκεντρώθηκε στην πλατεία των 
παλαιών δικαστηρίων και τους γύρω δρόμους και με αγωνία περίμεναν για να 
δουν για τελευταία φορά τον λαοφιλή Μητροπολίτη των και μεγάλο εθνεργέτη 
που θα σερνόταν στην εξορία.

Ήταν πολύ προχωρημένη η νύχτα. Είχαν περάσει τα μεσάνυχτα. Όλοι 
μας περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή τη σύλληψη του Δεσπότη. Στην ατμό
σφαιρα της Μητρόπολης αιωρείτο σαν μαύρο φάντασμα απειλή του Δυνάστη, 
πού στρεφόταν ενάντια του Ηγέτη του Κινήματος.

Ο Μητροπολίτης βρισκόταν στο υπνοδωμάτιό του. Κανένας φόβος δεν 
φαινόταν στο πρόσωπο του θαρραλέου Ιεράρχη.

Κόντευε η ώρα 3η πρωϊνή και ακούμε άγρια κτυπήματα στην εξώπορτα 
της Μητρόπολης. Ο διάκος του Δεσπότη Άνθιμος, ο μετέπειτα Μητροπολί
της Κιτίου, βγαίνει στον εξώστη και τους λέγει: «Πέντε λεπτά σας παρακα- 
λούμε». Σ’ απάντηση όμως οι πόρτες άνοιξαν διάπλατα διά της βίας. Σε λίγα 
λεπτά όλα τα δωμάτια γέμισαν από στρατιώτες. Άλλοι εγέμισαν πάνοπλοι 
τη σκάλα και άλλοι έμειναν στο ισόγειο και στα γραφεία για έρευνα.

Στο ανώγειο, ανεβαίνει ο Διοικητής και ο Αστυνόμος Λεμεσού και μερι
κοί Άγγλοι αξιωματικοί. Ζητούν να δουν το Μητροπολίτη. Τους οδηγούμε 
στο δωμάτιο υποδοχής και τους ζητούμε να περιμένουν 2 λεπτά. Στρατιώτες 
τοποθετούνται έξω από το υπνοδωμάτιό του.

Ο Μητροπολίτης που ήταν έτοιμος, βγαίνει από το δωμάτιό του, αξιο
πρεπής, ευθυτενής, επιβλητικός με τα αρχιερατικά του εγκόλπια, το επανω- 
καλύμαυχό του και την αρχιερατικήν του ράβδο στο χέρι. Προχωρεί προς την 
αίθουσα υποδοχής και σταματά στο μέσον της. Δίπλα του σταθήκαμε οι 
υπάλληλοι της Μητρόπολης και μερικοί κληρικοί.

Ό Άγγλος Διοικητής, του διαβάζει στ’ Αγγλικά το ένταλμα της σύλ
ληψής του. Παρ’ όλο που ήξερε Αγγλικά, τους λέγει: «Να μου το πείτε Ελλη
νικά». Τότε ο λοχίας'της Αστυνομίας, Πασχάλης Σαββίδης, το μεταφράζει. 
Στη συνέχεια και πάλιν ο Διοικητής του διαβάζει το Διάταγμα του Κυβερνή
τη για την απέλασή του. Και αυτό να μου το πείτε Ελληνικά τους λέγει και 
αμέσως ο ίδιος λοχίας το μεταφράζει.

Η σκηνή που ακολουθεί είναι δραματική. Ο Μητροπολίτης γαλήνιος, αλ
λά μεγαλοπρεπής, στηρίζεται στην αρχιερατική του ράβδο και με φωνήν που 
παλλόταν από ιερή συγκίνηση, είπε τα ιστορικά τούτα λόγια:

«Εδώ, στο αξίωμα του Μητροπολίτη, δεν με ετοποθέτησε ούτε ο Άγ
γλος Κυβερνήτης, ούτε καμιά πολιτική εξουσία, αλλά ο Θεός και ο λαός μου. 
Μόνον αυτοί έχουν το δικαίωμα να με απομακρύνουν από τον θρόνον μου και 
μόνον σ’ αυτούς υποχρεούμαι να υπακούω.

Είμεθα άοπλοι και δεν μπορούμεν να αντιταχθούμεν εις την αισχράν και 
ανήθικην βίαν σας. Αλλά υπάρχει Θεός και από τα ύψη του βλέπει τους αδικη
μένους. Θα φτάσει η μέρα και αυτή θα έλθει σύντομα, που η δικαιοσύνη του θα 
συντρίψει αυτήν την χυδαίαν βίαν σας. Εμπρός».
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Φιλήσαμε με συγκίνηση το χέρι του μεγάλου τούτου Ιεράρχη ενώ αξιω
ματικοί και στρατιώτες με εφ ’ όπλου λόγχη τον περικυκλώνουν και τον οδη
γούν έξω από την Μητρόπολη.

Ο φλογερός τούτος ρασοφόρος υπό την πάνοπλη συνοδείαν οδηγήθηκε σε 
ατμάκατο και έπειτα στο καταδρομικόν «Σροπσιάϊαρ», δεσμώτης της Μεγά
λης Βρεττανίας πλέον πάνω σε Αγγλικόν έδαφος.

Φεύγοντας ο αστυνόμος Μοντεγκιού γυρίζει και μου λέει: «Τις βαλίτσες 
του Δεσπότη να τις φέρετε τώρα στον Αστυνομικόν σταθμόν». Οι βαλίτσες 
ήσαν έτοιμες. Τις φορτωθήκαμε ο υπηρέτης του και εγώ, τις μεταφέραμε στην 
Αστυνομία και τις παραδώσαμε στον ίδιον τον Αστυνόμον.

Στη συνέχεια ακολούθησαν άλλα τραγικά γεγονότα. Ο πυροβολισμός του 
πλήθους από το Αγγλικόν απόσπασμα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Πανα
γιώτης Δημητρίου και να πληγωθούν σοβαρά άλλοι δυο.

Την επαύριον Κυριακήν γίνεται στον Καθεδρικόν ναόν Αγίας Νάπας η 
νεκρώσιμη ακολουθεία του Παναγιώτη.

Κατά την μεταφοράν του στην εκκλησίαν και κατά την εκφοράν του, προ
ηγούντο περί τις 100 μαυροφορεμένες κόρες της Λεμεσού και ακολουθούσαν 
εκατοντάδες λάβαρα και χιλιάδες κόσμου. Η πένθιμη πομπή σταμάτησε ακρι
βώς απέναντι από το Αγγλικό πολεμικό που κρατιόταν αιχμάλωτος ο λαοφι
λής ηγέτης, η δε φιλαρμονική ανέκρουσε τον Εθνικόν Ύμνον.

Ήταν πραγματικά μια στιγμή εξαιρετικά συγκινητική, στιγμή δραματι
κή. Ενας τοίχος χαλύβδινος με τα κανόνια του στραμμένα προς την πόλη, 
χώριζε τον ηγέτην από το λαόν του και τον πνευματικόν του πατέρα από τα 
παιδιά του.

Το πρωϊ της Δευτέρας 26 τ’ Οκτώβρη, όλα εκείνα τα έγγραφα που ήταν 
ανεκτίμητης ιστορικής αξίας, τα τακτοποίησα σε φάϊλ, τα τοποθέτησα σε κυ
λινδρική θήκη από λαμαρίνα, που την κατασκεύασε ο μάστρε Ζήσιμος και τα 
έθαψα σε βαθύ λάκκο μέσα σ’ ένα μικρό δωμάτιο της Μητρόπολης, που το 
χρησιμοποιούσαμε σαν αποθήκη καρβούνων.

Όλα έγιναν με συνεννόηση και στην παρουσία του Αρχιερατικού Επιτρό
που αιδ. Σολομώντα Παναγίδη. Τα εκρύψαμε, γιατί είχαμε το φόβο πως μπο
ρούσε να τα κατάσχει η Αστυνομία. Την κρύπτη την ξέραμε δυο πρόσωπα, ο 
παπα Σολομών και εγώ.

Η Αστυνομία σε έντονες προσπάθειές της να ανεύρει ποιοι ετοιχοκόλλη- 
σαν και διένειμαν το διάγγελμα, δε μπόρεσε να μας ανακαλύψει. Με συνέλα
βαν σαν ύποπτο και κρατήθηκα για τρεις μέρες στον Αστυνομικό σταθμό Λε
μεσού. Ανακρίθηκα από τον Άγγλον Αστυνόμο τον Μοντεγκιού, αλλ’ επειδή 
κανένα στοιχείο δεν είχε εναντίον μου, με απέλυσε.

Τον Απρίλη του 1933 έφυγα από την Μητρόπολη και τα έγγραφα βρί
σκονταν ακόμη στην κρύπτην των. Τι έγιναν;( Δεν ξέρω. Αν ο παπα Σολομών 
δεν τα πήρε, πρέπει να βρίσκονται εκεί που ετοποθετήθησαν.

Επέρασαν αρκετά χρόνια από τότε και το μυστικό αυτό το ανέφερα στον 
θεολόγο καθηγητή και μετέπειτα γυμνασιάρχη σε γυμνάσιο της Λεμεσού αεί
μνηστο Άνθιμο Παπαδόπουλο με τη θερμή παράκληση να το κάνει γνωστό 
και στον τότε Μητροπολίτη Κιτίου Ανθιμο.

Τί ενέργειες έκαμε ο μακαρίτης Άνθιμος Παπαδόπουλος, δεν γνωρίζω. 
Αν αγνόησαν την παράκλησίν μου και έμειναν θαμμένα εκεί που αρχικά τοπο
θετήθηκαν, ελπίδα για να βρεθούν δεν υπάρχει, γιατί η κατοικία που στεγαζό
ταν τότε η Μητρόπολη κατεδαφίστηκε και στη θέση της κτίστηκε άλλη πολυό- 
ροφη και έτσι τα απόρρητα αυτά ιστορικά έγγραφα που θα έχυναν περισσότε
ρο φως στα γεγονότα του 1931, θα μένουν για πάντα θαμμένα στον τάφον 
των, αντί να μας φωτίζουν και να μας εμπνέουν.

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

’Από έκδήλωση προς τιμή του Κύπρου Χρυσάνθη

113112

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΣ

’Αρχίζω τή σύντομη αύτή εισήγηση με δεδομένη τή θέση ότι'ή Κυπριακή 
Λογοτεχνία πρέπει άπαραίτητα νά περιλαμβάνεται στά άναλυτικά προγράμ
ματα τών γυμνασίων καί τών λυκείων καί νά διδάσκεται στούς μαθητές τής 
μέσης έκπαίδευσης. 'Η, θέση αύτή είναι, έξάλλου, υιοθετημένη καί άπό τήν 
Πολιτεία, μέσω του άρμόδιου 'Υπουργείου.

Μέ βάση τό άξίωμα οτι δέν ύπάρχει Τέχνη (καί συνεπώς Λογοτεχνία) 
έρήμην τής 'Ιστορίας, τών γεγονότων καί τών άλλων εκδηλώσεων της, ή Κυ
πριακή Λογοτεχνία είναι προϊόν, έκτος άλλων, καί τής μακράς ιστορικής πε
ριπέτειας του λαού και τής γής μας. Εκφράζει έπομένως τίς διάφορες περιό
δους τής ιστορίας καί του πολιτισμού μας, περιόδους πνευματικής άκμής ή 
πνευματικής ύφεσης, περιόδους άγωνιστικές ή περιόδους «στοχαστικών προ
σαρμογών». Τά λογοτεχνικά μας λοιπόν κείμενα δέν έχουν μόνο τή γλωσσική 
καί αισθητική τους διάσταση άλλά εμπεριέχουν καί τον ψυχισμό τού λαού μας, 
κάθε περιόδου, πού άποκρυσταλλώνεται στο έργο τού έπώνυμου ή τού άνώνυ- 
μου δημιουργού. Εΐκοσιεφτά αιώνες μιας τέτοιας Λογοτεχνίας, μέσα στις ιδι
αίτερες ιστορικές συνθήκες τού άποκομμένου εδώ στήν ’Ανατολή νησιού μας, 
συνθέτουν εναν σημαντικό κόσμο πού δέν πρέπει νά μένει μακριά άπό τά παι
διά μας.

’Έτσι το έρώτημα δέν πρέπει νά είναι αν θά διδάσκεται ή οχι ή Κυπριακή 
Λογοτεχνία στή μέση έκπαίδευση, άλλά το πώς, ή έκταση δηλαδή (συνεπώς 
καί ό χρόνος) τής διδασκαλίας της μέσα στον διατιθέμενο διδακτικό χρόνο καί 
ή οργάνωση πού θά πάρει ή διδασκαλία αύτή.

Ούσιαστική εισαγωγή τής διδασκαλίας τής Κυπριακής Λογοτεχνίας στή 
μέση έκπαίδευση έπιχειρήθηκε πριν άπό είκοσι περίπου χρόνια. Τότε μιά 
’Επιτροπή-, άποτελούμενη άπό τούς φιλολόγους Μιχαλάκη Μαραθεύτη, Χρύ
σανθο Κυπριανού καί Νίκο Σπανό, άσχολήθηκε, στά πλαίσια οδηγιών τού 
'Υπουργείου Παιδείας, μέ τήν επιλογή ενός άριθμού κειμένων τής Κυπριακής 
Λογοτεχνίας πού θά διδάσκονταν στις έξι τάξεις τού γυμνασίου καί τού λυκεί
ου. ' Η ’Επιτροπή, σύμφωνα μέ τήν έκθεσή της, κατάταξε τά διάφορα κείμενα 
στις τάξεις με βάση τή δυσκολία μορφής καί περιεχομένου τού συγκεκριμένου 
λογοτεχνικού κειμένου, τά άναλυτικά προγράμματα πού ίσχυαν καί τή διαίρε
ση (ήδη άπό τότε) τής μέσης έκπαίδευσης σέ δυο κύκλους, γυμνασιακό καί 
λυκειακό.

'Η φιλοδοξία μιας έκτεταμένης εισαγωγής τής Κυπριακής Λογοτεχνίας 
στη μέση εκπαίδευση είναι φανερή καί άπό τόν άριθμό τών έπιλεγέντων κειμέ
νων καί άπό τόν άριθμό τών δημιουργών τους. 'Ο σχετικός κατάλογος είχε 
σταλεί πολυγραφημένος στά σχολεία γιά άνατροφοδότηση τής ’Επιτροπής μέ 

τίς γνώμες τών φιλολόγων καθηγητών, δημοσιεύθηκε δέ άργότερα καί στό 
περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» (Μάρτης - Απρίλης 1967).

Γιά τίς τρείς τάξεις τού γυμνασίου περιλάμβανε 68 ποιήματα καί 46 
πεζά, 25 ποιητών καί 13 πεζογράφων. Γιά τίς τρεις τάξεις τού λυκείου 85 
ποιήματα καί 33 πεζά, 26 ποιητών και 19 πεζογράφων. Σύνολο 153 ποιήμα
τα καί 79 πεζά γραμμένα άπό δεκάδες Κυπρίους λογοτέχνες.

Είναι άξιοσημείωτο τό οτι ό κατάλογος περιείχε καί έργα τής άρχαίας 
καί τής μεσαιωνικής κυπριακής λογοτεχνίας καθώς καί δημοτικά — ποιήματα 
καί πεζά —, ιστορικά κείμενα, άπομνημονεύματα καί λογοτεχνικά καί τεχνο- 
κριτικά δοκίμια. ' Η συνολική έκταση τών κειμένων ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ή 
διδασκαλία καί τού μέρους έκείνου άπό αύτά πού τελικά θά έπέλεγε τό 
'Υπουργείο — μέ βάση τίς εισηγήσεις τών φιλολόγων άπό τά σχολεία — θά 
άπαιτούσε δλο σχεδόν τόν χρόνο τού μαθήματος τών Νέων Ελληνικών.

'Η προσπάθεια αύτή γιά μιά έκτεταμένη εισαγωγή τής Κυπριακής Λο
γοτεχνίας στά σχολεία μέσης έκπαίδευσης δεν τελεσφόρησε. Εμεινε στο στά
διο τού σχεδιασμού- ούτε κάν δοκιμάστηκε στά σχολεία, άπ’ δ,τι τουλάχιστο 
έχω ύπόψη μου.

' Η ιδέα αύτή βρήκε άργότερα έμπρακτη έφαρμογή στά δημοτικά σχολεία 
μέ τήν έκδοση, τό 1979 καί τό 1980, δυό καλαίσθητων σχολικών βιβλίων μέ 
τόν τίτλο «Κυπριακό ’Ανθολόγιο». Σ’ αύτά περιλήφθηκαν πολυάριθμα κείμε
να δεκάδων λογοτεχνών γνωστών καί άγνωστων, σημαντικών καί άσήμαντων. 
Στόν πρώτο τόμο 108 κείμενα, 69 ποιήματα καί 39 πεζά. Στόν δεύτερο 147 
κείμενα, 85 ποιήματα καί 62 πεζά. Τά «’Ανθολόγια» αύτά χρησιμοποιήθηκαν 
τά τελευταία χρόνια ώς ’Αναγνωστικά, παράλληλα πρός τά Έλλαδικά, στις 
4 άνώτερες τάξεις τού δημοτικού. Άπό τό φετεινό σχολικό έτος, σύμφωνα μέ 
πληροφορίες άπό δασκάλους, τά ’Ανθολόγια αύτά έχουν παραμεριστεί ή τούς 
γίνεται έλάχιστη χρήση.

Σήμερα στά «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», δηλαδή στά έν χρήσει 
’Αναγνωστικά τών έξι τάξεων τού γυμνασίου καί τού λυκείου, περιλαμβάνον
ται μόνο έφτά κείμενα κυπριακής λογοτεχνίας, τρία ποιήματα, τρία πεζά καί 
ένα δημοτικό, δηλαδή ένα περίπου κείμενο γιά κάθε τάξη. Σύμφωνα μέ τά 
άναλυτικά προγράμματα τού 'Υπουργείου Παιδείας διδάσκονται έπίσης, στην 
τετάρτη τάξη, πεντέξι κείμενα τής περιόδου τής Φραγκοκρατίας. Διδασκαλία 
κειμένων κυπριακής λογοτεχνίας, σέ περιορισμένη έκταση, προνοεϊται καί στό 
άναλυτικά πρόγραμμα τού Συνδυασμού 5 τών λυκείων. 'Ο άριθμός δμως τών 
μαθητών τού Συνδυασμού αύτού είναι ζήτημα αν άποτελεί τό 2% τού μαθητι
κού πληθυσμού.

Άπό τήν εικόνα αύτή είναι φανερό οτι ή Κυπριακή Λογοτεχνία, καί μά
λιστα ή πρόσφατη, ούσιαστικά δέν διδάσκεται στή μέση έκπαίδευση. Τή λογο
τεχνία αύτή έν τούτοις ό Κύπριος μαθητής πρέπει νά τή μαθαίνει σέ ικανοποι
ητική έκταση καί βάθος καθώς καί στήν ιστορική της έξέλιξη, μέ έναν ρεαλι
στικό προγραμματισμό, πραγματοποιήσιμο μέσα στά σχολικά δεδομένα. Μα- 
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θαίνοντάς την έτσι, θά μπορεί νά συσχετίσει τήν κυπριακή λογοτεχνία με τή 
γενικότερη νεοελληνική καί νά άποκτήσει συνείδηση τής ενότητας τών άξιων, 
μορφής καί θεμάτων πού χαρακτηρίζουν κα'ι τίς δυο εκδηλώσεις του ’ίδιου κό
σμου καί τής ίδιας έθνικής παράδοσης. Θά άντιληφθεϊ τίς ιδιομορφίες τής κυ
πριακής λογοτεχνίας καί θά μπορέσει νά τίς έρμηνεύσει μέ τήν άναγωγή τους 
στις ιδιαίτερες ιστορικές συνθήκες πού επικράτησαν στήν Κύπρο. Θά άγαπή- 
σει άκόμη τά κυπριακά έργα του λόγου ώς στοιχεία τής πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, πού δέν τήν άποτελοΰν μόνο τά άρχαιολογικά εύρήματα, τά άρ- 
χιτεκτονικά μνημεία καί τά λαογραφικά άντικείμενα. ’ Η σωστή εισαγωγή καί 
μελέτη τής Κυπριακής Λογοτεχνίας στή μέση εκπαίδευση θά ενισχύει, τέλος, 
τήν έμπιστοσύνη τών νέων στήν φυλετική άντοχή μας ώς τμήματος του ’ Ελ
ληνισμού στον γεωγραφικό μας χώρο μέσα στις σημερινές περιστάσεις τής 
ιδιαίτερης πατρίδας μας.

Πώς λοιπόν θά μπορούσε νά περιλαμβάνεται στά προγράμματα καί νά 
διδάσκεται άποτελεσματικά ή κυπριακή λογοτεχνία στά γυμνάσια καί στά λύ
κεια;

' Η πιο ορθόδοξη λύση θά ήταν, πιστεύω, ή συμπερίληψη στά «Κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» κειμένων κυπριακής λογοτεχνίας σέ ικανοποιητι
κό άριθμό. Τά κείμενα αύτά, έπιλεγόμενα άπό τούς άνθολόγους τών ’Ανα
γνωστικών μέ πανελλήνια κριτήρια καί χωρίς ειδικές έπιείκειες, άλλά καί μέ 
κριτήρια απαλλαγμένα άπό προσωπικές, κομματικές ή άλλες σκοπιμότητες, 
θα είχαν και τα ακόλουθα έπιπλέον πλεονεκτήματα: α) Θά έδιναν τήν ξύκαιρία 
στα παιδιά όλου τού 'Ελληνισμού νά γνωρίσουν καί νά έκτιμήσουν καί τή 
λογοτεχνική παραγωγή τής Κύπρου παράλληλα καί ισότιμα προς τήν λοιπή 
ελλαδικη παραγωγή, β) Θά παρουσιάζονταν τά καλύτερα κείμενα μέ άποτέ- 
λεσμα θετική εικόνα γιά τήν πνευματική μας δημιουργία, γ) Θά προβάλλονταν 
οί άξιολογώτεροι κύπριοι λογοτέχνες καί θά άποφευγόταν ή συμπερίληψη 
«λογοτεχνών» πού έγραψαν πενήντα στίχους ή τέσσερεις σελίδες πεζών καί οί 
όποιοι, στά στενά πλαίσια τού νησιού μας, χρίζονται λογοτέχνες καί συμπερι- 
λαμβάνονται άκρίτως καί άδιακρίτως σέ ’Ανθολογίες, ’Εγκυκλοπαίδειες καί 
'Ιστορίες τής Κυπριακής Λογοτεχνίας.

Μιά τέτοια λύση όμως φαίνεται, γιά τήν ώρα τουλάχιστο, άνέφικτη. Γιά 
τούτο διατυπώνω τήν άκόλουθη εισήγηση, πού θεωρώ καί πραγματοποιήσιμη 
καί άνταποκρινόμενη στις άπαιτήσεις τής διδασκαλίας τής Κυπριακής Λογο
τεχνίας, δπως έκτέθηκαν προηγουμένως:

Α) Γιά τό Γυμνάσιο: ’Έκδοση ένός λιγοσέλιδου «’Ανθολογίου» μέ κείμενα καί 
για τις τρεις τάξεις. Τά κείμενα αύτά νά διδάσκονται κατανεμημένα στις τά
ξεις καί στά τρίμηνα ώς μέρος τού άναλυτικού προγράμματος, καταλαμβάνον
τας το 15-20% τού διδακτικού χρόνου. ’Επιπρόσθετο κριτήριο, έκτος τών 
δσων άναφέρθηκαν πιό πάνω, πρέπει νά είναι, στό μεγαλύτερο μέρος τους, ό 
θεματολογικός συσχετισμός τους μέ τά κείμενα τών κυρίως ’Αναγνωστικών, 
με την προσθήκη καί κάποιων ενοτήτων μέ κείμενα έμπνευσμένα άπό σημαν

τικούς σταθμούς τής ιδιαίτερης ιστορίας μας ή τής κοινωνικής ζωής τού τόπου 
μας. Τά κυπριακά αύτά κείμενα γιά τό γυμνάσιο μπορούν νά είναι παρμένα 
άπό όλες τίς περιόδους τής Κυπριακής Γραμματείας.

Β) Γιά το Λύκειο: ’Εδώ ή προσέγγιση νά είναι ιστορική - γραμματολογική. 
Νά διατίθεται ένας άριθμός περιόδων σέ κάθε τάξη γιά νά διδάσκονται οί 
μαθητές σημαντικά κείμενα καί συγγραφείς τής Κυπριακής Γραμματείας άπό 
τήν άρχαιότητα ώς τήν πιό πρόσφατη λογοτεχνική παραγωγή. Τά κείμενα πού 
θά έπιλεγοΰν νά άποτελέσουν ένα δεύτερο «’Ανθολόγιο», γιά τό λύκειο, πού 
θά καλύπτει έπίσης καί τίς τρεις τάξεις. Τό άκόλουθο σχήμα νομίζω δτι θά 
λειτουργούσε χωρίς δυσκολία:

Τάξη Λ. 8 περίοδοι. ’Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία. Συγγραφείς καί 
κείμενα πού θά μπορούσαν νά συμπεριληφθούν: Στασϊνος, Εύκλος, « Υμνοι 
στήν ’Αφροδίτη», Σώπατρος ό Πάφιος, Ζήνων ό Κιτιεύς, Δημώναξ ο Κύπρι
ος, Κλέαρχος ό Κουριεύς, έπιγράμματα άναθηματικά καί έπιτύμβια, έπιγρα- 
φικά κείμενα. Γιά μερικά άπό αύτά μπορεί κοντά στή μετάφραση νά παρατί
θεται καί τό πρωτότυπο.

Τάξη Ε. 12 περίοδοι. Βυζάντιο, Φραγκοκρατία, Τουρκοκρατία. Συγγρα
φείς καί κείμενα: Έπιφάνιος, Φίλων δ Καρπάσιος, Νεόφυτός ο Εγκλειστος, 
«Μυστήρια», Άσσίζες, Μαχαιρας, Βουστρώνιος, Κυπριακά ερωτικά τραγού
δια, Ίλαρίων Κιγάλας, Νεόφυτος Ροδινός, άρχιμανδρίτης Κυπριανός, άκριτι- 
κά καί άλλα δημοτικά τραγούδια.

Τάξη Στ. 20 περίοδοι. Νεώτερα χρόνια. ’Εδώ, άπό τούς απελθοντες και 
γενικά καταξιωμένους λογοτέχνες, δειγματικά: Βασίλης Μιχαηλιδης, Δημη- 
τρης Λιπέρτης, Νίκος καί Μελής Νικολα'ί’δης, Τεύκρος Ανθιας, Θεοδοσης 
Πιερίδης, Λουκής ’Ακρίτας, Γλαύκος Άλιθέρσης καί άλλοι. ’Επιπλέον κεί
μενα ζώντων ή πρόσφατα άποθανόντων καί γενικά άναγνωρισμένων κυπριών 
λογοτεχνών. Ποιά θά είναι τά κείμενα αύτά καί ποιών λογοτεχνών είναι έργο 
τών άνθολόγων, οί όποιοι, μέ συλλογική έργασία, άνεση χρόνου καί ύψηλό 
αίσθημα εύθύνης, θά προβούν στήν άνθολόγηση έφαρμόζοντας κριτήρια δχι μό
νο αισθητικά καί παιδαγωγικά άλλά άπαραιτήτως καί έθνικά, δεδομένων τών 
σημερινών ιστορικών περιστάσεων τού τόπου μας.

Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ
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ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ:
«Η ΖΩΗ ΕΙΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ»

Ευχαριστώ τον Ε.Π.Ο.Κ. γιατί ανάθεσε σε μένα την παρουσίαση στην 
αποψινή συγκέντρωση μελών και φίλων του ΕΠΟΚ του βιβλίου της κ. Καλλιό
πης Καραγεώργη «Η ζωή εις το Γυμνάσιον Θηλέων Παλλουριωτίσσης» 
(1961-67).

Είναι σ’ όλους γνωστή η τεράστια προσφορά, εκπαιδευτική, πολιτιστική, 
κοινωνική, εθνική της κας Καραγεώργη που έχει αναγνωρισθεί και καταξιωθεί 
τόσο στην Κύπρο όσο και στον ευρύτερο εθνικό χώρο. Η μακρόχρονη, γόνιμη 
εκπαιδευτική της θητεία, η υποδειγματική προσήλωσή της στις εθνικοθρη- 
σκευτικές μας αξίες, η αφοσίωση προς το καθήκον την έχουν εδραιώσει στις 
συνειδήσεις των χιλιάδων μαθητριών που πέρασαν από τα Γυμνάσια Φανερω
μένης και Παλλουριωτίσσης. Ό,τι θα επιχειρήσω απόψε είναι απλώς να δώ
σω σε πολύ αδρές γραμμές ορισμένες βασικές θέσεις που διεπότισαν το έργο 
και την προσφορά της κ. Καραγεώργη, όπως αυτές αναδίδονται μέσα από το 
βιβλίο της.

Η θητεία της κ. Καραγεώργη ήταν σ’ ένα τύπο εκπαιδευτηρίου που τεί
νει να εκλείψει από τον ελληνικό χώρο, το παρθεναγωγείο. Πιστεύω πως αξί
ζει να σταθούμε για ένα δυο λεπτά στον τύπο αυτό του σχολείου που είχε 
στόχο την αγωγή κορασίδων και να αναφέρουμε πολύ συνοπτικά και γρήγορα 
μερικές βασικές πληροφορίες για την εξέλιξη αυτού του τύπου του σχολείου. 
Πότε ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό παρθεναγωγείο και πού, δεν ξέρουμε σίγου
ρα. Για «κορασιακή» μόρφωση μιλά πρώτος ίσως ο Γιαννιώτης ηγούμενος 
Επιφάνειας (1688-1742) που πλούτισε στην αλλοδαπή και γυρνώντας άνοιξε 
την πρώτη συστηματική σχολή θηλέων στα Γιάννενα.

Ο Μανουήλ Γεδεών στο άρθρο του «Πνευματική κίνησις του γένους 
ημών» στην «Εκκλησιαστική Αλήθεια» της 13 Σεπτ. 1889 γράφει πως 
«’Άγνωστον τό έτος καθ’ δ τό πρώτον παρ’ ήμϊν έγένετο σκέψις περί παρθε
ναγωγείων». Αν κρίνει όμως ένας από τις καταχωρήσεις που υπάρχουν στα 
κατάστιχα ενοριακών λαών στην Κωνσταντινούπολη περί διδασκαλισσών αγό- 
μεθα εις το συμπέρασμα, πάντοτε κατά τον Γεδεών, «οτι ύπήρχον έν τή περι
οχή τών ναών ή περί αύτοϊς ’ίσως έν Κωνσταντινουπόλει ίσως καί έν έτέραις 
μεγάλαις πόλεσι τής ’Ανατολής στοιχειώδη γραικικά γραμματοδιδασκαλεία 
πρός τήν ήθικήν άφορώντα μόρφωσιν τοϋ γυναικείου φύλου».

Το 1804 ο Δημ. Δάρβαρις εξέδωσε στη Βιέννη το «Παιδαγωγικόν» 
«προς χρήσιν των νεανίσκων και των κορασίων» και όπως ο Μανουήλ Γεδεών 
συμπεραίνει «υπήρχον στοιχειώδη παιδευτήρια και διά τα κοράσια».

Σίγουρο είναι πάντως πως τα περισσότερα και τα πρώτα παρθεναγωγεία 
λειτούργησαν στην αλλοδαπή, στην Πόλη, στην Μικρασία και στα νησιά. 
Αναφέρουμε πως η Ελληνική κοινότητα της Πίζας ίδρυσε το 1771 ελληνικές 
σχολές, μια για 120 αγόρια και δεύτερη για 20 μαθήτριες. Στις Κυδωνιές 

λειτουργεί παρθεναγωγείο από το 1815 με διευθύντρια την Ευανθία Καϊρη, 
στην Προύσα οι Φαναριώτισσες Μαριώρα Μαυρογένους, Σμαράγδα Καλλιμά- 
χη και Ευφροσύνη Νέγρη λειτουργούν την Πατριαρχική Σχολή Καγιαμπασίου, 
στην οποία φοιτούν σε ειδικό τμήμα και κορίτσια το 1828. Στην Ανδριανού- 
πολη ιδρύθηκαν μεταξύ 1829-1840 δυο παρθεναγωγεία. Στη Σμύρνη το πρώ
το παρθεναγωγείο για κορίτσια ιδρύθηκε το 1834 και σε έξι μόνο χρ'όνια ιδρύ
ονται άλλα δυο σχολεία «για τα θηλυκά» όπως αναφέρεται σε σχετική επιστο
λή της μητρόπολης Σμύρνης, με 700 μαθήτριες. Στην απελευθερωμένη Ελλά
δα γίνεται η πρώτη προσπάθεια για ίδρυση «ειδικού σχολείου» για κορίτσια 
επί Καποδίστρια. Στην Αθήνα το πρώτο παρθεναγωγείο ιδρύθηκε το 1831 
από τους Αμερικανούς φιλέλληνες Τζων και Φράνσις Χιλλ με πρώτη δασκάλα 
τη νεαρή (μόλις 15χρονη) συριανή Ελισάβετ Κονταξάκη. Σταθμό στη μόρφω
ση κοριτσιών απετέλεσε η ίδρυση του «Συλλόγου υπέρ της γυναικείας παιδεύ- 
σεως» στην Πόλη το 1871 από το Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως. 
Το πρώτο θετικό βήμα για προώθηση των στόχων του συλλόγου υπήρξε η 
ίδρυση του Ζαππείου Παρθεναγωγείου στη Φιλιππούπολη και του Ζωγραφεί- 
ου Διδασκαλείου στη Β. Ήπειρο.

Το πρώτο παρθεναγωγείο της Κύπρου, το Παρθεναγωγείο Φανερωμένης, 
ιδρύθηκε επί Τουρκοκρατίας το 1859 με πρωτοβουλία ομάδας φιλόμουσων 
Λευκωσιατών με επί κεφαλής τον Αντώνιο Τριανταφυλλίδη και με ενίσχυση 
των αδελφών Γ. και Α. Κωνσταντινίδη που έμεναν στην Αθήνα. Πρώτη διευ
θύντρια ήταν η Ερατώ Καρύκη, αριστούχος απόφοιτος του Αρσάκειου που 
ήταν προικισμένη κατά τους αδελφούς Κωνσταντινίδη που την επέλεξαν «ευ- 
φυ'ί’α τε και παιδεία και όπερ πάντων μέγιστον ήθεσι χρηστοτάτοις».

Η εγκαθίδρυση της νεαρής διευθύντριας του Πρώτου Παρθεναγωγείου 
υπήρξε πανηγυρική. Η σχετική ειδοποίηση που τοιχοκολλήθηκε στις πόρτες 
των Εκκλησιών, έλεγε:

«Την προσεχή Κυριακήν 27ην Δεκεμβρίου 1859 θέλει γίνει διά τελετής η 
εγκαθίδρυσις της διδασκαλίσσης κυρίας Ερατούς Καρύκη εις το εν Φανερωμέ
νη Παρθεναγωγείον, διο προσκαλούντες άπαντες οι πολίται ίνα τιμήσωσι την 
τελετήν ταύτην διά της παρουσίας των».

Το σχολείο συμπληρώθηκε σε γυμνάσιο το 1893 και αναγνωρίσθηκε από 
το Ελληνικό κράτος το 1903. Το 1935 καταργήθηκε ΐο Διδασκαλείο του από 
την Αγγλική Κυβέρνηση και μετετράπη σε εξατάξιο γυμνάσιο που ενσωματώ
θηκε ως ισότιμο τμήμα Θηλέων στο Παγκύπριο Γυμνάσιο που από το 1812 
φωτίζει και γαλουχεί τη νέα γενιά.

'Οταν κτίστηκε το 1961 σε χώρο που παραχώρησε η Εκκλησία Ευαγγε
λίστριας Παλλουριωτίσσης το νέο κτίριο στεγάστηκαν’ αυτό το μεγαλύτερο 
μέρος των μαθητριών του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Το νέο αυτοτελές και ανε
ξάρτητο σχολείο με δική του διεύθυνση λειτούργησε πρώτα ως Α' Παγκύπριο 
Γυμνάσιο Θηλέων για να καθιερωθεί αργότερα ως Γυμνάσιο Θηλέων Παλλου- 
ριωτίσσης και ύστερα ως γυμνάσιο Παλλουριωτίσσης.
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Το βιβλίο της κυρίας Καλλιόπης Καραγεώργη δε θα το δούμε ως ένα 
τόμο που συγκεντρώνει λογοδοσίες, άρθρα, προσφωνήσεις και ο,τιδήποτε άλλο 
που αναφέρεται στη ζωή και τη δράση μιας σχολικής μονάδας σ’ ένα συγκε
κριμένο χρονικό πλαίσιο. Θα πρέπει να δούμε μέσα από τα περιεχόμενα του 
βιβλίου τους οραματισμούς και τις προσδοκίες δασκάλων και μαθητριών και 
τους αγώνες και τις αγωνίες του τόπου που σημάδεψαν τη ζωή όλων και 
ασφαλέστατα και τη λειτουργία του σχολείου. Θα οριοθετήσουμε ακόμη το 
ρόλο του δασκάλου σε μια εποχή που είναι τόσο κοντά μας αλλά και τόσο 
διαφορετική από πλευράς προσανατολισμών και επιδιώξεων των εκπαιδευτι
κών. Θα δούμε τέλος ιδεώδη και ιδανικά που σφράγιζαν τη ζωή μας και που 
ουκ ολίγοι δυστυχώς τα ξεχάσαμε για να μην πω τα ξεγράψαμε ή τα ξεπουλή
σαμε αντί πινακίου φακής.

Το βιβλίο με 162 σελίδες περιλαμβάνει εισαγωγή με σημείωμα του Προέ
δρου του ΕΠΟΚ, πρόλογο από την κ. Καραγεώργη, το ιστορικό της ίδρυσης 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου Θηλέων και οδηγό για τις μαθήτριες. Ακολουθούν 
τμήμα με διάφορες λογοδοσίες επί τη λήξει των μαθημάτων από το 1961- 
1967 από τη διευθύντρια κ. Καραγεώργη, κεφάλαιο με ομιλίες προς μαθήτρι
ες, καθηγητές και γονείς, κεφάλαιο με εισαγωγικές ομιλίες για τις διάφορες 
εθνικές επετείους και θρησκευτικές γιορτές, τμήμα στο οποίο περιέχονται 
προσφωνήσεις σε επίσημους επισκέπτες του σχολείου, απαντήσεις σε ερωτη
ματολόγια που υπεβάλλοντο από διάφορες εφημερίδες και μελέτες και εκθέ
σεις μαθητριών που δημοσιεύτηκαν στο σχολικό περιοδικό.

Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει στόχους και επιδιώξεις, εκπαιδευτικά 
ιδεώδη και αξίες. Τα πιστεύω του σχολείου και της διεύθυνσής του φαίνονται 
έκδηλα στις θέσεις της διευθύντριας του στους λόγους που εκφωνεί σε διάφο
ρες ευκαιρίες. Οι εθνικοί προσανατολισμοί της κ. Καραγεώργη είναι ξεκάθα
ροι, ευδιάκριτοι απ’ όλους, μαθητές, καθηγητές, γονείς.

Την Ελλάδα, την ελληνική σημαία ως εθνικό σύμβολο, την εθνική κληρο
νομιά προβάλλει συνεχώς με κάθε ευκαιρία στις μαθήτριες του Γυμνασίου 
Παλλουριωτίσσης. Τονίζει:

«Το Σύμβολον της Πατρίδος και η σύγχρονος ιστορική πραγματικότης 
υψούνται σήμερον ενώπιον σας διά να σας υπομνήσουν ιερά καθήκοντα και 
υποχρεώσεις. Μέγα το παρελθόν, μεγάλαι αι υποχρεώσεις. Οι απόγονοι κλη
ρονομούν το μεγαλείον των προγόνων με την υποχρέωσιν να το αυξήσουν. 
Είμεθα υπεύθυνοι απέναντι αιώνων ελληνικής Δόξας, είμεθα υπεύθυνοι απέ
ναντι εις ό,τι μόνον οι παλαιότεροι αλλά και οι νεώτεροι Έλληνες εδημιούρ- 
γησαν, είτε ταύτα είναι ανδραγαθήματα σωματικής ρώμης και ψυχικού σθέ
νους, είτε ταύτα είναι αι γνωσταί πνευματικαί επιτεύξεις. Μη λησμονείτε ότι 
η Ελληνική πατρίς εδημιούργησε τον Νεώτερον Ελληνικόν Πολιτισμόν στηρι- 
ζομένη εις την ακαταμάχητον δύναμιν του χριστιανισμού. Ο Γολγοθάς εστήρι- 
ξε την Ελλάδα και η Ελλάς επολέμησε διά την προάσπισιν και εξάπλωσιν των 
διδαγμάτων που εκπορεύονται από τον Γολγοθάν. Αυτόν τον θαυμάσιον συν
δυασμόν επιθυμώ να σας επισημάνω διά να συνειδητοποιήσετε καλύτερον τας 
κατευθύνσεις σας ως Χριστιαναί και ως Ελληνίδες».

Και εις άλλην περίπτωση τονίζει: «Επιτυχή σχολικά έτη σημαίνουσιν 
επιτυχή θεμελίωσιν της εθνικής πορείας, καρποφόρος δε πνευματική, ηθική 
και θρησκευτική προπαρασκευή της νεολαίας και δη της θηλείας, σημαίνει 
εξασφάλισιν επιτυχούς εθνικής ζωής» (λογοδοσία 1961-62).

«Στην κοινωνία θα ζήσετε και τας απαιτήσεις της κοινωνίας οφείλετε να 
σέβεσθε. Ηθικαί οντότητες πρέπει να είσθε διά να ζήσετε μέσα στα πλαίσια 
που δημιουργεί μια κοινωνία διάγουσα εν Χριστώ. Καλαί χριστιαναί πρέπει να 
γίνετε διά να στηρίξετε την κοινωνίαν. Τέλος μη λησμονήτε ότι οφείλετε να 
εξακολουθήτε να ζήτε ως Ελληνίδες. Πολύ περισσότερον μάλιστα τώρα, από 
ότι όλοι είμεθα υποχρεωμένοι να ζώμεν πριν. Η Κυπριακή συνείδησις, την 
οποίαν προσπαθούν να μας επιβάλουν όσοι έχουν πολιτικά συμφέροντα από 
την απώλειαν του εθισμού μας, πρέπει να εκμηδενισθεί επάνω εις την Ελληνι
κήν σας καρδίαν. Κυπριακήν πολιτείαν έχομεν και οφείλομεν να την σεβόμεθα. 
Αλλ’ η πολιτεία αυτή δεν είναι παρά μια επαρχία του ελληνικού κράτους, με 
ελληνικήν συνείδησιν, ελληνικήν ιστορίαν, ελληνικόν πολιτισμόν, ελληνικά ήθη, 
ελληνικά έθιμα, ελληνικήν καρδίαν και... Κυπριακήν διοίκησιν. Σεβασθήτε την 
Κυπριακήν διοίκησιν αλλά μη λησμονήτε την Ελληνικήν καταγωγήν και την 
Ελληνικήν ψυχήν και καρδίαν» (λογοδοσία 1961-62 ενώπιον του Αρχ. Μακα
ρίου).

Για να επιτευχθούν αυτά απαραίτητη είναι η συμβολή του προσωπικού 
καθηγητών και διεύθυνσης.

Η επιτυχία του έργου της σχολικής μονάδας στηρίζεται πάρα πολύ στον 
τρόπο άσκησης του ρόλου του διευθυντή. Η κ. Καραγεώργη θεωρεί τον διευ
θυντή ως φίλον και συνάδελφο των καθηγητών. «Ο διευθυντής, τονίζει σε χαι
ρετισμό της προς τους καθηγητές, δεν είναι παρά ο συντονιστής και ο επόπτης 
του σχολικού έργου. Στρατιώτης και αυτός έχει τα ίδια ακριβώς καθήκοντα 
που έχουν οι άλλοι στρατιώται, με εν επί πλέον. Οφείλει να συντονίζει την 
πορείαν των συστρατιωτών του εις τρόπον, ώστε, αύτη να προχωρεί συγχρό
νως και επί των αυτών γενικών κατευθύνσεων του σχολείου».

Μιλώντας για το ρόλο του εκπαιδευτικού αναφέρει:
«Ο διδάσκαλος και ο καθηγητής πρέπει να πλάσουν τον τέλειον άνθρωπον 

και να ανάψουν εις την ψυχήν του την φλόγα του ωραίου και του υψηλού. 
Πρέπει να κάμουν πάθος την αρετήν, δύναμιν την αξιοπρέπειαν και κόσμημα 
την ανθρωπιά. Έχομεν ημείς οι διδάσκαλοι ευθύνην έναντι του παρελθόντος, 
απέναντι του παρόντος και απέναντι του μέλλοντος του ' Εθνους. Αν φανούμεν 
ανάξιοι δεν υπάρχει κανείς που θα μας συγχωρήσει. Είναι εύκολον να γεννήσει 
κανείς ανθρώπους, είναι δυσκολότατον όμως να δημιουργήσει την ψυχήν, να 
τους πλάσει το πνεύμα, να τους στρέψει το πάθος προς το ωραίον, το αγαθόν 
και την αλήθειαν. Οι άξιοι δάσκαλοι κρίνονται εις τας κρίσιμους στιγμάς».

Και η Καλλιόπη Καραγεώργη μαζί με τους συνεργάτες της φάνηκαν άξι
οι. Από την πρώτη νύκτα τους τουρκανταρσίας του 1963 το σχολείο μετατρά
πηκε ως εκ της θέσεώς του σε οχυρό πρώτης γραμμής. Από τα Χριστούγεννα
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του 63 μέχρι σήμερα, το σχολείο αποτελεί έπαλξη μια και σε απόσταση λίγων 
μόνο μέτρων βρίσκονταν τα φυλάκια των Τούρκων. Διεύθυνση, διδακτικό προ
σωπικό και 1,400 μαθήτριες κράτησαν το σχολείο σε κανονική λειτουργία για 
τους έξι μήνες που ακολούθησαν τα γεγονότα του 63. Στις ψυχές όλων δεν 
επεκράτησε ο φόβος και όταν ακόμη οι σφαίρες σφύριζαν και οι όλμοι σκορπού
σαν τον θάνατο. Ό,τι η διευθύντρια και οι καθηγητές έσπειραν στις ψυχές των 
κοριτσιών και των γονέων, ρίζωσε και καρποφόρησε. Γράφει στον απολογισμό 
της η κ. Καραγεώργη: «Αλλά και αι μαθήτριαι δεν υστέρησαν εις προθυμίαν 
να πολεμήσουν. Ενθυμούμεθα τας μαθήτριας των μεγάλων τάξεων: ερευνού
σαν, ερωτούσαν, επεδίωκαν να εκπαιδευθούν και να πολεμήσουν. Με δυσκολί
αν επείθοντο ότι η στρατιωτική δράσις δεν είναι διά τας μαθήτριας.

Πρέπει ακόμη να επαινέσωμεν και ευχαριστήσωμεν τους γονείς διότι 
ενεπιστεύθησαν εις ημάς τα παιδιά τους και με καρτερικότητα εδέχθησαν να 
φοιτούν αυτά εις ένα σχολείον, το οποίον είχε μετατραπεί εις οχυρόν».

Αυτά όλα όμως μπορούσαν να συμβούν και συνέβηκαν γιατί και οι ψυχές 
των ίδιων των εκπαιδευτικών ήταν όρθιες και το πνεύμα ήταν πρόθυμο ν’ 
αγωνισθεί. Μόνο τότες ο δάσκαλος πείθει και τότες μόνο πυρπολεί ψυχές όταν 
κι η δική του ψυχή φλέγεται.

Ως διευθύντρια προβληματίζεται για την ποιότητα της παρεχόμενης εκ
παίδευσης και εισηγείται τη διαφοροποίηση της παιδείας με την εισαγωγή 
θεμάτων και τεχνών που προσιδιάζουν εις τη γυναίκα, η εκμάθηση των οποίων 
θα συντελέσει εις την αποσυμφόρηση των γυμνασίων αλλά και θα εξασφαλίσει 
την επιτυχία πολλών κοριτσιών εις τη ζωή και θα υποβιβάσει σημαντικά τον 
αριθμό «των ανέργων της γραφίδας» όπως τονίζει η ίδια στη λογοδοσία για τη 
λήξη των μαθημάτων του 1961-62. Σε άλλη ευκαιρία, επισημαίνει πως «Ωρο
λόγια και Αναλυτικά Προγράμματα πρέπει να αναθεωρηθούν για να καλυ
φθούν ουσιώδεις τομείς της πνευματικής και ψυχικής καλλιέργειας των νέων».

Προβληματίζει η κ. Καραγεώργη για το ποιό δρόμο πρέπει να πάρουμε 
για να εξασφαλίσουμε σωστή αγωγή στους νέους μας μα και ταυτόχρονα να 
μην επαυξάνουμε συνεχώς τις στρατιές των ανέργων. Βλέπει πως η οικονομία 
βιομηχανοποιείται, πως η κοινωνία μαζοποιείται, πως η πολιτεία κλονίζεται, 
πως το πνεύμα γίνεται χρησιμοθηρικόν και ωφελιμιστικόν, πως οι παλιές αξί
ες παραμερίζονται, πως η παράδοση συρρικνώνεται ή εκριζώνεται, πως ο άν
θρωπος αγωνιών αναζητεί νέες κατευθύνσεις. Δέχεται πως παρήλθε ο καιρός 
της επαναπαύσεως στα παραδεδομένα και πως πρέπει να χαραχθεί βαθύτατη 
τομή τόσο στο πνεύμα όσο και στη ζωή,‘πως είναι ανάγκη για διεύρυνση των 
οριζόντων μας τόσο στους προσανατολισμούς και στις επιδιώξεις όσο και στο 
περιεχόμενο σπουδών και στις μεθόδους.

Πιστεύει η κ. Καραγεώργη, πως η κλασσική παιδεία δεν έχει μόνον αξία 
θεωρητική αλλά και πρακτική, πως φέρει τον άνθρωπο σε επαφή με ταπρα- 
γματικά προβλήματα της ζωή$, πως του προσφέρει λύσεις δοκιμασμένης αξί
ας, πως συμβάλλει στον εξανθρωπισμό του ανθρώπου. Υποστηρίζει πως χωρίς 
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σωστή παιδεία το επάγγελμα καθίσταται βάναυση απασχόληση και διακηρύσ
σει ότι μόνη της η ανθρωπιστική παιδεία δε δύνανται να λύσει τα προβλήματα 
της εποχής μας και πως πρέπει να υπάρξει συνδυασμός με την πρακτική και 
επαγγελματική αγωγή.

Εις ότι αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την αγωγή των 
νέων τόσο στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό περιβάλλον, η' Καλλιόπη 
Καραγεώργη ανησυχεί για τους κινδύνους που απειλούν τη νέα γενιά, από τον 
τρόπο και το ρυθμό εισβολής αξιών και αρχών ζωής ξένων προς τη δική μας 
εθνική, κοινωνική και ηθική παράδοση. Τονίζει η κ. Καραγεώργη σε μια ομι
λία της στους γονείς το 1964-65:

«Έχει εισρεύσει πλούτος με ρυθμόν ταχύτατον που έχει αλλάξει εντελώς 
τας απαιτήσεις και τας ανάγκας ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Έχει 
επί πλέον εισβάλει ακάθεκτος ο Ευρωπαϊκός τρόπος ζωής και έχει κατακτήσει 
το μεγαλύτερον, αν όχι το σύνολον του πληθυσμού της Κύπρου. Πρέπει, συνε
χίζει η κ. Καραγεώργη, να προστεθεί ότι ο Κύπριος φύσει συντηρητικός και 
λόγω του εθνικού αγώνος έχει κάθε λόγον να στραφεί προς την παράδοσιν τας 
εθνικάς και κοινωνικάς του αξίας, δια να δυνηθεί, να αυτοσυντηρηθεί και να 
επιτύχει τους εθνικούς του σκοπούς».

Αν αυτές οι έγνοιες διακατείχαν την κ. Καραγεώργη προ εικοσαετίας φαντά
ζομαι τι εφιάλτες πρέπει να έχουμε όλοι, εκπαιδευτικοί και γονείς, στις μέρες 
μας. Η ευθύνη της οικογένειας, του σχολείου, άλλων θεσμών, όπως η Εκκλη
σία και της πολιτείας, είναι τεράστια.

Σ ’ ένα κόσμο στενόκαρδο στον οποίο το άτομο γνοιάζεται για τον εαυτού- 
λη του και τα συμφέροντά του χρειάζεται δημόσιο πνεύμα. Τονίζει η κ. Καρα
γεώργη.

Ένα σημαντικό γνώρισμα της Ελληνικής παιδείας και ζωής είναι ότι τα 
ιδανικά δεν αφορούν τό άτομο μόνον αλλά αφορούν κυρίως εις την ευδαιμονίαν 
του συνόλου. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να αισθάνεται ευδαίμων όχι εγωιστικά 
και ατομικά αλλά όταν ζει ευτυχής μεταξύ άλλων ευτυχών και χαρούμενων 
ανθρώπων. Η έμφυτος τάσις προς τον ατομισμό πρέπει να καταπολεμηθεί και 
να αισθανθεί ο νέος ότι ζει διά το σύνολο, να πει όπως η Ιφιγένεια εις την 
μητέρα της «πάσιν Έλλησιν κοινόν με έτεκες» (λογοδοσία 1963-64).

Και σε άλλην περίπτωση η κ. Καραγεώργη τονίζει πάνω στο ίδιο θέμα 
στις μαθήτριες «Το αξίωμα ο καθείς διά τον εαυτόν τςυ και ο θεός δΓ όλους», 
δεν ισχύει δΓ έν σχολείον με ιδεώδη και κατευθύνσεις Ελληνοχριστιανικάς. 
Αντιθέτως δΓ έν σχολείον όπως το δικόν μας ισχύει «κάθε μία διά τον εαυτόν 
της και όλες δΓ όλες».

Το Γυμνάσιο Παλλουριωτίσσης χαρακτηρίζεται από έντονο ρυθμό εργα
σίας. Αποτελεί σωστή κυψέλη, κατά την έκφραση.

Για την αξία της εργασίας και της φιλοπονίας τόνιζε η κ. Καραγεώργη 
στις μαθήτριες σε μια κοινή προσευχή στις 30 Οκτωβρίου 1961:

«Διά της εργασίας και αφοσιώσεως εις την μελέτην θα επιτύχωμεν πνευ
ματικήν ανάπτυξιν. Η αγάπη προς την εργασίαν είναι πρώτιστος παράγων διά
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την πρόοδον κάθε ανθρώπου. Χωρίς εργασίαν κανένα από τα αγαθά, τα οποία 
απολαμβάνομεν δεν θα έχωμεν. Η εργασία έκαμε τις έρημες εκτάσεις καλλι
εργημένους τόπους, η εργασία σκέπασε την γην με πολιτείες, τους ωκεανούς 
με πλοία, τους αιθέρας με αεροπλάνα. Η εργασία έκαμε τα ακατέργαστα φυ
σικά προϊόντα χρήσιμα πράγματα, η εργασία λυτρώνει από τη φτώχεια και 
εκπολιτίζει τους βαρβάρους. Η εργασία είναι ζωή. Η αργία θάνατος».

Μέσα από τις ομιλίες, τις νουθεσίες, τις παρατηρήσεις της κ. Καραγεώρ- 
γη κατά τις συχνές συναντήσεις και επαφές της με τις μαθήτριες μόνιμη και 
αμετάθετη προσπάθειά της η δημιουργία κινήτρων για βελτίωση και ανοδική 
πορεία. «Εφέτος, τονίζει στις αρχές της σχολικής χρονιάς 1962, θα επιζητή- 
σωμε υψηλότερα επίπεδα επιτυχίας. Αυτό απαιτεί ο απαράβατος κανών που 
διέπει τη ζωή των προοδευτικών ανθρώπων. Ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες έχο- 
μεν μέσα εις το αίμα μας την συνήθειαν να μη μένωμεν ποτέ ευχαριστημένοι 
με ό,τι έχομεν, αλλά να ζητώμεν διαρκώς νέα υψηλότερα επίπεδα ζωής και 
επιτυχίας. Εφέτος διά μιαν ακόμη φοράν πρέπει να υψώσετε ως έμβλημά σας 
τους στίχους τους οποίους ο Παλαμάς εις το στόμα του ευγενούς πολεμιστού 
Δεξίλεω:

Θαρρώ είναι σαν του Αίαντα ψηλό τ ’ ανάστημά μου.
Θαρρώ το δρόμο ένας θεός μου δείχνει και κανένας 
ναι κανένας δε μπορεί να κόψει την ορμή του».

Στη σύντομη αυτή εισήγηση προσπάθησα ν’ ανθολογήσω μέσα από το 
βιβλίο της κας Καραγεώργη διάφορες θέσεις της που μπορούν να μας δώσουν 
μια πρώτη εικόνα για τα πιστεύω της και να δώσουν το κλίμα μέσα στο οποίο 
το γυμνάσιο Θηλέων Παλλουριωτίσσης, που τόσο άξια η κ. Καραγεώργη οδή
γησε στην άνοδο και στην ανέλιξη, λειτούργησε. Ούτε ο χρόνος ούτε η ευκαι
ρία αυτή προσφέρονταν για μια σε βάθος λεπτομερή ανάλυση ενός βιβλίου που 
αναφέρεται στη λειτουργία ενός σχολείου που πρόσφερε τόσα σε χρόνια δύ
σκολα για τον τόπο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 
ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗ Λ. ΚΤΘΡΑΙΩΤΗ

Ο επαινετικός μου λόγος έχει θέση ευχαριστίας. Δεν προβάλλει άτομο. 
Το άτομο Μιχαλάκης Κυθραιώτης, δεν έχει ανάγκη από αναγνωρίσεις, δεν 
επιδιώκει κάποιο αξίωμα, χωρίς να τον ματιάζω «τάχει όλα» για να χρησιμο
ποιήσω τη λαϊκή έκφραση.

Όμως ως πρόεδρος του «Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου», ως 
συνεργάτης του επαινουμένου με τον τίτλο του γραμματέα της Βιβλιοθήκης

Μιλά ό Μιχ. Κυθραιώτης.

του Ιερού Ναού Φανερωμένης, που τώρα βρίσκεται στο Ίδρυμα Αρχ. Μακα
ρίου Γ ', ως σχολίατρος και καθηγητής της Υγιεινής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο 
όταν ο επαινούμενος ήταν μέλος της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
Λευκωσίας και τέλος σαν άτομο, γνώρισα τις διαθέσεις και τις χωρίς θόρυβο 
χειρονομίες του, όσες σχετίζονται με τα γράμματα και την εκπαίδευση. Ο 
ίδιος, εκπαιδευτικός κάποτε — δίδασκε αγγλικά στην Αγγλική Σχολή έως το 
1937, που διηύθυνε τότε ο Νιούχαμ, επιπλέον συνάδελφος στη σχολή με το 
διαλεκτικό μας ποιητή Δημήτριο Λιπέρτη, ήταν φυσικό ν’ αντιμετωπίζει με 
πατρική ευθύνη τα της παιδείας της Λευκωσίας με εξακτίνωση προς όμοιες 
και συγγενικές δραστηριότητες.
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Δυστυχώς, κατά την απονομή του σχετικού διπλώματος ο τιμώμενος Μι- 
χαλάκης Κυθραιώτης ασθενούσε. Όμως μια τέτοια απονομή αποτελεί για 
όλους μας μιαν ευτυχισμένη στιγμή. Τη στερηθήκαμε τότε. Την αναπληρώ
νουμε τώρα. Τη σημασία των προσώπων που υποστηρίζουν την πνευματική 
παρουσία των συμπατριωτών τους και τις ευχαριστίες που τους όφειλαν οι 
εργάτες των γραμμάτων εκθέτει με τον ακατανίκητο ποιητικό του λόγο ο 
Οράτιος. Το ποίημα αυτό διδάκτηκα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και το μετέ
φρασα τότε από τα λατινικά. Σας δίνω μια στροφή της αρχής και δυο του 
τέλους:

Μαικήνα που κρατάνε οι ρίζες σου από ρήγες 
πετράδι ατίμητο κι ασπίδα της ζωής μου 
είναι αρμαθιές αυτοί που θέλουν να συνάξουν 
με τέθριππο φτερό τον κορνιαχτό του δρόμου...

Και το τέλος:
εγώ που των κισσών τα φύλλα, σπάνια δώρα, 
ως πάνω στων θεών τη λάμψη με ανεβάζουν, 
και με χωρίζουν απ’ τους όχλους των Σατύρων 
οι μανιακοί χοροί στα δάση με τις Νύμφες,

Μίλα ό Κύπρος Χρυσάνθης

Ακριβώς μια ασχολίαστη παράθεση μερικών χειρονομιών του Μιχαλάκη 
Κυθραιώτη θάταν μαρτυρία της υποχρέωσής μας με υπόβαθρο την ευχαριστία, 
που σημειώνουμε με τον επαινετικό μας αυτό λόγο.
1. Δωρεές στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, στη Σχολή Ευρύχου, στο Εσπερινό Γυ

μνάσιο Λευκωσίας.
2. Δωρεά για εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης Φανερωμένης.
3. Ετήσιες δωρεές στον «Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου» ή άλλες εκδό

σεις του Ομίλου.
4. Χρηματοδότηση προς έκδοση των πρακτικών λαογραφικού συνεδρίου και 

άλλων χρησίμων λαογραφικών εργασιών.
5. Ενίσχυση ετήσιων και περιοδικών εκδόσεων. Αναφορά δεν γίνεται για τις 

ενισχύσεις άλλων σωμάτων, π.χ. φιλανθρωπικών, γιατί τούτο εκφεύγει του 
πνεύματος αυτού του λόγου, χωρίς ωστόσο »α υποτιμάται η χειρονομία 
αυτή.

Ο «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» σύμφωνα με το καταστα
τικό του, αλλά και από τη διάθεση των μελών του, ανεκήρυξε το Μιχαλάκη 
Κυθραιώτη επίτιμο μέλος του το 1981. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλί
ου Καλλιόπη Καραγεώργη συνέθεσε το σκεπτικό της ανακήρυξης, που διάβα
σε σε ειδική συγκέντρωση κι αργότερα δημοσιεύτηκε στη «Φιλολογική Κύ
προ» 1981-1982.

αν πάντοτε στα χέρια μου λικνίζει η Μούσα 
τη λυρική φλογέρα και τη σπίθα εντός μου 
με τα φτερά μου τ’ άστρα σαν αητός, θα φτάσω 
κι από το φέγγος τους θα πιω και θα μεθύσω.

Συνδετημόνες στή συνεστίαση γιά τόν Μιχ. Κυθραιώτη
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Βλέπετε τα γράμματα κι η Τέχνη σε πάει στα σύννεφα, σε μεθά με φέγγος, 
σε λικνίζει η Μούσα, αλλά το τυπωμένο χαρτί με ποίηση ή διήγηση κυκλοφο
ρεί με δυσκολία. Εξάλλου, η τεχνολογία σήμερα όχι απλώς καταπολεμά το 
βιβλίο ή το ...συναγωνίζεται. Το ...καταργεί, ή πρόκειται να το καταργήσει.

Γι’ αυτό σήμερα ο χορηγός Μαικήνας είναι απαραίτητος. Αλλιώς τα λαμ
πρά γράμματα θα λείψουν από τη ζωή μας. Και τότε τι θα μείνει σ’ αυτό το 
κατατεμαχισμένο νησί, που σιγά - σιγά χάνει τη μνήμη του;

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΥΘΡΑΙΩΤΗ

Λίγες οι μέρες του θνητού στον ποταμό του Χρόνου· 
συχνά μονάχα μια άνοιξη· 
ένα φτερό άνεμου στο δειλινό μπαλκόνι.
Αν θα μπορέσει τ’ όνομά σου επάργυρο ν’ αστράψει, σαν συμβάν με βάρος, 
κέρδισες μιαν έξοχη στιγμή σε μια τομή του χρόνου, 
εκεί που στέκει η αθανασία να ξεκουράσει λίγο το ρυθμό της, 
Κι αντιπαρέρχεσαι τα καθημερινά μ’ ένα φεγγάρι στην καρδιά σου 
το γήινο χρέος σου.
Μπορεί η ζωή να λησμονήσει το περπάτημά σου.
Όμως της έδωσες μια στάλα του αίματός σου.
ν’ αναστηθεί το στάχυ.
Η αθανασία του ανθρώπου ζει με την ψυχή του 
και μες τις καθαρόαιμες πράξεις του.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

«ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ TOT ΛΑΟΤ 
ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ TOT ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ»

Όσα θα λεχθούν σήμερα είναι μέρος ευρύτερης εργασίας μου. Ο χρόνος 
είναι περιορισμένος και γι’ αυτό θάμαι όσο μπορώ πιο σύντομος.

Τι εννοούμε σαν λέμε «κόσμο του λαού», που λίγα μονάχα δείγματά του 
θα δώσουμε σήμερα; Εννοούμε τη νοοτροπία, δηλαδή τον τρόπο της σκέψης κι 
αντίκρυσης γεγονότων και καταστάσεων, τα λατρευτικά λαϊκά βιώματα, τα 
όνειρα και τα ιδανικά, τις χαρές και τις λύπες, τις συγκινήσεις και τις προτιμή
σεις, όπως εκδηλώνονται στην κοινωνική παραδοσιακή ζωή· εννοούμε ακόμα 
τις φυσικές και μεταφυσικές λαϊκές αναζητήσεις, τα έργα τέχνης, που παρου

σιάζουν σαν προϊόντα του συγκροτημένου λαϊκού συνόλου ενιαία μορφή και 
σύνθεση και τέλος την ανάμνηση ιστορικών μορφών του παρελθόντος με τις 
διαστάσεις που τους δίνει ο λαός.

Πού τα βρίσκει όλα αυτά ο ποιητής; Τα βρίσκει στην δημοτική'προφορική 
λογοτεχνία (δηλαδή στο παραμύθι, στην παράδοση και στο δημοτικό τραγούδι 
κυρίως), στους δόκιμους και λαϊκούς συγγραφείς, στα συναξάρια και τ’ αγιο
λογικά κείμενα, στις σύγχρονες καθημερινές συνήθειες.

Και τι αντλεί; Αντλεί πυρήνες θεματικούς, παίρνοντάς τους σαν ξεκίνημα 
για «να υψωθεί κατακόρυφα» (για να θυμηθούμε το Σολωμό) και να πυργώσει 
σύμβολα μιας ζωής ανώτερης και πιο ηθικής, αποκαλύπτοντας το μέτρο της 
ποιητικής του αξίας. ’Τμνος στη γη του και στους ανθρώπους της είναι, όχι 
λίγες φορές, το τραγούδι του, γλυκόλαλο ή βροντερό. Έντονα θα τραγουδήσει 
στις «Εκατό Φωνές» στη συλλογή «Ασάλευτη Ζωή», όπου φτιάχνει ολάκερη 
ανθοδέσμη από τα πιο λυρικά και πιο μουσικά του τραγούδια.

«Ειδύλλια ροδομάγουλα και μοσκοβολισμ'ενα, 
για σας δεν ήρθα στο χωριό. Χωριάτη, ήρθα για σένα- 
το δέντρο αδρό που ρίζωσε στα βάθια της ψυχής σου 
φερνει λουλούδι ζωντανό στα χείλη σου το λόγο.
Κι ήρθα να πάρω απ ’ το δεντρί, να κόψω απ ’ το λουλούδι, 
και να τα πάω στην άβροχη, στη ρημαγμένη χώρα, 
που πείνασε για πράσινο και δίψασε για δρόσο, 
να γίνει δάσος η ζωή και η τέχνη περιβόλι».

Αντλεί λοιπόν και.τη λέξη, το γλωσσικό πλούτο, που το θεωρεί «ακένω- 
τον μεταλλείον», δύναμη ανανεωτική, πηγή έμπνευσης κι έκφρασης.

Έτσι θα πάρει το πνεύμα και την έκφραση, τα μορφικά στοιχεία, το 
χρώμα, την τεχνική γενικά για να διαλαλήσει

«Τα ηρωικά και τα ιερά».

Κι όσο πιο ψηλά ανελίσσεται η τέχνη του τόσο πιο περήφανος δείχνει που 
παίρνει πνοή από την πνοή του λαού.

* * *
Βάση του λοιπόν η κοινή δημοτική με άφθονα στοιχεία παρμένα απ’ όλες 

τις περιόδους της ελληνικής λογοτεχνίας· και προ πάντων από το δημοτικό 
τραγούδι.

Τι θα πάρει από το πολύτροπο δημοτικό τραγούδι, το λέγει ο ίδιος: «Ρυ
θμούς και ήρωες και ψυχές και πάθη και ύψη θ’ αποθηκέψει ο τεχνίτης του 
λόγου και κάθε καλλιτέχνης από τα δημοτικά τραγούδια». Τις ιδέες λοιπόν, το 
περιεχόμενο, τα ποικίλα τεχνικά ευρήματα, τις σημασιολογικές περιγραφές 
και τα λεκτικά μέσα, τη μουσικότητα, το ρυθμό, το στίχο αυτούσιο ή διασκευ
ασμένο, θα πάρει.
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Καιρός είναι ν’ ανιχνεύσουμε, μερικές έστω, αντιστοιχίες: φραστικές, ση- 
μασιολογικές, τεχνικές, αισθητικές που οδηγούν τα βήματά μας στην ομορφά
δα του δημοτικού τραγουδιού:

α) Αν ακούσουμε τον επιγραμματικό στίχο του Παλαμα
«και με τον ήλιο πρόσωπο, με το φεγγάρι στήθος»

τι θα θυμηθούμε; Την περιγραφή της ομορφιάς της γυναίκας στην πανελλήνια 
παραλογή της «κουμπάρας πούγινε νύφη».

« Έκατσε κι εστολίστηκε τρεις μέρες και τρεις νύχτες
Βάζει τον ουρανό μαντί, τη θάλασσα μαγνάδι, 
τον ήλιο βάζει πρόσωπο και το φεγγάρι στήθος».

β) Η παρομοίωση της ομορφιάς με το φεγγάρι, τον ήλιο, τον αυγερινό 
είναι συχνή στα δημοτικά τραγούδια:

«αντίκρυα μούρτες κι έκατσες σαν ήλιος, σαν φεγγάρι».

Κι ο Παλαμάς:

«ορθή φεγγαροπρόσωπη»

στη «Ξανατονισμένη Μουσική», για να τονίσει τη λυγεράδα και την ομορφιά.
γ) Αφού μιλάμε για ομορφιά σημειώνουμε τη λαϊκή αντίληψη πως ο ήλιος 

κι ο κορνιαχτός μαραίνουν την ομορφιά:

«Βάγιες την πάνε από μπρος και βάγιες από πίσω
και βάγιες απ ’ τα δυο πλευρά να μη την πιάσει ο ήλιος».

Κι ο Παλαμάς:

«Τον αγναντεύεις και νογάς, καθώς ολόανθος είναι
πως δεν τον ηύρε πουθενά να τον πυρώσει ο γήλιος».

δ) Τώρα, η λαϊκότροπη παρουσίαση της ιδέας της καταλυτικής ομορφιάς, 
του φονικού κάλλους, στον Παλαμά:

«Και να κι η Αυγούστα Θεοφανώ! γλυκογελά και στάζει 
το φόνο και το χαλασμό»

που πηγάζει από το δημοτικό:

«Οι έρωτες με σφάζουσιν και κόφτει μ ’ η αγάπη».

ε) Το μοτίβο εξάλλου της πίκρας του ξενιτεμού, απ’ όπου βγήκαν όμορ
φα δημοτικά τραγούδια, γεμάτα έντονη συγκίνηση, το συναντάμε στον Παλα
μά

«Το ζωντανό το χωρισμό, πιο μαύρο από το Χάρο 
το ρήμασμα της ζενητιάς, της απιστίας το φίδι».
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και το λαϊκό:

«Παρηγοριά ’χ ’ ο θάνατος, κ ’ ελεημοσύν ’ ο Χάρος· 
ο ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει».

στ) Συνηθισμένη η αναφορά στη Βενετία, πόλη πλούσια και φημισμένη 
για τα πολύτιμα αντικείμενα. Γνωστό το νανούρισμα της Κύπριας μάνας:

«Τζιοιμήσου τζιαι παράγγειλα
στην Πόλην τα προιτζιά σου
στην Βενεθκιάν τα ρούχα σου
τζιαι τα χρυσαφικά σου».

Κρατώντας ο ποιητής μόνο το πνεύμα του μοτίβου, το μεταπλάθει και το 
χρησιμοποιεί στους στίχους που περιγράφουν τη φροντίδα για τα νεκρικά στο
λίσματα του Βουλγαροκτόνου:

«....φέρνοντας του
τα περσικά κεντήματα, του Βαγδατιού τα πεύκια
της Βενετιάς το μάλαμα, της Θήβας το μετάξι».

ζ) Πάνω στο τραγούδι του «Νεκρού αδελφού» βασισμένος είναι ο παλα- 
μικός στίχος

«από τον Παντοκράτορα ως τους αγίους μαρτύρους».

νβ Θάταν λεπτομερές φιλολογικό πια το θέμα αν εξετάζαμε το βαθμό της 
αφομοίωσης και αξιοποίησης του υλικού αυτού και το μέγεθος της χρήσης των 
τεχνικών μέσων των δημοτικών τραγουδιών. Επισημαίνεται το πλούσιον κο
σμητικό επίθετο (απλό ή σύνθετο), η λέξη γενικά με τη σημασιολογική της 
απόχρωση, η προσωποποίηση, η παρομοίωση, η ερωταπόκριση, η περιγραφή, 
η περίφραση που δίνει παραστατικότητα στο λόγο, η κλιμάκωση σε τρία επί
πεδα (πρώτη εντύπωση, διαπίστωση πως ήταν ψεύτικη, αναγνώριση). Κι ακό
μα η κατά παράταξη σύνταξη κι η επανάληψη υπό τις ποικίλες μορφές της.

θ) Να και δυο στίχοι από το «Δωδεκάλογο του Γύφτου» που θυμίζουν την 
τεχνική του δημοτικού τραγουδιού:

«Μα δεν πρόφτασε το λόγο ν ’ αποσώσει
και το λόγο παίρνω εγώ».

Ο λαϊκός τραγουδιστής τώρα:

«Το λόγο δεν απόσωσε κι άλλο λόγο δεν είπε
και να κι ο Λιάκος πρόφτασε με το σπαθί στα χέρια»,

για να δείξει πως μια πράξη ή ένα περιστατικό γίνεται γρήγορα.
ι) Χρειάζεται άραγε ιδιαίτερη σύγκριση για να αποκαλυφθεί η λαϊκή προέ

λευση σε στίχους που τους βρίσκουμε να βρίθουν αυτούσιοι δημοτικοί, ή μετα- 
πλασμένοι, στην ποίησή του;
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«έφεξε αστρί κ ’ έφεξε αυγή κι έφεξε νέο φεγγάρι»
(Τα Παράκαιρα).

«μα ο χωρισμός είναι κακός και το «έχε γεια φαρμάκι»
(Η πολιτεία και η Μοναξιά). 

«φτωχολογιά σακάτισσα, φτωχολογιά καημένη, 
σα φρύγανο στην αμμουδιά, σαν καλαμιά στον κάμπο»

(Φλογέρα του Βασιλιά).
«μ ’ όλα τα βάσανα η ζωή γλυκειά ήλιε πλάνε! 
κι όποιος το θάνατο ζητά τρελός θε να ’ναι»

(Τα Δεκατετράστιχα).
«κ ’ έξαφνα μαύρος ουρανός, κ ’ έξαφνα μαύρη μέρα»

(Βωμοί).
«Πολλή μαυρίλα πλάκωσε μαύρη σαν την καλιακούδα» 

(Οι Πεντασύλλαβοι και τα Παθητικά Κρυφομιλήματα).
* * *

Παράγοντας πρωταρχικός στη ζωή του λαού είναι η Φύση: γι’ αυτό η έντο
νη φυσιολατρία, που είναι διάχυτη στη λαϊκή λογοτεχνία, πεζή και έμμεση. 
Αυτή η παρουσία της φύσης βρίσκεται παντού στα έργα του. Επιχειρώ ένα 
απάνθισμα: «Της μυγδαλιάς ολόανθο κλωνάρι», «του γιασεμιού μοσκοβολιά, 
θωριά της ανεμώνης», η τριανταφυλλιά «που μυρώνει τον αγέρα», «το παλιό 
περιβόλι με τα δεντρολίβανα», τα «πολύκαρπα τ’ αμπέλια», τα «πυκνά λιο
στάσια», η «γαληνότατη ψυχή του κάμπου», τα «ολόλευκα ανθοζύμωτα χω
ριά». Κι ύστερα ο «ουρανός με τ’ άστρα», το «αγέρι που δροσοπνέει», οι 
«χρυσαυγές», τα «ηλιογέρματα», τ’ «ολόγιομο φεγγάρι», του «αποσπερίτη η 
απόκοσμη ματιά». Η θάλασσα τέλος, που ομολογεί πως την αγάπησε «πιο 
πολύ απ’ όλα τα πρόσωπα που παίρνει αράδα αράδα η Φύση· η «θάλασσα που 
σμίγει με τον αιθέρα», η «νεράιδα η θάλασσα», το «ηλιογέννητο ακρογιάλι», 
τ’ «ακρογιάλι το βραχόσπαρτο».

Δένεται ο ποιητής με τη γύρω φύση, τη φύση - Μητέρα. Παράλληλη η 
εμψύχωση της φύσης στο λαό και στον ποιητή που ακολουθεί το πρότυπο, και 
κοινή η πίστη πως «η φύση γροικάει τα πάθη της ψυχής» και συμμετέχει- για 
παράδειγμα το μοτίβο της θολούρας του νερού από τα δάκρυα, που το βρί
σκουμε στο δημοτικό τραγούδι της «Λαφίνας»:

«κι οθ ’ εύρει γάργαρο νερό, θολώνει και το πίνει»,
το παίρνει, χωρίς να το χρησιμοποιεί σ’ όλη του την έκταση. Γράφει:

«κατά της Δίρκης τα νερά και τα πικρά ανταμώνει 
δάκρυα με τις μουρμουριστές πηγές και τις θολώνει».

Τώρα μέχρι ποιου βαθμού η σχέση του με τη φύση είναι εξωτερική, δηλα
δή στοιχείο διακόσμησης, η εσωτερική, δηλαδή στολίδη του στοχασμού του, 
είναι μεγάλη υπόθεση.

* * *

Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα παραμύθια, πάνω στα οποία στηρίζε
ται επίσης, παράλληλα με τα δημοτικά τραγούδια, για να πλάσει εικόνες απα
ράμιλλες. Να ένα ωραίο δείγμα (που δείχνει πως αντλεί από δυο τουλάχιστον 
πηγές), παρμένο από τη συλλογή «Χαιρετισμοί της Ηλιογέννητης»-

«Και είν ’ εδώ που οι μαύρες Λάμιες
για να φαν τα παλληκάρια
γίνονται γλυκά κοράσια
με ξανθά μαλλιά και μαύρα μάτια-
και είν ’ εδώ που ο ζοφωμένος Χάρος
έρχεται λεβέντης καβαλλάρης
σαν από του ήλιου τα παλάτια»

Θρεμμένο με θρύλους και μύθους νεοελληνικούς δίνει μεταπλασμένο το 
παραμύθι του «Αδάκρυτου και της Αγέλαστης» με το οποίο ολοκληρώνει την 
ανάσταση των ανανεωμένων αξιών, στο «Δωδεκάλογο του Γύφτου»- ένα πα
ραμύθι που

«.... γιομίζει
της ψυχής (του) τη σπηλιά».

Ο Αδάκρυτος κι η Αγέλαστη πλάθουν την καινούργια ζωή, τους νέους 
ανθρώπους που θα τους μοιάσουν και που, σαν γεράσουν, θα παραδώσουν σ’ 
άλλους ένα κόσμο καλύτερο.

Επανειλημμένα εξάλλου κατευθύνει τη γραφίδα του το πανάρχαιο παρα
μύθι του «Έρωτα και της Ψυχής». Κι εξομολογείται στον «Κύκλο των Τετρά
στιχων»:

«Ω! του Έρωτα και της Ψυχής ο πολυνόητος μύθος 
αυτός με πρωτομέθυσε παιδάκι στο βιβλίο»

* * *
Οι θρύλοι που επέζησαν μέσα στο χωνευτήρι των καιρών και διασώθηκαν 

με τη στοματική παράδοση υπήρξαν ακένωτος πακτωλός, απ’ όπου άντλησε 
ψύγματα πολύτιμα ο ποιητής. Τους έπλασε ο λαός από τα πανάρχαια χρόνια, 
τους έθρεψε με τη δύναμη της φαντασίας του μέσα στις περιπέτειες χιλιάδων 
ετών εθνικής ζωής, τους σφράγισε και τους χρωμάτισε, κι εξακολουθεί να τους 
τρέφει με τη δύναμη της ψυχής του, ίδιας κι αναλλοίωτης στους αιώνες. Δια- 
λαλεί, στην ακριβόλογη - χαριτωμένη συλλογή «Ίαμβοι και Ανάπαιστοι», 
υπογραμμίζοντας την ταυτότητα και τη συνέχεια συνάμα:

«Η αρχαία ψυχή ζει μέσα μας
αθέλητα κρυμμένη-
ο Μέγας Παν δεν πέθανεν
όχι ο Παν δεν πεθαίνει».

Ενδιαφέρει εδώ η ελληνική μυθολογία, που πήγασε γεμάτη ομορφιά από 
τη φαντασία και την καλαισθησία του λαού. Συχνές οι αναδρομές του στο 
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αρχαίο ελληνικό πάνθεο. Εμφανίζονται ο Άρης, ο Ήφαιστος, ο Δίας, η Δή
μητρα - Κυβέλη, η Περσεφόνη, η «αφρογέννητη» Χρυσή Αφροδίτη, η «κυνηγή- 
τρα» η Άρτεμη, ο Διόνυσος, ο «μέγας ροπαλοφόρος Ηρακλής», η Αθηνά. 
Ακόμα ο Άδωνις, η Λητώ, η Αντιόπη, οι Χάριτες, οι Διόσκουροι, ο Ασκλη
πιός, η Νιόβη, η «λευκοφόρα» Σίβυλλα, ο Λυγκέας, η Πανδώρα, ο «μακαρισμέ- 
νος» Υάκινθος. Και κυριαρχεί με την παρουσία του ο «Χρυσομάλλης» Φοίβος 
Απόλλωνας

«....ο Απόλλων του Σύμπαντος
Θεός αρχιτεχνίτης».

Ο «Θεός ο αρματοδρόμος», ο «φωτογεννημένος», ο «κυρ Ηλιος» με τον πλού
σιο συμβολισμό του σαν μουσηγέτης, μαντευτής, κιθαριστής, πηγή ζωής και 
διαύγειας που τον γοητεύει ιδιαίτερα και που γεμίζει την ποίησή του.

Μορφές ηρώων και ηρω'ί’δων, που τις ύψωσε στα «μαρμαρένια Ηλύσια, 
στα Ηλύσια της Τέχνης», η μολπή του θεϊκού Ομήρου κι η αξιοσύνη των μεγά
λων τραγικών, εμπνέουν τον ποιητή. Είναι ο Μενέλαος, η Ελένη, η Φαίδρα, ο 
Ιππόλυτος, η Πηνελόπη, η Ιφιγένεια, η Ιώ «του ’Ινάχου η θυγατέρα», η Μα- 
καρία, η Πολυξένη, η Εκάβη, η Κασσάνδρα, η Ναυσικά «η καλόγνωμη», η 
Αντιγόνη.

Ολάκερος κόσμος μαγικός παρελαύνει στα συνθέματά του: Τελώνια και 
ξωτικά, νεράιδοι και νεράιδες, η Μέδουσα, οι Αρπυίες, Τυφώνες και Κύκλω
πες, Τιτάνες και Γίγαντες, Σάτυροι και Κένταυροι, Αμαδρυάδρες κι Αιγιπά- 
νες, οι Γοργόνες, οι Σειρήνες, άλλοι ενάλιοι δαίμονες κι ιδιαίτερα ο «άπια
στος» Πρωτέας με την πολυμορφία του. Οι Σκυλοκέφαλοι, τα Χαμοδράκια, 
Δράκοντες στοιχειωμένοι και Δράκαινες, ο Χάρος, οι Λάμιες ιδιαίτερα προ
σφιλές σύμβολο. Η Μοίρα που γράφει και δε ξεγράφει1 κι οι Μούσες.

Κι από κοντά οι πολεμιστές χριστιανοί άγιοι: Ο Αϊγιώργης, ο Αϊδημή- 
τρης, ο «πρωτοστράτηγος» Μιχαήλ, ο «στρατηλάτης» άγιος Θεόδωρος, ο από
στολος Ανδρέας, άγγελοι και αρχάγγελοι κι ουρανικά τάγματα, όπως τους 
έχει πλάσει στη φαντασία του ο λαός κι όπως διαζωγραφίζονται στα συναξά
ρια και τις φυλλάδες των αγίων.

Ξεχωριστά αγαπητό θέμα οι Ακρίτες, διαφεντευτές του Ελληνισμού, με 
τις τιτανικές τους διαστάσεις, που τους απεικονίζει με υπερηφάνεια δίδοντας 
το χρώμα, την ατμόσφαιρα, το ύφος της βυζαντινής εποποιίας:

«Σαν τους αϊτούς βλέπουν μακρυά, σαν τα γεράκια τρέχουν, 
πρωτομαστόροι στο σπαθί και πρώτοι στο κοντάρι.
Πατάνε, σειούνται τα βουνά, κράζουν κι αχάν οι λόγγοι».

Ο Διγενής, μέσ’ στους ακρίτες πρώτος. Κι από τον κόσμο των ακριτών ο 
Φιλόπαππος, οι απελάτες, η αμαζόνα η Μαξιμώ.

Τέλος, τον συγκινούν ο Αυγερινός, η Βερενίκη, η Ρήγαινα, η Αροδαφνού- 
σα, σύμβολο ομορφιάς κι αγάπης.

* * *

Θα προσπαθήσουμε ν’ απομονώσουμε μερικά από τα πολλά μοτίβα που 
χρησιμοποιούσε, παρμένα από όλο αυτό τον κόσμο.

Πρώτα πρώτα το μοτίβο του πουλιού που παίρνει από μόνο του το λόγο, 
για ν’ αναγγείλει, μ’ ανθρώπινη φωνή, ευχάριστα ή δυσάρεστα. Θα πει στην 
«Παιδούλα στον τάφο του Μπότσαρη» από τα «Παράκαιρα»:

«δεν είταν καλαϊδοπουλί, δε λάλαε σαν αηδόνι
σαν άνθρωπος ωρμήνευε, σαν άνθρωπος μιλούσε».

Το πουλί, πολύ συχνά, ο λαός το θέλει να φέρει μηνύματα στα φτερά του. 
Κι ο Παλαμάς στη «Φλογέρα του Βασιλιά» χρησιμοποιεί το μήνυμα - προφη
τεία:

«Μ ’ άγγιζε, κι ανατρίχιασα. Μου φύσηζε στα μάτια,
είδα. Είταν τόνα του φτερό σα χάλκινο δεφτέρι, 
θαμποφέγγαν απάνου του της Μοίρας τα γραμμένα.
Είτανε τ ’ άλλο του φτερό σα μαγικός καθρέφτης, 
και μέσα του οι αγέννητοι καιροί μαυρολογούσαν».

Ο μαγικός καθρέφτης απαντά κι αλλού στην ποίησή του. Θυμάμαι τους 
στίχους από το «Γυρισμό» στην «Ασάλευτη Ζωή»:

«Στο σπίτι μας αστράφτει ο μαγικός καθρέφτης
που μέσα στο γυαλί του αντιφεγγίζει πάντα
το πρόσωπο υπερθαύμαστο της Οικουμένης».

Το μοτίβο του καλαμιού, του κοκκάλου ή άλλων αψύχων που παίρνουν 
φωνή, πηγάζει από τη λαϊκή ψυχή. Λαϊκή είναι η αντίληψη για άλιωτα τα 
σώματα που ευωδιάζουν, όσων έχουν αγιάσει1 αυτή την αντίληψη τη συναντού
με στον Παλαμά.

Η πίστη πως η ψυχή ζει μετά θάνατον είναι παγκόσμια. Ο λαϊκός άνθρω
πος πιστεύει στην ύπαρξη Κάτω Κόσμου.

«Ο Χάρος, κατά τη σύγχρονη παράδοση, μόλις πάρει τον πεθαμένο, τον 
περνάει πρώτα από της ' Αρνης το βουνό. Στη ρίζα του βουνού είναι της αρνη- 
σιάς η βρύση. Του δίνει και πίνει νερό κι αρνιέται με μιας τους δικούς του. 
Έπειτα τον περνάει από την Αλησμονιά, ένα λιβάδι-που έχει το λησμονοβό
τανο. Άμα περάσει από εκεί ο μαύρος άνθρωπος, λησμονάει τον κόσμο και 
τις στράτες και τα διάβατά του». Απ’ εδώ προέρχονται κι οι στίχοι στους 
«Ιάμβους και Αναπαίστους»:

«Νερόν ήθελα νάπινα
στης Άρνας τα λαγγάδια, 
της αρνησιάς να μ ’ έζωναν 
τα τρίσβαθα σκοτάδια».

Συναφή όσα γράφει για το «φωτεινό Ύπνο» και το «φτερωτό θάνατο».

134 135

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Συνηθισμένο το θέμα της πάλης του Χάρου με το Διγενή σε μαρμαρένια 
αλώνια:

«Επκιάσασιν σιερκές σιερκές τζιαι στην παλιώστραν πάσιν»
Κι ο Παλαμάς συνθέτει:

«Και τραγουδάν το πάλαιμα στα μαρμαρένια αλώνια
του Χάρου και του Διγενή τρεις μέρες και τρεις νύχτες
και το Χαμό του Διγενή».

Αυτό το μοτίβο της πάλης, όπως ακριβώς το βρίσκουμε πιο πάνω ή αλ
λοιωμένο («Ο μικρός Έρωτας κι ο Χάρος ο μεγάλος»), επανέρχεται στην 
ποίησή του.

Λαϊκή και παλιά η πίστη στο μαγικό ραβδί με τις θαυμαστές ιδιότητες. 
Διαβάζουμε στο μεγάλο Όμηρο για τον Ερμή:

«...έχε δε ράβδον μετά χερσίν
καλήν χρυσείην, τή τ ’ άνδρών ομματα θέλγει 
ών έθέλει, τούς δ ’ αύτε καί ύπνώοντας εγείρει».

Κι ο Παλαμάς για την Αυγούστα Θεοφανώ:
«Και με τη βέργα κυβερνά και δένει πολεμάρχους
τους λογισμούς και τις καρδιές, τις χώρες και τους Κόσμους».

Από το μαγικό κόσμο του λαού παρμένα, μέσα προληπτικά ή αποτρεπτι
κά συμφορών, πηγή ζωής, προέρχονται οι αναφορές του στο «αθάνατο νερό» 
(αλλού το θέλει: το «νέκταρ των Μακάρων»), στα «μαγιοβότανα ποτά», στο 
«μαγικό γάλα», στ’ «αντίλυπο βοτάνι». Συναφές και το σκουλαρίκι που τού- 
βαλε η μάνα του καθώς γεννήθηκε, σαν μέσο αποτρεπτικό θανάτου, παίρνον
τας χρυσάφι για να το σκαλίσει «από σαράντα πρωτοστέφανες νυφάδες»· αυτό 
το σκουλαρήκι το μεταπλάθει, στην «Ασάλευτη Ζωή», σε «δακτυλίδι» μαγικό, 
σύμβολο μυστηριακό:

«Τανθρώπου και της ξωτικιάς, ω τι αρραβώνα!»
Άλλη θεματική ενότητα, που πολύ του αρέσει, είναι τα εξωτικά κάστρα 

— τα ερωτόκαστρα, κτισμένα «από των ερώτων τ’ άγια χέρια», τα «παλάτια 
της Ρήγαινας», τα μαγεμένα κάστρα. Σχετικά είναι και «τα παλάτια του Η
λιου». Πολλές οι αναφορές του σ’ αυτά τα παλάτια.

Με τα πιο πάνω συνδέονται μερικά που λέγονται για μαγεμένες εκκλη- 
σιές, που δεν τις ενοχλούν τ’ άγρια στοιχεία της φύσης, τα παλαίματα των 
δαιμόνων από μια τέτοια παράδοση οδηγημένος θα εκφραστεί με ποιητική 
συγκίνηση, στους πιο κάτω ανισοσύλλαβους:

«Σε μια πλαγιά της Διάκουρας μιαν εκκλησιά χτισμένη
μιαν εκκλησιά κλεισμένη.
Κι όποιος περνά φωνές γροικά σαν κάποιοι μέσα νάναι 
και να δοξολογάνε.

κι όταν κυλά η νεροσυρμή κι όλα τα ξερριζώνει, 
καθώς κοντοζυγώνει
στην εκκλησούλα την κλειστή, το δρόμο της θ ’ αλλάξει 
να μην τηνε πειράξει».

Συναφή είναι τα μαλλώματα των βουνών, που μεταχειρίζεται επίσης.
Το μοτίβο του σταυραετού, τώρα, του καλού οιωνού, του θεϊκού προφητι

κού σημαδιού, δεν το ξεχνά.
Χρειάζεται άραγε ν’ ανατρέξουμε στον Όμηρο για να βρούμε τη γοητεία 

της πηγής;
Ξεχωριστή πλούσια θεαματική πηγή έμπνευσης στην ποίηση του Παλαμά 

είναι όσα περί «μαρμαρωμάτων» θρυλούνται, συνδυασμένα ιδιαίτερα με πρό
σωπα - σύμβολα, που υπήρξαν κατά καιρούς υπερασπιστές των εθνικών δι
καίων. Το Μεγαλέξανδρο πρώτα, δεμένο με τις παραδόσεις της μυθικής γοργό
νας - αδελφής του- κλιμακώνοντας την ιδέα σε τρεις αναβαθμούς, και σε δια
φορετικά έργα του, (:ζει και βασιλεύει, ζωογονεί προετοιμάζοντας για ολο
κληρώματα ζωής, δημιουργεί), βεβαιώνει πως θ’ ανατείλουν καλύτερες μέρες:

«Ο βασιλιάς Εσύ ο μαρμαρωμένος
που θα ξυπνήσει και που θα χυμήξει 
κυνηγητής.........»

Τον ίδιο αποφασιστικό τόνο θα δώσει υμνώντας το Βασίλειο το Βουλγα- 
ροκτόνο· σε μια έξαρση πατριωτική, αποκορύφωση του λυρισμού του «εμείς», 
όπως ονόμασε τον πατριδολατρικό λυρισμό του στην «Ποιητική» του ο ελλη
νολάτρης ποιητής:

«Μαρμαρωμένος βασιλιάς, και θα ξυπνώ- απ ’ το μνήμα 
το μυστικό και το άβρετο που θα με κλείει, θα βγαίνω, 
και τη χτιστή Χρυσόπορτα ξεχτίζοντας, θα τρέχω, 
και καλιφάδων νικητής και τσάρων κυνηγάρης, 
πέρα στην Κόκκινη Μηλιά, θα παίρνω την ανάσα».

Τέλος ζευγαρώνει το θρύλο του Διγενή Ακρίτα μ’ εκείνο του Μαρμαρω- 
μένου Βασιλιά και βεβαιώνει καταλήγοντας σ’ ένα ακριβόλογο δυνατό στίχο 
που τον απαρτίζουν τέσσερα μόνο ρήματα:

«Δεν πέθανε. Μαρμάρωσε. Κοιμάται. Θα ξυπνήσει».

Με τα μαρμαρώματα συνδυάστηκαν πολλές παραδόσεις που συνδέονται 
με το Πάρσιμο της Πόλης. Εδώ υπάγεται το μοτίβο της Αγιάς Σόφιάς με την 
'Αγια Τράπεζά της. Ο Παλαμάς μεταχειρίζεται το μύθο, μεταποιώντας τον 
στο τέλος: Τα κομμάτια της Αγίας Τράπεζας θέλει να διανέμονται στα Έθνη, 
σαν προζύμι για μια καινούργια ζωή.

* * *
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Βαθειά η ευλάβεια του λαού μας· ας κλείσουμε κι εμείς ευλαβικά με το 
δοξολόγημα της Παναγίας, όπως το συνθέτει ο Παλαμάς παίρνοντας προσω
νυμίες αποθεωτικές κατ ’ ευθείαν από το στόμα αυτού του σφριγηλού λαού:

«....Παντάνασσα, Ελεούσα,
Γλυκοφιλούσα, Ακάθιστη, Γιάτρισσα, Πονολύτρα, 
Παραμυθία, Περίβλεφτη, Πανάχραντη, Οδηγήτρα, 
Αντιφωνήτρα, Τριχερούσα, Βαγγελίστρα, Ααύρα, 
Γοργοεπήκοη, Αθηναία, Ρωμαία, Φανερωμένη, 
Πύργε Χρυσοπλοκώτατε, λιοσταλασμενε Θρόνε! 
Το ουράνιο τόξο ζώνη σου. Πιο διάπλατη, πιο πλούσια, 
πλημμύρισες τον ουρανό, σημάδι εσύ πιο μ’εγα. 
Φορείς τον ήλιο φόρεμα, σκαμνί σου το φεγγάρι 
...... ...................»

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

’Από τά 40 χρόνια του Ε.Π.Ο.Κ.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Κάθε εποχή στον κύκλο τών γραμμάτων έχει τόν κύριο εκφραστή της. 
Μπορεί μιά νεώτερη εποχή νά μήν δέχεται άδιαμαρτύρητα τόν έκφραστή τής 
προηγούμενης. 'Ωστόσο, δέν παύει αύτός νά λειτουργεί στό ύπόστρωμα, νά 
συντηρεί τά θεμέλια, πάνω στά όποια κτίζονται οί καινούργιες έκφράσεις.

'Ο Κωστής Παλαμάς άπό τό 1880, πού θεωρείται ή γέννηση τής Νέας 
’Αθηναϊκής Σχολής, έως τό 1930, μιά δηλ. πεντηκονταετία δεσπόζει στή λο
γοτεχνική έκφραση τής Νέας 'Ελλάδας. Μερικοί ονομάζουν Παλαμική Σχολή 
τή Νέα ’Αθηναϊκή Σχολή, άφοϋ κυριαρχεί ή προσωπικότητα του Ποιητή αύ-

Μιλα ο Γεώργιος Παπαχαραλάμπους.

τού. Γύρω άπό αύτόν, σέ διάφορο ύψος, δρουν μές τό αισθητικό του κλίμα 
περισσότερο άπό μιά δωδεκάδα άναγνωρισμένοι ποιητές καί άρκετοί άκόμα 
πεζογράφοι. 'Ο Χρίστος Θεοδωράτος στό περιοδικό «Κριτικά Φύλλα» (Τόμ. 
Β', 1973, άρ. 12, σ. 68-75) κατατάσσει τούς κυριώτερους Παλαμικούς ποιη
τές. Βέβαια, ή έπίδραση τού Παλαμά δέν παραμερίζεται όλότελα κατά τις 
μετά τό 1930 δεκαετηρίδες — ό « ’Ερωτικός Λόγος» τού Σεφέρη άποπνέει σέ 
πολλά σημεία Παλαμά. Οί Παλαμικοί ποιητές κατά πρώτο λόγο είναι οί έξής: 
Ρήγας Γκόλφης, Γεώργιος Δ'ελής, Μάρκος Τσιριμώκος, Μυρτιώτισσα, ’Αθα
νάσιος Κυριαζής, Νϊκος Χατζάρας, Τϊμος Μωραϊτίνης, Ήλίας Βουτυερίδης,
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Συγκέντρωση γιά τον Μιχ. Κυθραιώτη

’Απόστολος Μαμέλης, ’Όμηρος Μπεκές, Στέφανος Δάφνης, Αιμιλία Δάφνη, 
Γεώργιος Άθάνας άλλά καί άλλοι δευτερεύοντες σάν τούς Μαρίνο Σίγουρο, 
’Ιωάννη Ζερβό, Φ. Γιοφύλλη κλπ.

Άλλά καί τούς Κυπρίους ή φωνή του Παλαμα επηρέασε άνεξάρτητα άπό 
τό βαθμό αισθητικού άποτελέσματος. ’Ανάμεσα σ’ αύτούς πρώτος καί άπο- 
δοτικότερος ό Γλαύκος Άλιθέρσης. Παλαμικές έπιδράσεις άποκαλύπτεις στις 
ποιήσεις πολλών άλλων π.χ. τού Γεωργίου Μαρκίδη, τού Λεωνίδα Παυλίδη, 
τού Χρ. Γαλατόπουλου καί άλλων. ’ Η βασική άρχή τού Παλαμα γιά τήν άδιά- 
σπαστη ένότητα τού 'Ελληνισμού άπό τ’ άρχαΐα χρόνια, διά τού Βυζαντίου 
έως τά Νεοελληνικά χρόνια, συγκινούσε τούς Κυπρίους, πού ζοΰσαν τ’ όραμα 
τής "Ενωσης, μιά πτυχή δηλ. τής Μεγάλης ’Ιδέας άλλά ταυτόχρονα μιας άγά- 
πης προς τήν έλευθερία. ’Ασφαλώς δέν παραγνωρίζεται το μουσικό στοιχείο 
στή δημοτική του γλώσσα πού μαγνήτιζε οσους ήθελαν νά έκφραστούν πιο 
δυναμικά. Γενικά μιλώντας ô Παλαμας ύπήρξε ό γενάρχης τής ποίησης στήν 
Κύπρο.

Δέν θά άναφερθώ σέ δυό άξιόλογες μελέτες σέ βιβλίο τών Κυπρίων Αιμί
λιου Χουρμούζιου καί Πάτροκλου Σταύρου, ούτε στή σειρά ομιλιών στις Πα
λαμικές Γιορτές τής Πάφου, πού καθιέρωσε ό Χρ. Γαλατόπουλος, ούτε στις 
δικές μας Παλαμικές συγκεντρώσεις καί συνεστιάσεις ή καί το άνθολόγιό μας 
άπό τήν ποίηση τού Κωστή Παλαμα.

Θά περιορίσω τήν άποψινή προσφορά μας στή μνήμη τού Κωστή Παλαμα 
μέ τήν έπισήμανση ποιημάτων Κυπρίων ποιητών γιά τον έθνικό μας αύτό 
ποιητή, στά όποια κατατίθεται καί ή κριτική τους άποψη γι’ αύτόν. Τά κυρι- 
ώτερα είναι τά τών Γλαύκου Άλιθέρση, Δημήτρη Λιπέρτη, Παύλου Βαλδα- 
σερίδη, Ξάνθου Λυσιώτη καί Ά. Περνάρη. Σάς παρουσιάζω τρία άπό αύτά. 
’Εκείνο τού Δημήτρη Λιπέρτη, τ’ άλλο τού Γλαύκου Άλιθέρση καί έκεϊνο 
τού Ά. Περνάρη.

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΝΑ ΣΙΛΙΟΓΡΟΝΙΣΗ

Γιορτάζουσιν τά Γράμματα τζΓ ό Παλαμας γιορτάζει 
ΤζΓ οί Μούσες κανατζιεύκουντον τζΓ έχουν κρυφόν καμάριν 
Τζιαί κάμνουσιν λοής λογιών στεφάνια πού ταιρκάζει 
Γιά τούτον πών τού τραουδκιού στολίδιν τζιαί λουβάριν. 
ΤζΓ έτσι γιά τούτην τήν τιμήν, τήν δόξαν μας τήν μιάλην, 
' Η Ρωμιοσύνη σιαίρεται πού μιάν μερκάν ώς άλλην 
Τζιαί σύψυχα τους ούλλ’ οί λάς έφκονται του νά ζήση

Τζιαί νά σιλλιογρονίση.

Δ. ΛΙΠΕΡΤΗΣ(Πάφος)

' Η κα Λούλλα Κ. Χρυσάνθη απαγγέλλει.
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ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΝΗΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ TOT

Στής Τέχνης τήν πατρίδα τήν αιώνια 
σέ βλέπω νά βαραίνης δσο ή Μοίρα. 
Στού σχολαστικισμού τά πυκνά χιόνια 
τάνθη του Μάη προσφέρει ή θεία σου λύρα, 
κι όσα άσκημίζει του οχλου ή καταφρόνια 
τά ντύνεις μέ του Λόγου τήν πορφύρα, 
έμψυχωτής μέ τον παλμό τής νειότης 
προφήτης, καί ποιητής, καί στρατιώτης.

Γαληνεμένε ισόθεε! στον εαυτό σου 
κλεισμένος τών μεγάλων προβλημάτων 
έρμηνευτή, προχώρει στ’ όνειρό σου, 
καί μέσα άπό τών πρόσκαιρων θανάτων 
τή φρίκη, γιά τό άνέβα σου άρματώσου, 
μές τήν ψυχή, τό νόημα, τών πραμάτων 
τό μυστικό, νά βρής καί τήν ούσία, 
καί νά ύποτάξης τήν άθανασία!

Μέσα μου στέκει είς βάθη παραδείσου 
μέ τάϋλο φώς στεμένη λευκών κρίνων, 
ξεχωριστή σά σύμβολο ή μορφή σου, 
κ’ έμπρός της σκύβει τό έθνος τών 'Ελλήνων. 
Χαϊρε, οδηγέ στή ζάλη τής άβύσσου! 
Παρηγοριά στούς κοπετούς τών θρήνων! 
"Αν δέ γεννιόσουν, ή σιωπή οχι μόνον 
τών τραγουδιών μας, μά πολλών αιώνων!

"Ω Πνέμα ώραϊο κι άγέραστο! στήν ώρα 
τήν κρίσιμη καί ταπεινή πού ζοΰμε, 
πού τήν ψυχή μας τήν φτερουγοφόρα 
νοιώθουμε άλυσσωμένη, καί τραβούμε 
τού πόνου μας τό δρόμο, δλα τά δώρα 
τά θεϊκά σου κάμε νά αίστανθούμε. 
Στά στήθη τήν εύγένεια ξύπνησέ μας, 
καί τήν άπόλυτη ομορφιά φανέρωσέ μας!

Σάν αίωνιότη ή σκέψη σου βαραίνει! 
Καί πάντα θά έπιζή, πάντα θά στέκη, 
στοΰ χρόνου τή μανία τή λυσσασμένη, 
κι άπάνω άπ ’ τών πολέμων τό ντουφέκι, 
στήν κορφή τή συγνεφοσκεπασμένη 
πού άψηφά τούρανου τό άστροπελέκι! 
Γέλα ισχυρέ, στή δίνη τών κλυδώνων 
γιά σέ άνατέλλει ό ήλιος τών αιώνων!

ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΛΙΘΕΡΣΗΣ

ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ

Δάσκαλος τών γενιών πού ζήσανε 
καί τών γενιών πού θάρθουνε Προφήτης, 
μέ τής Πατρίδας τήν καρδιά άντρειώθηκε, 
γιγάντεψε μαζί μέ τήν ψυχή της.

Φώς καί φωτιά ό τρανός ό λόγος Του 
πύρωνε τήν ’ Ιδέα τή Μεγάλη 
κι άντάριαζε όλωνών τά στήθια, ύψώνοντας 
σέ νέους βωμούς άρχαϊες δόξες καί κάλλη.

Στό καταλάγιασμα υστέρα άπιθώνοντας 
φιλί δροσιάς στά χείλη τά φρυμένα, 
Γιαννιώτικα, Σμυρνιώτικα, Πολίτικα 
τραγούδια άναθυμόταν περασμένα,

καί στό κεντρί κοντά στό μέλι άπόθετε 
σά μέλισσα, καί γλύκαιναν οί πόνοι 
καί τρίλιες έρωτιάρικες τιτίβιζε 
— άηδόνι σέ μυρτιάς άνθινο κλώνι.

Τόν Ποιητή, τό Στοχαστή, τό Γίγαντα 
πού τού ’Απόλλωνα έκρουσε άξια τή λύρα 
χτύπησε κ’ έριψε άπνοον άπάνθρωπα 
ή άπ ’ δλες πιό φριχτή κι άπαίσια Μοίρα.

Μά ό Στοχασμός, ή ’Ιδέα, ή Ποίηση 
κ’ ή ’Ανθρωπιά δέν είναι νά πεθαίνουν 
γίνονται άείρροες πηγές πού πλάθουνε 
νέους λαούς καί κόσμους άνασταίνουν.

Α. ΠΕΡΝΑΡΗΣ

( ’Απαγγελία άπό τήν κα Λούλλα Κ. Χρυσάνθη)

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤΣ

Μετά τόν θάνατον τού ’Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου (1865-1900) ήκολού- 
θησεν έπί ένδεκα περίπου έτη διένεξις διά τήν έκλογήν νέου ’Αρχιεπισκόπου, 
κατά τήν όποιαν ή Κύπρος διεχωρίσθη είς δύο άντιμαχομένας παρατάξεις, καί 
τούτο έγινεν άφορμή διαχωρισμού τού Παγκ. Γυμνάσιου είς δύο Γυμνάσια.
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Μετά τήν λήξιν όμως του ’Αρχιεπισκοπικού ζητήματος ήνώθησαν τά δύο 
Γυμνάσια ύπό τον όρον νά προσληφθή νέος Γυμνασιάρχης, δτε συμφώνως πρός 
τούτο διωρίσθη ό μετέπειτα καθηγητής τής Βυζαντινής 'Ιστορίας εις το Πα
νεπιστήμιου ’Αθηνών Κ. ’Άμαντος. Συγχρόνως διωρίσθησαν καί νέοι καθηγη- 
ταί: ό μετέπειτα καθηγητής τής Γλωσσολογίας εις το Πανεπιστήμιον ’Αθη
νών Γ. ’ Αναγνωστόπουλος, ό καθηγητής τών Φυσικών Ε. Σταματέας, ό όποι
ος έφονεύθη κατά τόν 'Ελληνοτουρκικόν πόλεμον είς τό Σόροβιτς, ώς άξιω- 
ματικός του πυροβολικού, καί ό φιλόσοφος Ε. Σιούντης.

"Ολοι αύτοί έμενον είς τόν άνω όροφον κατοικίας είς τήν είσοδον τής 
οδού Γρανικού, άπέναντι άπό τό είς τήν οδόν Λήδρας παράρτημα τού Ταχυ
δρομείου, κάτωθεν τής οποίας ύπήρχεν έστιατόριον, τό όποιον παρεϊχεν είς 
αύτούς πάσας τάς εύκολίας πρός διατροφήν των.

Τότε ύπήρχεν αύστηρά άπαγόρευσις είς τούς μαθητάς τού Π. Γυμνασίου 
νά διέρχωνται άπό τό μέρος πρός τήν κυρίαν είσοδον τού Παρθεναγωγείου 
Φανερωμένης καί διά τούτο εϊμεθα ύποχρεωμένοι — μαζί μέ τόν μετεπειτα 
στρατηγόν Μενέλαον Παντελίδην — νά προχωρήσωμεν άπό τήν οδόν Μ. 
’Αλεξάνδρου πρός τήν οδό Γρανικού, οπού διέμενον οί καθηγηταί μας, καί 
έκεϊθεν πρός τήν άλλοτε Βιβλιοθήκην Φανερωμένης, τό Παλαιόν Δημαρχείον 
καί τό Παγκ. Γυμνάσιον. Διά τούτο πολλάκις ήτο δυνατόν νά συναντήσωμεν 
τούς σεβαστούς μας Γυμνασιάρχην καί τούς καθηγητάς μας, οί όποιοι τοιου
τοτρόπως έδείκνυον πολλήν συμπάθειαν πρός ήμάς.

Τότε ήμην είς τήν Δ’ τάξιν τού Παγκ. Γυμνασίου καί μονον απο ενα εκ 
τών συμμαθητών μου ήμην ύψηλότερος καί διά τούτο πρός τό τέλος τού δια
λείμματος, όταν έπαίζαμεν, έκρυβόμουν διά νά μή μείνη τό παιγνίδι πάνω μου 
καί μέ περιγελούν οί συμμαθηταί μου.

Κάποτε όμως άπεμακρύνθην πολύ καί πολύ άργά άντελήφθην οτι έκρου- 
σεν ό κώδων διά τήν είσοδόν μας είς τάς τάξεις, οτε έτρεχα διά νά προλάβω 
τήν είσοδον τού καθηγητού. Τότε ό ’Άμαντος, ό όποιος συνήθιζε νά παρακο- 
λουθή τήν είσοδον τών μαθητών είς τάς τάξεις, όταν μέ εΐδεν, έπειδή ένόμισεν 
οτι έτρεχα νά είσέλθω είς τήν Δ ' τάξιν, διά ν’ άποφύγω παρατήρησιν διά τήν 
βραδύτητά μου, μέ έφώναξε καί μέ ήρώτησε πού πηγαίνω. "Οταν τού άπήν- 
τησα «είς τήν τάξιν μου», έφάνη ότι είχε άμφιβολίας διά τήν τάξιν μου καί μέ 
ήρώτησε ποια είναι ή τάξις μου. Τού έδήλωσα ότι είναι ή Δ ' καί μοΰ επετρε- 
ψε νά είσέλθω καί έπειτα — ίσως άπό σχετικάς πληροφορίας — όταν συνέβαι- 
νε νά τόν συναντήσω, μέ έχαιρετούσε μέ πολλήν οικειότητα.

Κατά τό τελευταϊον έτος τής φοιτήσεώς μου είς τό Πανεπιστήμιον, όταν 
ό κ. ’Άμαντος διωρίσθη είς αύτό ώς καθηγητής τής Βυζαντινής ' Ιστορίας, 
τότε πάλιν συνέβαινε συχνά νά συναντηθώμεν κατά τό τέλος τών μαθημάτων 
είς τήν μετάβασίν μου είς τήν οικίαν μου. Τού έδωσα γνωριμίαν καί άπό τότε 
μέ έκαλούσε πολλάκις είς τήν οικίαν του, δτε αί συνομιλίαι μας περιεστρέφον- 
το κατά πλεϊστον πρός τήν έν Κύπρω κατάστασιν. "Οταν τόν έπεσκέφθην ώς 
τελειόφοιτος, διά νά τόν άποχαιρετήσω, μέ ήρώτησε διά τήν οικογενειακήν 

μου άποκατάστασιν. Τού άνέφερα ότι είχα άνειλημμένας ύποχρεώσεις, τάς 
όποιας έπρεπε νά έκπληρώσω. Έμεινεν έπ’ ολίγον σκεπτικός καί έπειτα 
προσέθεσε: «Καί έγώ εύρίσκομαι ύπό τάς ιδίας περίπου συνθήκας. Μέ προ
βληματίζει όμως πολύ τό ότι παρήλθεν ή πρός τούτο ήλικία μου». "Οταν 
όμως τού έτόνισα ότι είναι πολύ δικαιότερον νά πραγματοποιήσωμεν τήν ύπό- 
σχεσίν μας, μού άπήντησεν: «’Έχεις δίκαιον καί πρέπει νά τό σκεφθώ πολύ_  
λόγω τής ήλικίας μου καί νά πάρω μίαν άπόφασιν».

Τέλος κατά τήν άποχώρησίν μου, όταν έπρόκειτο νά τόν άποχαιρετήσω, 
μού είπε: «Τώρα πού πηγαίνεις είς τήν άγαπητήν μας Κύπρον, νά έχης ύπ’ 
όψιν ότι «μία χελιδών έαρ ού ποιεί». ΔΓ αύτό νά φροντίσης, ώστε νά δημιουρ- 
γηθούν ομάδες άλληλοβοηθουμένων μελετητών, διότι μόνον έν συνεργασία εί
ναι δυνατόν νά παρουσιάσετε κάτι τό σχετικώς άρτιον. Καί αύτό πρέπει νά 
είναι τό κύριον μέλημά σου διά τήν Κύπρον μας».

Ταΰτα έχων ύπ’ οψιν μέ ιδιαιτέραν χαράν καί ίκανοποίησιν διέθεσα τάς 
άσθενεϊς μου δυνάμεις πρός διαπαιδαγώγησιν τής Κυπριακής νεολαίας καί τήν 
πραγματοποίησιν τών ύψηλών ύποθηκών τού σεβαστού μας Γυμνασιάρχου καί 
καθηγητού μου είς τό Πανεπιστήμιον διά παν ό,τι ύψηλόν καί εύγενές οί διδά
σκαλοι τής Κυπριακής νεολαίας πρέπει νά έχουν ώς στόχον πρός διαπαιδαγώ- 
γησιν τής έλληνικής νεολαίας καί τήν έπιτυχίαν τών έθνικών ήμών έπιδιώξε- 
ων. Διά τούτο καί όταν διωρίσθην είς τό Παγκ. Γυμνάσιον, έπεκοινώνησα 
μετά τού τότε Γυμνασιάρχου Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, ό όποιος έπέδειξεν 
ιδιαίτερον ένδιαφέρον διά τήν ίδρυσιν τής 'Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών καί 
τού περιοδικού των, τού όποιου σκοπός είναι ή μελέτη τής 'Ιστορίας καί τού 
πολιτισμού τής πατρίδος ήμών πρός διαφώτισιν τής καταγωγής καί τών άγώ- 
νων ήμών πρός παν ιερόν καί όσιον τό όποιον ή Μοίρα διεφύλαξε πρός ήμάς, 
οί όποιοι άποτελοΰμεν άκρότατον προπύργιον του 'Ελληνισμού.

Διά ταΰτα, πριν κατέλθω τού βήματος, ποιούμαι έκκλησιν πρός πάντας 
τούς έντεταλμένους τήν διαπαιδαγώγησιν τής 'Ελληνικής νεολαίας όπως, 
έκτος τών διά ταύτην ύψηλών των καθηκόντων, έγκύψωσιν έκ παραλλήλους 
καί είς τήν διάσωσιν καί μελέτην παντός ο,τι σχετίζεται πρός τήν καταγωγήν 
καί τόν λαϊκόν πολιτισμόν τής πολυπαθούς πατρίδος ήμών, διότι ή γνώσις τής 
ιστορικής έξελίξεως καί τής ζωής τής ιδιαιτέρας πατρίδος ήμών άποτελεϊ 
άσφαλέστατον βάθρον, επί τού όποιου πρέπει νά στηρίζωνται αί σκέψεις καί 
έπιδιώξεις ήμών διά τό μέλλον τής πατρίδος ήμών. Διά τούτο καί παρακαλώ 
πάντας ύμάς, όπως έν όμονοία συνεχίσωμεν τάς περί τής πατρίδος ήμών μελέ- 
τας, ώστε ρίψωμεν άπλετον φώς είς πάσας ήμών τάς έθνικάς έπιδιώξεις, αί 
όποίαι πρέπει νά άποτελούν τόν κυριώτερον καί εύγενέστερον στόχο τής ζωής 
μας.

Τέλος παρακαλώ πάντας ύμάς, όπως έγειρόμενοι εύχηθώμεν αίωνίαν τήν 
μνήνην πάντων τών είς τήν αίωνίαν ζωήν άπελθόντων Μελών τής 'Εταιρείας, 
τών Συνεργατών, τών Μελών τού Δ. Συμβουλίου τής 'Εταιρείας καί ιδιαιτέ
ρως τού Α' Προέδρου τής 'Εταιρείας άοιδίμου Κωνσταντίνου Σπυριδάκι.
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΛΕΤΚΩΣΙΑΤΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Στον έκτο τόμο τής έκδοσης «Κύπριοι Συγγραφείς» (Χρ. Άνδρέου καί 
Σία) ύπάρχουν πίνακες, πού καταρτιστήκανε μέ τή χρήση ήλεκτρονικοϋ επε
ξεργαστή κειμένων. "Ενας άπό τούς πίνακες αύτούς καταρτίστηκε μέ βάση 
τον γενέθλιο τόπο τών συγγραφέων καί δείχνει πώς ή Λευκωσία, πόλη καί 
χωριά, διαθέτει 421 συγγραφείς διαφόρων κλάδων.

'Ο «'Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου», μέ τήν εύκαιρία πού δί
νει ή «'Εβδομάδα 'Ελληνικών Γραμμάτων», άπεφάσισε μέ τή συγκέντρωση 
αύτή νά κάνει έναρξη τιμητικών έκδηλώσεων γιά τούς λογοτέχνες τής καθαρά 
λευκωσιάτικης γενιάς, ή οποία δέν ύπάρχει πιά. Σύντομες οί άναφορές μας 
τώρα σ’ αύτούς, προοίμιο γιά πιο έκτενεϊς καί λεπτομερειακές έκθέσεις τοϋ 
βίου, τής πολιτείας καί τοϋ έργου των. Καί οφείλουμε τήν άπότιση ενός τέ
τοιου φόρου τιμής στούς πιο παλιούς μας, άνεξάρτητα άπό βαθμολογήσεις. 
Αύτοί άνοίξανε τό δρόμο τών γραμμάτων, πού έμεϊς άκολουθήσαμε, ό καθένας 
μας μέ το δικό του τρόπο καί τήν άτομική μικρή ή μεγάλη συμβολή του. Τά 
γράμματα σ’ ένα τόπο δέν τά φέρνει ένα ονομα μόνο, άλλά είναι ομαδική 
έργασία, όπως άκριβώς τήν άνοιξη δέν τή φέρνει ένα χελιδόνι.

Καί πρώτα ό Άχιλλέας Αίμιλιανίδης. 'Ο Άχιλλέας Αίμιλιανίδης, ψευ
δώνυμο Άχιλλέας Αιμίλιος (1903-1978) ήταν ιστορικός, έρευνητής τοϋ δι
καίου, λογοτέχνης καί πολιτικός - πατριωτικός παράγοντας στήν Κύπρο. 
Σπούδασε νομικά στήν ’Αθήνα καί μετεκπαιδεύτηκε σ’ εύρωπαϊκά πανεπιστή
μια (Χάγη, Χαϊδελβέργη, Γενεύη, Παρίσι, Λονδίνο). Άπό τις έπιστημονικές 
του έργασίες καί βιβλία άναφέρουμε: «Περί βρεττανικών Συλοδικείων» (Άθή- 
ναι 1928), «Διομολογήσεις καί προνόμια τών ’Αλλοδαπών εν Κύπρω» 
(1937), «'Η έξέλιξις τοϋ Δικαίου τών μεικτών γάμων έν Κύπρω» (1939), 
«'Η Συνθήκη Ειρήνης τής 7ης Σεπτεμβρίου 1450 μεταξύ τοϋ Βασιλέως τής 
Κύπρου Ίωάννου Β' καί τοϋ Έμίρου τοϋ Κανδηλόρου Λατίφη» (1940), «Το 
ζήτημα τής ’Ιθαγένειας τών Κυπρίων άπό τής Βρεττανικής Κατοχής τής Κύ
πρου μέχρι σήμερον» (1939) (Τά πιο πολλά άπ’ αύτά σέ περιοδικά), «Μετα
πολεμικός άνθρωπισμύς καί ή Κοινωνία τών ’Εθνών» (Άθήναι - ’Αλεξάν
δρεια 1929), «'Η Έλληνικότης τής Κύπρου» (Λευκωσία 1944), «'Η έξέλιξις 
τής Αύτοδιοικήσεως έν Κύπρω» (Λευκω.σία 1965), «'Η ιστορία τής Κύπρου» 
(γαλλικά 1962, ελληνικά 1966) καί άλλα (Λεπτομέρειες βλ.: Κώστα Π. Κύρ- 
ρη «'Ο Κυθρεώτης Λόγιος Άχιλλεύς Κ. Αίμιλιανίδης 1903-1978», άνάτ. 
άπό τό περιοδικό «’Ελεύθερη Κυθρέα» (άρ. 5) καί «Κύπριοι Συγγραφείς», 
έκδ. Χρ. Άνδρέου, τόμ. 1, σελ. 24-25).

Τά λογοτεχνικά βιβλία τοϋ Άχιλλέα Αιμίλιου είναι: «'Η παλιά Κύπρος» 
(Αθήνα 1933 α' έκδ.), «Chrysilla» (Paris 1937, μέ πρόλογο Μ. Phileas Lebe
sque), «Χρύσιλλα» (Άθήναι 1938, μετάφραση στά έλληνικά άπό τή Μέλπω 
Β. Δούκα). «'Η συμφωνία τοϋ λυτρωμοΰ» (Αθήνα 1960). Τρία λογοτεχνικά 
εχει έκδώσει ό Αίμιλιανίδης, αν καί, μέ μαρτυρία τοϋ Φαίδ. Μπουμπουλίδη, 
ύπήρχε καί τέταρτο, μιά ποιητική συλλογή άνέκδοτη («’Ελεύθερος Κόσμος», 
6 Δεκεμβρίου 1978).

Θά χαρακτήριζα τή «Χρύσιλλα», στήν έλληνική μορφή της, σάν λυρική 
διήγηση ένός έρωτα τών νεανικών χρόνων. ' Η «Χρύσιλλα» κυκλοφόρησε στά 
γαλλικά τό 1937 καί μεταφράστηκε τόν ίδιο χρόνο στά έλληνικά σέ έφημερίδα 
άπό τήν Μέλπω Δούκα. Βασικά μυρίζει πρόζα, ένα είδος άνάμεσα στήν πεζο
γραφία καί τήν ποίηση, τούλάχιστον στούς ήχους καί τις εικόνες, χωρίς νά 
φτάνει στόν ποιητικό ρυθμό. « ' Η Συμφωνία τοϋ λυτρωμοΰ» είναι κι αύτή «λυ
ρική πρόζα», όπως διαμορφώθηκε τό είδος λίγο πριν τό 1930 άπό γαλλική 
έπίδραση. Κατά κάποιο τρόπο ό Ζαχαρίας Παπαντωνίου έπέβαλε τή μορφή 
αύτή, μ’ όλο πού τήν υιοθέτησαν κι άλλοι, μεταφράζοντας Μπωντλαίρ καί 
άλλους. Τέτοιες πρόζες έγραψε ό Νίκος ΝικολαΨδης άλλά καί μερικοί άλλοι 
μέσα στήν «Άβγή» τοϋ Αίμ. Χουρμούζιου, στά «Κυπριακά Γράμματα καί 
στήν «Πάφο». Τελευταία δημοσίευσα στήν «Πνευματική Κύπρο» πρόζες τοϋ 
Τεύκρου Άνθία πού γραφτήκανε δυό - τρία χρόνια πριν τό 1930.

Οί λυρικές αύτές πρόζες τοϋ Άχιλλέα Αιμίλιου έχουν μιάν άνάερη λυρικό- 
τητα, χωρίς τά έντονα πάθη. ' Η γλώσσα του είναι προσεγμένη, δέν βρίσκεις 
προσπάθειες λεξιθηρίας ή ήχηρών συνθέτων, συνήθως έπιθέτων. Οί εικόνες 
είναι οικείες. Τά πάντα άνήκουν στό συμβολικό κλίμα.

"Ομως ή πραγματική συμβολή του στά κυπριακά γράμματα, έντονη, 
πρωτοποριακή, βρίσκεται στή συλλογή διηγημάτων του «Παλιά Κύπρος» 
(1933). 'Η ιστορική πεζογραφία μας άκριβώς άπό τό βιβλίο αύτό τοϋ Άχιλ- 
λέα Αιμίλιου ξεκινά, μάλιστα σέ μιά έποχή πού ή Κύπρος πνιγόταν κάτω άπό 
τήν παλμεροκρατία, τήν πιό στυγνή άποικιοκρατική περίοδο. Θά σάς διαβάσω 
μιά σύντομη πρόζα άπό τό βιβλίο «' Η συμφωνία τοϋ λυτρωμοΰ».

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Στο κατώφλι τής πύλης πού πόρθησες θρήνησε τή μοναξιά τής νίκης 

σου.
Κι αν άσκοπο τώρα βρής τής δύναμής σου τό ξεχείλισμα, μη γυρέψης 

μ ’ άλλους άντίμαχους ξανά να μετρηθής. Τήν άντριοσύνη σου ποτέ πια 
έτσι μήν άσωτεψης.

Μεσ ’ τά βαθιά μεσάνυχτα πού ξεψυχά ό άποσπερίτης ακούσε τήν 
κυοφορία τής αυγής. Μεσ ’ τά δικά σου βύθη σκύψε καί πιες νερό άπ ' τή 
δική σου τήν πηγή.
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Tà βέλη τής φαρέτρας σου φύτεψε στη γη δέντρα νά φυτρώσουν.
"Ας τούς αδύναμους νά μάχωνται, τούς άλλους ζητώντας ν ’ άφανί- 

σουν.
"Αν είσαι στ’ άλήθεια δυνατός τον εαυτό σου μόχθησε να καταλύσης 

πλάθοντας.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΥΛΙΔΗ

Άπό τον Παλαμά ξεκίνησε μιά ολόκληρη στρατιά ποιητών, πού ιδιαίτε
ρα υιοθέτησαν το ρητορικό του λόγο.

"Ενας άπό τούς οπαδούς τής παλαμικής ποίησης, πού άκολούθησε ειδικά 
τή λεξιθηρία, παρά τον λυρισμό, ήταν καί ό Λεωνίδας Παυλίδης. 'Ο Παυλίδης 
ήταν Λευκωσιάτης, καί παντρεύτηκε τήν αδελφή τοϋ παλιού σατιρικού καί 
πατριωτικού ποιητή Γιάννη Περδίου πού έξέδιδε τό «Μαστίγιο». Αυτός 
έπαγγελλόταν στήν αρχή τό δημοσιογράφο. Συνέχισε κι άργότερα στήν ’Αθή
να, κυρίως σάν άνταποκριτής ξένων έφημερίδων, μ’ ολο πού ζοΰσε περισσότε
ρο μέ πωλήσεις δυσεύρετων βιβλίων. Στή Λευκωσία είχε μέ τόν Θ. Ίωαννίδη 
πρωτοβγάλει τήν ήμερήσια έφημερίδα «'Ημερήσιος Κήρυκας» (1922) αν καί 
στήν πραγματικότητα προηγήθηκε μιά άλλη ήμερήσια γιά πολύ λίγες μέρες. 
(Κάπου έφτά - οκτώ μέρες).

Στά νεώτερα χρόνια γνωρίσαμε τόν Λεωνίδα Παυλίδη, κυρίως άπό τά 
«Κυπριακά Γράμματα», στά όποια ή συνεργασία του δέν είναι εύκαταφρόνητη, 
έστω κι αν «ή λέξη» άποτελοϋσε κυρίως τό κύριο ποιητικό του μέλημα.

' Η συμβολική σχολή κι ό καρυωτακισμός δέν άγγιξαν, μήτε λιγάκι, τήν 
ποίηση του Παυλίδη, άκριβώς γιατί οί δυο τάσεις αύτές εύνοούσανε τό συναί
σθημα καί οχι τούς έξωτερικούς ήχους. Σέ μιά δεύτερη περίοδό του ό Παυλί
δης είχε συνδεθή μέ τό περιοδικό «Άβγή» τοϋ Μίλιου Χουρμούζιου και 
άσφαλώς μέ τόν Άλιθέρση, Ίντιάνο καί άλλους, ιδίως μέ τόν Χουρμούζιο, 
πού άργότερα τόν βοήθησε στήν έφημερίδα «Καθημερινή» ώς συνεργάτη στή 
φιλολογική στήλη.

Τό πρώτο άρθρο, μέ κάποια έκταση, γιά τόν Λεωνίδα Παυλίδη, τό βρήκα 
στό άλεξανδρινό περιοδικό τά «Παναιγύπτια» (Γενάρη τοϋ 1937). Τό άρθρο 
αύτό άνήκει στον Τέλλον ’Άγρα κι έχει ύπότιτλο «σκιαγραφία». Είναι τοϋτο 
ένα άρθρο πολύ έπαινετικό άλλά ταύτοχρόνως σκιαγραφεί τόν χαρακτήρα τοϋ 
Παυλίδη.

Καταχωρούμε έδώ κάποιους χαρακτηρισμούς τοϋ ’Άγρα γιά τήν ποίηση 
τοϋ Λεωνίδα Παυλίδη: «'Ο Παυλίδης όμως είναι ορχήστρα βαγνερική. Σαλπί
ζει κι οί σάλπιγγές του μόνο γιά τόν ήχο τους κοντεύουν νά γκρεμίσουν τά 

παράθυρά μου, καθώς εκείνες οι προφητικές τά τείχη τής 'Ιεριχοϋς... ολο τό 
πλουσιώτατο λεξιλόγιο τοϋ Παυλίδη, τό καμωμένο άπό τις πιό σπάνιες ελλη
νικές λέξεις, πού θά είχαμε ξεχάσει τήν ύπαρξή τους, αν δέ μάς τις θύμιζε 
αύτός, κυκλοφορεί άβίαστα, άνετα κάθε στιγμή μέσα στό νοΰ του...!»

Αύτά γράφει ό Τέλλος ’Άγρας μέ τήν ύπερβολή του. Πάντως μιά είναι ή 
άλήθεια: 'Ο Λεωνίδας Παυλίδης ήξερε πολλά, διάβαζε καί συχνά τά συζητού
σε τά διαβάσματά του ή μάλλον πρόβαλε επιδεικτικά τήν πολυμάθειά του. 
Αλλά ή συμβολή του στήν Κυπριακή πνευματική κίνηση δέν σχετίζεται μέ 
τις γνώσεις του. ' Η συμβολή του διακρίνεται σέ δυό τομείς: α) στή δημοσιο
γραφία τής Κύπρου καί β) στήν ποίηση τής Κύπρου. Στήν κυπριακή δημοσιο
γραφία ό Παυλίδης έδωσε τήν πρώτη καθημερινή έφημερίδα τού νησιού. 'Η 
έφημερίδα αύτή είχε μικρό μέγεθος, εκτός άπό τά 4 πρώτα φύλλα, καί λεγό
ταν «'Ημερήσιος Κήρυξ» μέ ύπότιτλο «Πολιτική, οικονομολογική, φιλολογι
κή καί τών ειδήσεων». Τό πρώτο της φύλλο κυκλοφόρησε στις 23 Όκτώβρη 
τού 1922 μέ έκδοτες - διευθυντές τόν Λεωνίδα Παυλίδη καί τόν Θ.Φ. Ίωαν- 
νίδη.

Άπό τό φύλλο 5 δέν ύπάρχει πιά τό όνομα Ίωαννίδης· κι έμεινε ώς τό 
τέλος μοναδικός διευθυντής ό Παυλίδης. 'Η εφημερίδα αύτή έζησε ένα χρόνο 
(τόμος πρώτος, τεύχη 265) ώς τις 11 Δεκέμβρη τού 1923. 'Η καθαρεύουσα 
χρησιμοποιείται παντού, έκτος άπό τά λογοτεχνικά κείμενα. Σ’ αύτήν ό Παυ
λίδης έγραφε τά κύρια άρθρα ένυπογράφως, ποιήματα καί ένα μισοτέλειωτο, 
χωρίς άξια, μυθιστόρημα πού είχε τίτλο «' Η κόρη τής Λευκωσίας», τό οποίον 
ύπογράφει μέ τ’ άρχικά του Λ.Π.Π. 'Η έφημερίδα αύτή δέν είχε νά δείξη 
τίποτα καλύτερο άπό τις άλλες τής έποχής. ’Ίσως καί νά ύστεροΰσε. 'Ωστόσο 
πρέπει ν’ άναφερθή πώς αν ή έφημερίδα αύτή δέν πρόσφερε τίποτε σημαντικό 
άπό τή δημοσιογραφική άποψη, π.χ. ένημέρωση, πολιτικούς στόχους κλπ., πρό
σφερε όμως στή διάδοση τής λογοτεχνίας, σέ μιά έποχή πού δέν κυκλοφορούσε 
στό νησί τό περιοδικό λογοτεχνικό έντυπο. Στις στήλες της δημοσίευε ποιή
ματα, διηγήματα καί μεταφράσεις άπό έργα συγγραφέων πού είχαν όνομα στά 
χρόνια έκείνα σάν τούς Κωστή Παλαμά, Σκίπη, Ούράνη, Καβάφη, Νιρβάνα, 
Γιοφύλλη, Μαλακάση Πορφύρα, Κουκούλα, Σπαταλά, ’Άγρα, Βελμύρα καί 
άλλους. Σ ’ αύτήν άκριβώς ό Παυλίδης δημοσίευσε 40 ποιήματά του.

Τά 100 περίπου ποιήματα τού Λεωνίδα Παυλίδη, δημοσιευμένα κυρίως 
στόν κυπριακό χώρο, δίνουνε τήν εύκαιρία καί τή δυνατότητα σ’ ένα κριτικό 
κοίταγμα τής ποιητικής γραφής τού Κυπρίου αύτού ποιητή. ’Εξάλλου καί 
οσοι άλλοι άσχολήθηκαν μέ τό έργο του, λίγα διάσπαρτα ποιήματά του είχανε 
ύπόψη τους, όπως δηλώνουνε οί Λεκατσάς καί Τέλλος ’Άγρας.

Καί πρώτ’ άπ ’ όλα ή ποίηση τού Λεωνίδα Παυλίδη άπό τήν τεχνική 
άποψη. Οί στίχοι τού Παυλίδη είναι άψογα περίτεχνοι, ήχηροί μέ προσεκτικήν 
ομοιοκαταληξία. '0 δεκαπεντασύλλαβος στίχος κυριαρχεί στόν ποιητικό του 
λόγο. Σέ δεύτερη μοίρα έρχεται ό έντεκασύλλαβος. 'H αύστηρή τεχνική του 
μαζί μέ άλλες ιδιότητες, σάν τήν πλαστικότητα καί τήν ψυχρότητα, κατατάσ
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σουν τήν ποίηση τοϋ Λεωνίδα Παυλίδη στο παρνασσιακό κλίμα, παρόλο πού 
συχνά ό ύπερβολικός λυρισμός του τον σπρώχνει πέρα στον ρωμαντισμό.

Άπό τήν άποψη τής γλώσσας, πού τούτη κι δλας καθορίζει κυρίως το 
ύφος, ό Λεωνίδας Παυλίδης παρουσιάζει μιάν έκπληκτική μεγαλοστομία. 'Ο 
Κύπριος αύτός ποιητής κυνηγά τήν ηχηρή λέξη, τήν πολύ σπάνια, καί το δια- 
κοσμητικύ σύνθετο έπίθετο. Πολλές φορές στον στίχο του χρησιμοπ,οιεϊ τόσα 
άπανωτά σύνθετα έπίθετα, πού σου δίνει τήν έντύπωση φιλολογικής επεξερ
γασίας παρά πηγαίας προέλευσης. Διαρκώς ό Παυλίδης ώραιολογεϊ, χωρίς 
άντίκρυσμα σέ ούσία.

Κι όμως άπο μερικά άλλα ποιήματά του, οπού σέ πολλά σημεία δόθηκε ό 
έαυτός του χωρίς τήν άναζήτηση των φωτεινών προβολών, διαφαίνεται μιά 
ποιητική νότα, πού θά μπορούσε νά συνθέση ειλικρινή ποίηση, άπολύτως με- 
ταδοτή σέ όλους.

Πολλά ποιήματά του έχουν μιά δυσκολοξεδιάλυτη ύπόθεση, πολλές φορές 
είναι άπλές κραυγές μεγαλοστομίας ή είναι άπανωτοί ήχοι. Το κοινωνικό 
στοιχείο — πού γι’ αύτό θεωρήθηκε άπό μερικούς προοδευτικός ή έπαναστά- 
της — δέν φαίνεται πουθενά. Τό δτι δημοσίευε καί σέ άριστερά περιοδικά, 
όπως σέ ίσο βαθμό καί σέ δεξιά, δέν σημαίνει πώς ή ποίησή του άμεσα ή 
έμμεσα ύποστήριζε ή διατύπωνε κοινωνικά θέματα.

Διάλεξε αύτός δ,τι τό έξωτερικό κι επιφανειακό γιά νά δώση μιά ποίηση 
ηχηρή, λεξιθηρική, συχνότατα κραυγαλέα, άλλά καί χωρίς βαθύτερες έπιδιώ- 
ξεις. Τό κοινωνικό θέμα δέν διαφαίνεται πουθενά στήν ποίησή του, γιατί οί 
κραυγές καί μερικά κλισέ τάχα έπαναστατισμού τών χρόνων έκείνων δέν άπο- 
τελοϋν τίποτα τό ούσιαστικό. Πάντως προκαλοϋσε έκπληξη ή διαλεκτή του 
λέξη, άλλά σέ κούραζε γιατί δέ μπορούσες νά παρακολούθησης τά νοήματά 
του. Δέν ύπήρχαν βέβαια έλλειπτικότητα καί σκοτεινό σύμβολο ή δυσκολοπρό- 
σιτες έννοιες πού κατά κάποιο τρόπο μπορούσαν νά δημιουργήσουν αύτή τή 
σκοτεινή άτμόσφαιρα στά ποιήματά του. 'Απλούστατα, ή έγκεφαλική προέ
λευση μιάς μανίας του νά δείξει ύψηλές συλλήψεις καί σπάνια ηχητικά σχήμα
τα τόν κράτησαν σέ μιά άδύναμη θέση.

Τελειώνω μ’ ένα δείγμα τής καλής του δουλειάς ένα σονέττο γιά άθλητι- 
κούς άγώνες:

Χαλκά τα μπράτσα σου, ρίζα βουνοϋ 
τά πόδια σου στη γή, τήν αγία γή σου· 
καί σφίγγοντας τή ζώνη σου τανύσου 
V ’ αστράψει μπρος στά μάτια τ ’ άλλουνοϋ 
ομοια τή διαμαντόπετρα κι ’ ή αλκή σου 
νά τόν τυφλώσει. Μήτε ταπεινού 
μήτ ’ έπαρμένου ας μοιάζει, μά ψηλά 
πάντα ν ’ άνθεί τό καμαρόφρυδό σου 
στο πείσμα τ ’ άλλουνοϋ κι ας σου κυλά

τό κύμα τής οργής σου. Έφταδιπλώσου 
στήν άθλησή σου ολόγυρα σε δρϋ 
σάμπως τόν άνοιξιάτικον άγερα 
κι ’ έλπιζε πώς ή νίκη σου ή σκληρή 
γοργά θά φτερουγίσει ώς περιστέρα.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΤΛΙΔΗΣ

Ένας από τους πολλούς Κύπριους εκπαιδευτικούς, που παράλληλα με 
την εκπαιδευτική τους δράση έχουν να επιδείξουν και αξιομνημόνευτη λογοτε
χνική δημιουργία είναι και ο Ιωάννης Κασουλίδης. Γεννημένος στη Λευκωσία 
το 1886 τελείωσε το Παγκύπριο Διδασκαλείο το 1905 και αφού υπηρέτησε 
για 11 περίπου χρόνια ως δάσκαλος σε διάφορα σχολεία στη συνέχεια, έχοντας 
παρακολουθήσει μαθήματα λογιστικής στη σχολή Σαμουήλ, εγκατέλειψε το 
διδασκαλικό επάγγελμα και εργοδοτήθηκε σε εμπορικό οίκο. Λίγα χρόνια αρ
γότερα και συγκεκριμένα το 1924 ίδρυσε το βιβλιοπωλείο Ι.Γ. Κασουλίδης, 
το οποίο διεύθυνε μέχρι το θάνατό του, το 1969.

Ο Κασουλίδης ασχολήθηκε με όλα τα είδη της λογοτεχνίας· έγραψε ποιή
ματα, μυθιστορήματα, θεατρικά έργα, χρονογραφήματα, ακόμα και ένα βιβλίο 
για παιδιά, που εκδόθηκε το 1928 στην Αθήνα. Συνεργάστηκε κατά καιρούς 
με τα περιοδικά «Αυγή» του Κώστα Ελευθεριάδη και «Ζήνων» του Καταλά- 
νου, καθώς και με διάφορες εφημερίδες όπως «Ο Ραγιάς», το «Νέον Έθνος», 
η «Εφημερίς του Λαού», η «Νέα Ζωή», ο «Κυπριακός Φύλαξ» κ.ά. Σε αρκετές 
από τις συνεργασίες του χρησιμοποίησε ψευδώνυμα, όπως Χρίστος Λαγκάδας, 
Πάρσιφαλ, Μαστιγοφόρος, Πυγμαλίων κ.ά. Υπήρξε ένας από τους ιδρυτές του 
«Συλλόγου των Νέων», αντεπιστέλλον μέλος του συνδέσμου Ελλήνων Λογο
τεχνών και του Συνδέσμου Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων.

Το λογοτεχνικό του έργο περιλαμβάνει μια συλλογή ποιημάτων, μια συλ
λογή με σύντομα σκετσάκια, ένα τρίπρακτο δράμα, τρία μυθιστορήματα και 
δυο τόμους χρονογραφημάτων.

Έχοντας εκδώσει ποιήματά του ήδη από το 1925 και ένα παιδικό βιβλίο 
το 1928, θα μας δώσει ξανά δουλειά του σε βιβλίο τριάντα χρόνια αργότερα, 
τους δύο τόμους των χρονογραφημάτων του με γενικό τίτλο «Εικόνες από τη 
Ζωή», το 1958 και 1959. Όντας πια σε ώριμη ηλικία, αποτυπώνει μέσα 
στους δυο αυτούς τόμους τις γνώσεις και την εμπειρία μιας ζωής μέσα από τα 
μικρά καθημερινά γεγονότα που αποτελούν τα θέματα των χρονογραφημάτων 
του. Πότε σατιρικός και πότε αρκετά καυστικός, δημιουργεί ένα αξιόλογο έρ
γο στον κατά τα άλλα αρκετά φτωχό από άποψη παραγωγής τομέα του χρο
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νογραφήματος. Μέσα από τα χρονογραφήματά του δε λείπουν και ol απηχή
σεις από τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα που βρισκόταν τότε σε εξέλιξη.

Το 1961, ο Κασουλίδης εκδίδει, σε πολυγραφημένο τεύχος, οχτώ σύντομα 
σκετσάκια του, στα οποία με πολύ κέφι σατιρίζει καταστάσεις της καθημερι
νής κοινωνικής καί πολιτικής ζωής (καφεμαντεία, ανεργία, θεσμός της προί
κας, γυναικείες απιστίες). Τα σκετσάκια αυτά, μερικά από τα οποία είναι 
στην κυπριακή διάλεκτο, μαζί με τα χρονογραφήματα, συνθέτουν κατά τη 
γνώμη μου τις κορυφαίες στιγμές της συγγραφικής του δημιουργίας.

Ένα χρόνο μετά την έκδοση των σκετς του, δηλαδή το 1962, εκδίδει το 
τρίπραχτο δράμα «Μαρία η Συγκλητική». Οικοδομώντας πάνω σε ένα αρκετά 
ελκυστικό θέμα από την ιστορία της Κύπρου, θέμα που ήδη το χρησιμοποίη
σαν και άλλοι Κύπριοι λογοτέχνες, δημιούργησε ένα έργο μέσα στο οποίο 
εξαίρονται η αγάπη προς την πατρίδα και προς την ελευθερία και η αφοσίωση 
προς το καθήκον, ιδανικά που εμπνέουν κατεξοχήν τους αγώνες του ελληνικού 
έθνους.

Το λογοτεχνικό του έργο συμπληρώνουν τρία μυθιστορήματα που εκδό- 
θηκαν τα τελευταία χρόνια της ζωής του· πρόκειται για τις «Ψυχικές θύελ
λες», το «Μοιραίο λάθος» και τις «Κουβεντούλες γύρω από τη Σελήνη». Στα 
«ηθοπλαστικά» του — όπως τα χαρακτήριζε ο ίδιος — αυτά μυθιστορήματά 
του, που εντάσσονται στην κατηγορία της αστικής πεζογραφίας, είναι φανερή 
η έντονη ρομαντική του διάθεση. Η δομή τους είναι αρκετά χαλαρή και ορισμέ
να αποσπάσματά τους θα μπορούσαν άνετα να σταθούν σαν χρονογραφήματα.

Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το εκδομένο λογοτεχνικό έργο του Ιωάννη 
Κασουλίδη, που αν και δεν τον καταξίωσε στις πρώτες βαθμίδες της λογοτε
χνίας μας, παρουσιάζει ωστόσο τη δική του ιδιομορφία και αξίζει να τύχει 
μιας πιο εκτεταμένης και σε βάθος μελέτης σαν αναπόσπαστο μέρος της λο
γοτεχνικής μας δημιουργίας που είναι.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΑΓΙΣ ΒΟΡΕΑΔΗΣ

Ο Άγις Βορεάδης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1898. Αποφοίτησε από 
το Παγκύπριο Διδασκαλείο και στη συνέχεια πήγε στην Αίγυπτο, όπου τα 
χρόνια εκείνα ανθούσε το ελληνικό στοιχείο και εργάστηκε ως δάσκαλος σε 
σχολεία της εκεί ελληνικής παροικίας. Αργότερα πήγε στην Αθήνα, όπου σπού
δασε φιλολογία και παιδαγωγικά. Επέστρεψε και πάλι στην Αίγυπτο, συνεχί
ζοντας την εκπαιδευτική του δράση από το πόστο του καθηγητή αυτή τη φο
ρά. Μετά από μια αρκετά μακρόχρονη παραμονή του στην Αίγυπτο, ήλθε στην 
Κύπρο και εργάστηκε για μερικά χρόνια ως διευθυντής σε σχολεία της μέσης 
εκπαίδευσης.

Πέθανε πριν πέντε μόλις χρόνια, δηλαδή το 1981, στη Λευκωσία.
Ο Βορεάδης εμφανίστηκε στο χώρο της λογοτεχνίας στα χρόνια του με

σοπολέμου και συγκεκριμένα το 1927, με την ποιητική συλλογή «Ανεμώνες», 
η οποία εκδόθηκε στο τυπογραφείο των Κασιμάτη και Ιωνά, στην Αλεξάν
δρεια. Αργότερα δημοσίευσε ποιήματά του σε εφημερίδες και περιοδικά της 
Αλεξάνδρειας και της Κύπρου. Απ’ ό,τι έχω υπόψη μου, δημοσιεύτηκαν από 
δυο ποιήματά του στα περιοδικά «Κυπριακά Γράμματα» και «Πάφος», ενώ 
άλλα, ανέκδοτα ποιήματά του δημοσιεύτηκαν στην «Ανθολογία Κυπριακής 
Ποιήσεως» των Μόντη - Χριστοφίδη και στην «Ανθολογία Κυπριακής Ποιή- 
σεως για σχολική χρήση» των Κουγιάλη - Μαραθεύτη και Συκαλλίδη.

Η ποιητική του συλλογή «Ανεμώνες» χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, τα 
οποία τιτλοφορούνται: α) Οκτάβες του καημού, β) Κλαμένα μάτια, γ) Νο
σταλγίες, δ) Σιωπές θλιμμένες. Η συλλογή περιέχει 57 συνολικά ποιήματα, 
όλα άτιτλα, από τα οποία τα 14 είναι οχτάστιχα, ενώ τα υπόλοιπα 43 είναι 
τετράστιχα. Όλα τα ποιήματα είναι γραμμένα σε παραδοσιακό μέτρο με 
πλεχτή ομοιοκαταληξία.

Στα περισσότερα ποιήματά του, κυρίαρχο θεματικό μοτίβο είναι η ερω
τική κυρίως θλίψη, η οποία αφήνει να διαφαίνεται και μια αρκετά έντονη, με
ρικές φορές, πεσσιμιστική διάθεση.

Από τα 57 ποιήματα της συλλογής, θα αναφερθώ για κάποιους ειδικότε
ρους λόγους σε πέντε, αφιερωμένα σε άλλους λογοτέχνες, γιατί μας δίνουν ως 
ένα βαθμό κάποιες γνώσεις γύρω από τις λογοτεχνικές προτιμήσεις του ποιη
τή.

Στην πρώτη ενότητα που έχει τίτλο «Οκτάβες του καημού», υπάρχει ένα 
ποίημα αφιερωμένο στη μνήμη του πρόωρα χαμένου ποιητή Στυλιανού Θεο- 
χαρίδη από την Άχνα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 37 χρονών, πριν προ
λάβει να ολοκληρώσει μια αρκετά υποσχόμενη ποιητική δημιουργία.

Στην τρίτη ενότητα που τιτλοφορείται «Νοσταλγίες», ένα ποίημα αφιε
ρωμένο στο μεγάλο Αλεξανδρινό ποιητή Κ.Π. Καβάφη, φανερώνει την αγάπη 
και το θαυμασμό του Βορεάδη προς τον καταξιωμένο ομότεχνό του που βρι
σκόταν τότε στη δύση της ζωής. Σας το διαβάζω:

ΤΟ Y ΠΟΙΗΤΗ Κ. Π. ΚΑΒΑ ΦΗ·
Μη καρτεράς τραγουδιστή, καματερέ και πλάνε, 
που παραδέρνεις σέρνοντας τ ’ αλέτρι του Καλού, 
αφού το βιο σου στεναγμοί, χολές και πίκρες θάναι, 
άλλο μισθό κανένανε- μήτ ’ εδώ, μήτ ’ αλλού.

Στην ίδια ενότητα υπάρχει και ένα ποίημα αφιερωμένο σ’ έναν άλλο λο
γοτέχνη του αλεξανδρινού κύκλου, Κύπριο αυτή τη φορά, το Γλαύκο Αλιθέρ- 
ση, του οποίου ο Βορεάδης δείχνει ότι θαύμαζε το ποιητικό έργο και ιδιαίτερα 
τη συλλογή του «Κρινάκια του Γιαλού». Σας το διαβάζω κι αυτό:

153152

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



TO Y ΠΟΙΗΤΗ ΓΛΑ ΥΚΟ Y ΑΛΙΘΕΡΣΗ
Ανάμεσα στα κρίνα σου, που τόσο τα ζηλεύω, 
γιατί μεθούν αλάλητα μύριες φορές σκυφτά, 
νείρουμαι κόσμους ομορφιάς πλανεύτρας, που γυρεύω 
καιρούς, κι ευθύς κοπάζει μου ο πόνος ο φριχτός.

Από την τέταρτη ενότητα που τιτλοφορείται «Σιωπές θλιμμένες», θα 
αναφερθώ σε άλλα δυο τετράστιχα· το ένα είναι αφιερωμένο στο σατιρικό μας 
ποιητή Ιωάννη Περδίο, του οποίου ο Βορεάδης υπήρξε θαυματής και το άλλο 
είναι αφιερωμένο και πάλι στον Καβάφη. Στο ποίημα αυτό, με το οποίο θα 
κλείσω την αναφορά μου στον Άγι Βορεάδη, αξίζει να προσέξει κανείς την 
απόλυτη πίστη του στην αξία της ποίησης του Καβάφη.

ΤΟ Y ΠΟΙΗΤΗ Κ. Π. ΚΑΒΑ ΦΗ
Άσε τους πλάνους να χτυπούν, μεγάλε ποιητή, 
πούχεις το θρόνο σου ψηλά στης τέχνης το βασίλειο. 
Δε χάνεις τίποτα, θαρρώ. Τάχα τι βγαίνει, τι 
κι αν ρίχνουνται τα σύγνεφα λυσσόμανα στον ήλιο;

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΤΑΣ

ΑΝΤΗΣ ΠΕΡΝΑΡΗΣ

Θυμόμαστε καί τιμούμε άπόψε, άπ ’ άφορμή τήν προσεγγίζουσα Γιορτή 
των Γραμμάτων, οκτώ Λευκωσιάτες λογοτέχνες, πού πρόσφεραν άλλος λιγό- 
τερα κι άλλος περισσότερα στά Γράμματά μας. Nihil parnurn in litteris, γι’ 
αυτό καί προσήκων ό έπαινος καί προσφυής ή εύκαιρία.

'Η συμπερίληψη του Άντη Περνάρη σ’ οσους μνημονεύονται άπόψε κι 
έπιβεβλημένη ήταν κι άπόλυτα δικαιολογημένη. ’Εκπαιδευτικός, δημοσιογρά
φος καί λογοτέχνης, μέ έργο πολύπλευρο, τεράστιο σέ ογκο καί άξιόλογο σέ 
ποιότητα, άνάλωσε τή ζωή του στήν Παιδεία, μέ τήν εύρύτερη σημασία του 
όρου. Μέ πίστη στις πνευματικές κι έθνικές άξιες άγωνίστηκε γιά τή βελτίω
ση καί προκοπή του άνθρώπου, ποδηγέτησε καί καθοδήγησε καί παίδευσε 
πολλούς νεότερους.

Στήν κατάθεση τής συμβολής μου γιά τόν Περνάρη θά περιοριστώ, σύμ
φωνα μέ τις άπαιτήσεις τού θέματος, στο λογοτεχνικό του έργο καί δέ θά 
έπεκταθώ στά σχολικά του βιβλία ή τις χιλιάδες συνεργασίες του στά περιοδι
κά καί τις έφημερίδες, έστω κι αν σέ μερικές τέτοιες συνεργασίες προσεγγίζει 
μέ άξιώσεις τις παρυφές τής λογοτεχνίας.

'Ο Άνδρέας Μιλτιάδη Παυλίδης, όπως, ήταν τό πραγματικό του ονομα, 
γεννήθηκε στή Λευκωσία τό 1903. Φοίτησε στό Παγκύπριο Γυμνάσιο καί στό 

Διδασκαλείο, άπό τό όποιο άποφοίτησε τό 1922 μέ άριστα. ’Εργάστηκε άπό 
τότε μέχρι τό 1943 ώς δάσκαλος κι ώς διευθυντής σέ διάφορα σχολεία. Τότε 
μέ αίτηση τής Σχολικής ’Εφορείας Πάφου, παραχωρήθηκε στό Γυμνάσιο τής 
πόλης γιά τρία σχολικά χρόνια. Μετά τήν έπάνοδό του στή δημοτική έκπαί- 
δευση, δίδαξε γιά ένα χρόνο στό Διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου καί στή συνέ
χεια, μεταξύ 1951 καί 1953, έργάστηκε ώς Σχολικός ’Οργανωτής καί 'Υπεύ
θυνος γιά τά όπτικοακουστικά μέσα στό Γραφείο Παιδείας. Σέ ήλικία 50 χρό
νων άποχώρησε άπό τήν έκπαιδευτική ύπηρεσία, έπειτα άπό αίτησή του, γιά 
νά άσχοληθεϊ έπαγγελματικά μέ τή δημοσιογραφία. Ξαναγύρισε στήν έκπαί- 
δευση, τή μέση ιδιωτική τώρα, κι έργάστηκε μέχρι τό 1974. Στό διάστημα 
1953-1956, πού άποχώρησε άπό τήν έκπαίδευση, άσχολήθηκε έπαγγελματικά 
μέ τή δημοσιογραφία, στήν «’Ελευθερία» πρώτα καί στον «Κόσμο» ύστερα. 
Άπό ένα σύντομο έστω βιογραφικό δέν μπορεί νά παραλειφθεϊ ή άνάμιξή του 
στό συνδικαλιστικό κίνημα τών δασκάλων — γιατί οί άγώνες του δέν ήταν γιά 
τά στενά έπαγγελματικά συμφέροντα τών δασκάλων μόνο, άλλά γενικότερα 
γιά τήν Παιδεία — ή διεύθυνση τού παιδικού περιοδικού «Τό περιοδικό μας», 
ή ίδρυση καί γιά 15 χρόνια προεδρία τής ’Εθνικής 'Εταιρείας 'Ελλήνων Λο
γοτεχνών Κύπρου καί, κυρίως, ή συμβολή του στήν πνευματική κίνηση μέ τό 
περιοδικό «Πάφος».

Τό λογοτεχνικό έργο τού Περνάρη άπλώνεται χρονικά, μέ κάποια κενά 
κάποτε μακροχρόνια, σέ μιά πεντηκονταετία. ’Άρχισε νά δημοσιεύει ποίηση 
τό 1930 κι ένα χρόνο άργότερα έξέδωσε τήν πρώτη ποιητική του συλλογή 
Διπλό ζεφάντωμα, πού είναι έντονα έπηρεασμένη άπό τό κλίμα τής άθηναϊκής 
σχολής τού νεορρομαντισμού, μέ κυριότερους έκπροσώπους τόν Ούράνη, Λα- 
παθιώτη, Καρυωτάκη, ’Άγρα καί Μήτσο Παπανικολάου.

«Η τέχνη τών νεορρομαντικών», καθώς γράφει ό Κώστας Στεργιόπουλος, 
«εκφράζει μιά γενική κόπωση καί άπαισιοδοζία, συνδυασμένη μέ τήν αίσθηση 
του Ανικανοποίητου καί τού Αδιέξοδου. Κλείνεται στό απομονωμένο άτομο καί 
ύψώνει «τείχη», βρίσκει τόνους άβρούς, γιά νά τραγουδήσει τή φθορά, καταφεύ
γει στή μνήμη καί στήν ομορφιά ή κραυγάζει άπό άπόγνωση καί απιστία».

Αύτό τό κλίμα τών χαμηλών τόνων καί τής μελαγχολίας, τού άνικανο
ποίητου έρωτα καί τής φθοράς μιμείται έντονα ό Περνάρης, όπως άποδεικνύε- 
ται πολύ καθαρά ήδη άπό τό πρώτο κιόλας ποίημα τής πρώτης του συλλογής.

Άργογυρνάει τής ζωής τό πένθιμο άλακάτι, 
σήπεται τό κροντήρι μου στό πέλαο τό μεγάλο 
γυρεύοντας τό άνεύρετο τής Ευτυχίας παλάτι. 
Κι άργογυρνάει τής ζωής τό πένθιμο άλακάτι.

Στή δεύτερη συλλογή του, Τραγούδια τής θάλασσας (1935), πού πιστεύω 
πώς είναι, μαζί μέ τή συλλογή Περιτελλομέναις ώραις (1969), οί καλύτερες 
στιγμές τού ποιητή παρακολουθούμε μιά μεγάλη θεματική ποικιλία, συνδυσμέ- 
νη μέ στιχουργική άνεση, βαθύ.καί γνήσιο αίσθημα καί λιπαρή καί γόνιμη, 
όπως γράφει στον πρόλογό του ό Τέλλος ’Άγρας, δημοτική γλώσσα.
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Διαβάζω στίχους άπό τό ποίημα «’Άχ, νά μπορούσα»
Άχ, άς μπορούσα μιαν αύγή - καί τούτη άς ήταν μου ή στερνή - 

V ’ άργοτραγούδαγα κι έγώ σάν τό τρεχούμενο νερό, 
άχ, άς μπορούσα μιαν αύγή - καί τούτηώς ήταν μου ή στερνή - 
τών πεταλούδων τό χορό πάνω στή ρίμα νά χαρώ.

' Η εκλεπτυσμένη καί διακριτική κλίση προς τή μελαγχολία, πού διατρέ
χει ύποδόρια, θά ’λεγα, κάποια ποιήματα τής συλλογής, γίνεται στούς Ρυ
θμούς τής ζωής, τήν τρίτη συλλογή του, άπογοήτευση καί βαριεστημάρα γιά 
τά πάντα, πεισιθάνατη άπαισιοδοξία καί σαρκασμός γιά τή ζωή τήν ίδια, πού 
δέν έχει νά προσφέρει άλλο άπό πόνο, μιά κατάσταση πού οχι μόνο δέν μπορού
με νά ξεφύγουμε, άλλά πού μάς είναι κιόλας άπαραίτητη.

Μετά άπό τή συλλογή Ρυθμοί τής ζωής άκολουθεϊ μιά περίοδος είκοσιε- 
νός χρόνων ποιητικής, θά ’λεγα, σιωπής, άφοΰ τά ποιήματα πού τότε δημοσί
ευσε δέν ξεπερνούν τά δέκα. Μερικά άπ’ αύτά, μαζί μέ δείγματα άπό τίς 
τρεις έκδομένες συλλογές του καί τήν έλεύθερη άπόδοση τού “Ασματος Ασμά
των τού Σολομώντα, δημοσιευμένη το 1932, περιλήφθηκαν στήν Καλλιρρόη, 
πού κυκλοφόρησε το 1959 στή σειρά έκδόσεων «Λυρική Κύπρος».

Δίνουμε ένα ποίημα άπό τή συλλογή, πού είναι έμπνευσμένο άπό τή Λευ
κωσία:

ΣΟΝΝΕΤΟ
Κόρες τής Λευκωσίας χρυσοχέρες 
πού πριν ή αύγή ροδίση έσεΐς ξυπνάτε 
κι άγιάζετε τής νιότης σας τίς μέρες 
είτε στον άργαλειό άνυφάντρες ή άν κεντάτε,

κι άγουροι νιοί πού άψήφιστα φοβέρες 
καί μπόρες άντικρύζετε ώς όρμάτε 
σηκώνοντας ψηλά ιερές παντιέρες, 
δική σας ή ζωή πού δεν δειλιάτε.

Τούτη ή συγκρατημένη πολιτεία 
σάς θρέφει, άλήθεια, μ ’ αίμα καί μ ’ άτσάλι 
μέσα στή λιλλιπούτεια της άγκάλη, 

σάν δένη στά παλιά άκριβή λατρεία 
δσο καμμιά στον τόπο έτούτον άλλη, 
κι άπέραντη καρδιά μέσα της πάλλει.

Τήν ίδια χρονιά τύπωσε τήν καινούρια συλλογή Έλεγοι καί παιάνες, μέ 
τήν οποία άρχίζει μιά στροφή στο ποιητικό του έργο. Είχαν προηγηθεϊ τά 
μεγάλα γεγονότα τού 1955-1959, άπό οπού είναι στο μεγαλύτερο της μέρος 
έμπνευσμένη ή συλλογή, τά όποια γιγάντωσαν τόν κυπριακό λαό καί τόν έκα

ναν νά νιώσει αύτοπεποίθηση καί παράλληλα ζωογόνησαν τήν κυπριακή λογο
τεχνία, έπεκτείνοντας τό θεματολόγιό της, προσφέροντας σ’ αύτή νέα πνοή, 
κάμνοντας τόν άναγνώστη νά νιώθει πώς τά δρώμενα καί τά καθέκαστά της 
τόν άφορούν, άλλά πρώτιστα ύφαίνοντας τήν ίθαγένειά της.

Δέν ήταν έκρηξες δυναμίτιδας καί νιτρογλυκερίνης 
οί κρότοι πού δόνησαν τόν άγέρα τής ήσυχης βραδιάς- 
ήταν έκρηξες ψυχών, πού σπαργούσε μέσα τους ό έρωτας τού λυτρωμού, 
ό πόθος νά περάσουμε στή σειρά τών άνθρώπων 
άπ ’ τό σωρό τών άντρεικέλων, 
τό ούλτιμάτο τής Νιότης πού βιάζεται νά ζήσει.

' Ο στίχος τώρα κινείται έλεύθερος, άλλά πειθαρχημένος καί στιβαρός, 
χωρίς τούς περιορισμούς τού άριθμού τών συλλαβών ή τής ομοιοκαταληξίας. 
Παρά τά μυθολογικά σύμβολα καί τίς βιβλικές άναφορές, άπό τά όποια είναι 
κατάφορτη ή συλλογή, στοιχεία πού προσδίδουν κάποιο ρητορικό καί πεζολο- 
γικό τόνο καί κάποια διάθεση έπιτήδευσης, σ’ όλες τίς ενότητες τής συλλογής 
άπαντιόμαστε μέ στίχους μεστούς κι άληθινούς, άρρενωπούς, μέ λυρική γνησιό
τητα κι οχι σπάνια μέ πληρότητα εικαστική.

Πιστεύω πώς ή συλλογή Περιτελλομέναις ώραις, πού κυκλοφόρησε τό 
1969, άποτελεί τόν ώριμότερο καρπό τής ποιητικής του δημιουργίας. Βαθιά 
εύαισθησία χωρίς συναισθηματικούς άκροβατισμούς, συνυφασμένη μέ νηφάλιο 
φιλοσοφικό στοχασμό, ζωοποιημένα καί τά δυό μέ δυνατές εικόνες καί λυρική 
γνησιότητα, χαρακτηρίζουν τή συλλογή. Θέματά της ή νιότη πού φεύγει, κου
βαλώντας μαζί της άναμνήσεις, τό άνεκπλήρωτο τών χαμένων πόθων, ή άγά- 
πη κι ή θυσία τού οικουμενικού άνθρώπου, ό έρωτας, ή χαρά τής ζωής, ό 
θάνατος, ή λύτρωση.

Κάποιαν αύγή θ ’ άναστηθώ 
μέσα σέ πλημμύρα φωτός κι άνθών, 
ένώ ό έρωτας, πού έπαψε άπό καιρό ν ’ άγγίζει τήν καρδιά μου, 
θά ξαναβλαστήσει γιά ν ’ άγκαλιάσει τό σύμπαν.
Κάποιο πρωί θά κλείσουν οί πληγές 
πού άνοιξα στον έσταυρωμένο έαυτό μου 
μέ τή λόγχη τού πάθους, 
θά σβήσει ή πικρή γεύση τής χολής καί τού οξους 
πού τόν πότισα μέ τό καλάμι τού πόθου.
Τότε θά θρέψω μέ χρώματα καί νότες τή βεβαιότητα 

καί θ ' άποβάλω τίς άμφιβολίες.
Ό Άλάστωρ θά πάψει νά γιορτάζει τίς άμφιταλαντεύσεις μου 
καί θά πανηγυρίσει ό Μέγας Καλλιτέχνης τήν έπιστροφή μου. 
Κάποιαν αύγή θ ’ άναστηθώ.

' Η εισβολή άποτέλεσε, μέ τή συνταρακτική δόνηση πού προκάλεσε, πλού
σια πηγή έμπνευσης γιά τούς Κύπριους δημιουργούς, πού σέ διάφορες μορφές 
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έκφρασης καί ποικίλα είδη τοϋ λόγου προσπάθησαν νά δώσουν τήν προσωπική 
τους μαρτυρία γιά τά τραγικά συμβεβηκότα. Άπό τούς πρώτους, ’ίσως κιόλας 
ό πρώτος, πού έδωσε το παρόν του ήταν ό Περνάρης μέ τό σύντομο ποιητικό 
χρονικό Τά πάθη τά σεπτά.

' Η κυπριακή τραγωδία τόν άπασχόλησε καί στά άλλα δυο ποιητικά βι
βλία πού έξέδωσε ώς τό τέλος τής ζωής του, τήν Ίπποκρήνη (1977) καί τούς 
Προσφυγικούς ψαλμούς (1979), κι έδωσε μιά καίουσα μαρτυρία, πού ’ναι 
ταυτόχρονα — περισσότερο στούς Προσφυγικούς ψαλμούς καί λιγότερο στήν 
Ίπποκρήνη — καί μιά έξανάσταση, μιά συγκλονιστική διαμαρτυρία.

Στήν Ίπποκρήνη, οπού ενσωματώνονται καί κάποιοι έξομολογητικοί 
στίχοι, τό δράμα τής Κύπρου δίνεται μέ τόνο συγκρατημένο, κάπως έμμεσα 
καί σάν σέ άλλο έπίπεδο, συμβολικό. Στόχος του, πέρα άπό τήν έκφραση του 
πόνου καί τής άγανάκτησης, είναι νά δώσει μήνυμα αισιοδοξίας καί έλπίδας.

Στούς Προσφυγικούς ψαλμούς ή έκφραση των συναισθημάτων του ποιητή 
γίνεται μέ πιό άμεσο κι έντονο, κραυγαλέο, θά ’λεγα, τρόπο. Ό πόνος, ή 
άπελπισία, ή άγανάκτηση, ό σπαραγμός γιά τά κυπριακά πάθη τόν κάμνουν ν’ 
άπευθύνει στό Θεό άπό τά έγκατα τής ψυχής λόγια παραπονετικά, συνοδευμέ- 
να μέ άμφιβολία κι άπιστία. Τόν ώθοϋν, ένα κατ’ έξοχήν άνθρωπιστή, όπως 
φαίνεται μέσα άπ ’ ολο τό έργο του^ άκόμη καί νά μισήσει.

Κύριε, μισώ, μισώ πολύ. Γιατί νά Σου τό κρύψω άφού τό ξέρεις;
Δέ νιώθω άλλο άπό μίσος γιά ολους καί γιά ολα.

"Αν δε μισήσω, 
αν δέ γεμίσω χολή, 
αν μείνω κοντά Σου 
δέ θά μπορέσω νά πάρω έκδίκηση.

(XVI)

Ποιήματα έμπνευσμένα άπό τό πρόσφατο δράμα τής Κύπρου βρέθηκαν κι 
άλλα στά κατάλοιπα τοϋ ποιητή. Μερικά άπ’ αύτά, μαζί μέ κάποια άλλα 
έξομολογητικά έκδόθηκαν μετά τό θάνατό του μ’ έπιμέλεια τής άδελφής του 
Δήμητρας Παυλίδη καί μερικών φίλων κι έκτιμητών του κάτω άπό τόν τίτλο 
‘Επιδόρπια (1981).

Νομίζω πώς ένας τρόπος καλός νά παρακολουθήσουμε πιό χειροπιαστά 
τήν εξέλιξη στό ποιητικό έργο τοϋ Περνάρη είναι νά πάρουμε ένα μοτίβο, άπό 
έκεϊνα πού δεσπόζουν στό έργο του, όπως είναι, γιά παράδειγμα, ό θάνατος, 
καί νά δοϋμε τις ποικίλες άναπτύξεις πού παρουσιάζει έξελικτικά.

Τό θέμα τής αιώνιας άποδημίας, πού έμφανίζεται στήν άρχή, κατά τό 
πρότυπο τών νεορρομαντικών, ώς μανιερισμός, καταλήγει νά γίνει μελέτη θα
νάτου, νηφάλια καί φιλοσοφημένη άντίκρυση τοϋ τέλους. Στις συλλογές Διπλό 
ξεφάντωμα καί Ρυθμοί τής ζωής ό θάνατος χαρακτηρίζεται καλόδεχτος, γιατί 
φέρνει άνακούφιση· είναι ή άγια στιγμή τοϋ άναπαμοΰ άπό θλίψεις καί πόνους.

Δέ μέ ταράζει ό θάνατος μ ’ οποία μορφή κι αν ρθεϊ, 
ας ρίψει μου στο σώμα μου τις μαύρες του φτερούγες.

Σέ μιά ώριμη άντιμετώπισή του σέ τρία ποιήματα τής συλλογής Περι- 
τελλομέναις ώραις αισθάνεται, κενός άπό φιλοδοξίες, μιά ούράνια πληρότητα.

Τώρα στ ’ αυτιά μου τραγουδούν οί τάφοι·
τώρα δέν υπάρχει πιά ανατολή·
κι όμως τώρα νιώθω τήν πληρότητα, ας είμαι άδειος άπό φιλοδοξίες.
Μέσα στή χαριτωμένη θέα τής φλέγόμενης δύσης
ή ψυχή μου παίρνει χρώμα,
τό κορμί μου φτερώνει,
τή σκέψη μου απαλύνει ουράνιο φώς.

'Ο τελευταίος άναβαθμός κατακτιέται στό ποίημα «Γελοίος φόβος», πού 
δημοσιεύτηκε μετά τό θάνατό του στό περιοδικό Πνευματική Κύπρος.

Τώρα πού μέ πήρανε τά χρόνια,
τώρα πού τό βράδι σκέφτομαι πώς ίσως δέ θά ξυπνήσω τό πρωί 
ή, πού τήν αυγή, ένώ κοιτώ τό θάμα τού ήλιου πού άνατέλλει, 
σκέφτομαι πώς ίσως δέ θά προφτάσω νά τόνε δώ νά βασιλεύει, 
τώρα νιώθω τό φόβο γιά τό θάνατο τόσο γελοίο
οσο καί τό φόβο τών παιδιών γιά ένα σαμιαμίδι.
Τώρα γελώ καί κοροϊδεύω τήν παλιά μου άδυναμία
καί νιώθω δυνατός ν ’ άντικρύσω τό μοιραίο μέ τό μειδίαμα στά χείλη.

’Εκτός άπό τήν ποίηση, τό δημοσιευμένο λογοτεχνικό του έργο περιλαμ
βάνει μικρό άριθμό σύντομων διηγημάτων, πέντε θατρικά, δοκίμια καί μελέτες 
γιά τή λογοτεχνία καί μετάφραση μιας δωδεκάδας περίπου ποιημάτων ’Άγ
γλων ποιητών.

’ Ολιγάριθμα καί λιγοσέλιδα τά διηγήματά του έχουν όλα σχεδόν ώς κυριό- 
τερο μοτίβο τή Σμύρνη, άπ’ οπού καταγόταν ή μητέρα του κι όπου κι ό ίδιος 
έζησε γιά σύντομα χρονικά διαστήματα στήν παιδική έφηβική του ήλικία. Μέ 
γρήγορες, άπαλές πινελιές ζωντανεύει ό χώρος μέ τις .ομορφιές του κι οί άν
θρωποι, φίλοι καί συγγενείς, μέ τούς φόβους, τις ματωμένες μνήμες, άλλά καί 
τις ξένοιαστες στιγμές, τις λαχτάρες, τή συνεχή έπαγρύπνηση καί τήν άντρει- 
ωσύνη τους. Κάποιες σμυρναίικες λέξεις πού χρησιμοποιούνται στά διηγήματα 
αύτά συντελούν στό ν’ άποδοθεϊ μέ μεγαλύτερη πειστικότηα τό τοπικό χρώ
μα.

Σ ’ δ,τι άφορά τά θεατρικά του ενδιαφέροντα πρέπει νά ύπογραμμιστεϊ 
δτι έκδηλώνονται πολύ νωρίς μέ πρώιμα δημοσιεύματα στον τύπο.

’Ήδη άπό τό 1935 προβληματίζεται γιά τό παιδικό θέατρο, στό όποιο 
άρχισε άπό πιό πριν άκόμη νά καταβάλλει τήν προσωπική του συνεισφορά μέ 
δραματοποιήσεις έργων γιά παιδιά τοϋ δημοτικού σχολείου.
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’Αργότερα, γιά τούς ’ίδιους λόγους πού ξεκίνησε νά γράφει παιδικό θέτρο, 
δηλαδή τούς παιδαγωγικούς, άρχισε καί τή θητεία του στο θέατρο γιά μεγά
λους, συνθέτοντας γιά τούς τελειόφοιτους του ’Ανώτερου ’Εμπορικού Λυκεί
ου Λευκωσίας, το σύντομο, σ’ έξι εικόνες, θεατρικό Σωκράτης. Το έργο τυ
πώθηκε στή σειρά τών έκδόσεων τής «Λυρικής Κύπρου» (1961), άφοΰ προη
γουμένως είχε άνεβαστεϊ άπό τή σκηνή τού σχολείου, γιά χάρη τών μαθητών 
τοϋ οποίου είχε καταρχή γραφτεί. Πρόθεση του έργου, όπως έξηγεϊ ό ίδιος ό 
συγγραφέας σέ προλογικύ σημείωμα, ήταν νά δώσει σέ ζωντανό διάλογο κά
ποιες πλευρές τής σωκρατικής φιλοσοφίας, γιά νά τήν καταστήσει πιο ελκυ
στική καί κατά συνέπεια πιο εύληπτη, πράγμα πού νομίζω πώς πέτυχε σέ 
ικανοποιητικό βαθμό.

Το γεγονός ότι όλα τά θεατρικά τοϋ Περνάρη, έκτος άπό TÒ φιάσκο, πού 
έκδόθηκε μετά τό θάνατό του, προτοΰ τυπωθούν ερμηνεύονταν στή σκηνή, καί 
μάλιστα άπό τούς μαθητές τού σχολείου, πού γιά χάρη του είχαν γραφτεί, 
ύπήρξε πολλαπλά ωφέλιμο καί γιά τά ίδια τά θεατρικά, άλλά καί γιά το σχο
λικό έργο.

"Αν τονίσαμε τον παιδαγωγικό χαρακτήρα τής θεατρικής προσπάθειάς 
του, είναι γιατί πιστεύουμε πώς είναι πρωταρχικός· μόνο άπ’ αύτή τήν οπτι
κή γωνία αν μελετηθεί, μπορεί νά γίνει καλύτερα κατανοητή ή άξια της.

Τό δεύτερο έργο Κάτω άπό τόν ίσκιο τής γέρικης έλιάς δίνει σέ τρείς 
εικόνες, συμπυκνωμένες διάφορες πλευρές τής άγωνιστικής πορείας τού λαού 
μας κατά τή διάρκεια τού 1955-1959. Χαλαρά συνδεδεμένες μεταξύ τους οί 
τρείς διαδοχικές φάσεις τής πορείας άπό τήν προπαρασκευή στήν έπανάσταση 
καί, τέλος, στήν κατάπαυση τού άγώνα μέ τις γνωστές συμφωνίες. Τό έργο 
κυλά οριζόντια χωρίς έξαρση καί συγκρούσεις, στο ίδιο πάντα έπίπεδο.

'Απλά κι άβίαστα κατορθώνει στον Κωνσταντά (1964), μέ βάση κυπρια
κά δημοτικά τραγούδια, νά ξαναστήσει τή γνωστή άπό τον άκριτικό κύκλο 
ύπόθεση τής κακίας πεθεράς, πού βασανίζει, στήν άπουσία τού γιού της, τή 
νύφη της. Βέβαια, σ’ αύτές τις περιπτώσεις, πού ή ύπόθεση είναι δοσμένη, 
όταν προπάντων ό συγγραφέας προκρίνει τή μέθοδο τής προσκόλλησης στο 
σώμα τού μύθου, οί δυνατότητες περιορίζονται σέ μιά εύπρόσωπη, στρωτή 
καί λιτή σύνθεση τών γνωστών συμβάντων χωρίς έπεμβάσεις ή έπεκτάσεις καί 
στά καθ’ ήμάς άναφορές.

Σέ πιο σαφές ιστορικό πλαίσιο κινείται στο τρίπρακτο δράμα Τής Τρίχας 
τό γεφύρι (1967), όπου καταπιάνεται μέ τή ζωή καί τό θάνατο τοϋ έθνομάρτυ- 
ρα άρχιεπισκόπου Κυπριανού. Έδώ, τά σέ μεγάλο βαθμό ξεκαθαρισμένα 
ιστορικά γεγονότα βοηθούν νά γίνει πιο στέρεη ή δομή κι οί ήρωες πιο ολο
κληρωμένα πρόσωπα.

Χωρίς άμφιβολία όμως ή ώριμότερη στιγμή στή θεατρική παραγωγή του 
είναι Τό φιάσκο (1980). 'Ιστορικό δράμα κυπριακού περιεχομένου, όπως είναι 
άλλωστε όλα τά θεατρικά του έκτος άπό τό Σωκράτη, ολοκληρώνει, κατά 
κάποιο τρόπο, τον κύκλο τών ιστορικών έποχών πού καλύπτουν τά έργα του.

'0 Κωνσταντάς άντλεί τήν έμπνευσή του άπό το Βυζάντιο, Τής Τρίχας τό 
γεφύρι άπό τήν Τουρκοκρατία καί τήν έπανάσταση τού 1821, άπό τήν Άγ- 
γλοκρατία καί τον ά; ώνα τής Ε.Ο.Κ.Α. τό Κάτω άπό τον ίσκιο τής γέρικης 
έλιάς, ένώ Το φιάσκο έκ τού έμφανούς άναφέρεται στήν έποχή τού διοικητή 
τής Κύπρου Ίσαάκιου, σ’ ένα δεύτερο όμως έπίπεδο στήν περίοδο τής Κυ
πριακής άνεξαρτησίας.

Οί μελέτες του καλύπτουν ποικιλία θεμάτων τής λογοτεχνίας, ή έμφαση 
όμως δίνεται σέ πρόσωπα τής κυπριακής λογοτεχνίας κι άποκρυσταλλώματά 
της, όπως τό χρονογράφημα καί τις διάφορες μορφές τής ποίησης.

’Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οί παρουσιάσεις τού έργου άνθρώπων τών 
Γραμμάτων μας, άπό τούς οποίους άλλοι είναι ίσως ξεχασμένοι κι άλλοι πολύ 
λίγο ή σχεδόν καθόλου γνωστοί στούς νεότερους. Χωρίς νά έξετάζει έξαντλη- 
τικά τό έργο, άλλοτε δίνει μιά γενική άποτίμηση τής προσφοράς τους κι άλλο
τε άναλύει χαρακτηριστικές πτυχές του.

Στο κέντρο τού ένδιαφέροντός του ό Δημήτρης Λιπέρτης, τού οποίου 
ύπερβολικά εκτιμούσε το έργο καί στον όποιο ήταν προσηλωμένος καί φίλος 
άφοσιωμένος.

Μ ’ ένδιαφέρουσες σελίδες φιλοδωρεί έπίσης καί τό έργο μερικών προδρο- 
μικών κι άξιόλογων φυσιογνωμιών τών Γραμμάτων μας.

*
' Ο Περνάρης γιά χρόνια βρέθηκε στο κέντρο τής λογοτεχνικής κίνησης. 

Τό δεδομένο αύτό, μαζί μέ τήν άξια τοϋ ίδιου τοϋ έργου του τόν έκαμαν γνω
στό στούς κυπριακούς καί στούς εύρύτερους ελληνικούς λογοτεχνικούς κύ
κλους, πού γνώριζαν τήν προσφορά του καί πολύ τήν έκτιμοΰσαν. Τό 1954 ό 
Σύνδεσμος 'Ελλήνων Λογοτεχνών καί τό 1959 ή ’Εθνική 'Εταιρία 'Ελλήνων 
Λογοτεχνών άναγνωρίζοντας τήν άξια τοϋ ώς τότε έργου του τόν δέχτηκαν ώς 
μέλος τους. ' Η άπήχηση τοϋ έργου του μαρτυρείται άκόμη άπό τις πολλές 
άνθολογίες, στις οποίες συμπεριλήφθηκε, καί άπό τις μεταφράσεις του σέ ξέ
νες γλώσσες.

Σημαντική, τέλος, ήταν ή διάκριση κι ή άναγνώριση, τής όποιας έτυχε 
άπό τό 'Υπουργείο Παιδείας Κύπρου, όταν τό 1970 τοϋ άπονεμήθηκε τό 
Βραβείο συνολικής προσφοράς στήν 'Ελληνική λογοτεχνία τής Κύπρου. ΤΗταν 
ή πρώτη φορά πού καθιερωνόταν τό βραβείο κι ό πρώτος πού τιμήθηκε μ’ 
αύτό ήταν ό Περνάρης.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Ως τελευταία ο Δημοσθένης Σταυρινίδης θεωρούνταν ως ο πρώτος Κύ
πριος διηγηματογράφος. Τα «Κυπριακά διηγήματα» του βγήκαν στη Λευκωσία 
το 1898. Η νεότερη φιλολογική έρευνα, ωστόσο, έχει μετακινήσει την αρχή 
της κυπριακής διηγηματογραφίας από το 1898 στο 1894 και από το Σταυρι- 
νίδη στον Ιωάννη Β. Κηπιάδη, που έχει κερδίσει το προβάδισμα με τρία διηγή- 
ματά του που φιλοξενήθηκαν στο βιβλίο του «Λεπταί γραμμαί» το 1894. Ο 
Κηπιάδης, μάλιστα, πρωτοπορεί και στον τομέα της γλώσσας, γιατί ένα από 
τα τρία διηγήματά του (που τιτλοφορείται «Το παράπονο της Ανθούλας» (σσ. 
13-12), είναι γραμμένο στη δημοτική. Τρίτος στη σειρά διηγηματογράφος μας 
είναι ο Ξ. Φαρμακίδης (1875-1943), που εξέδωσε το 1899 στη Λεμεσό τη 
«Συλλογή διηγημάτων» του. Ακολουθούν με χρονολογική σειρά οι εξής διηγη- 
ματογράφοι: 1) Ν. Χατζηγαβριήλ, που δημοσίευσε τέσσερα διηγήματά του 
γραμμένα στην κυπριακή διάλεκτο στην εφημερίδα «Αλήθεια» της Λεμεσού, 
το 1902, 1903, 1904 και 1908. 2) Κυριάκος Ρωσσίδης, που κυκλοφόρησε τα 
«Φιλοσοφικά διηγήματά» του το 1905. 3) Γιάννης Σταυρινός Οικονομίδης, που 
έδωσε «Τα πρώτα διηγήματα» το 1915. Εδώ να μου επιτραπεί να προσθέσω 
ακόμη ένα διηγηματογράφο, άγνωστο ως τώρα, το Θρασύβουλο Κορέντη, που 
το 1902 εξέδωσε στη Λευκωσία από τα τυπογραφεία «Φωνή της Κύπρου» το 
«Πρωτότυπον έμμετρον διήγημα η Ξανθώ», ενώ ένα χρόνο νωρίτερα, το 1901, 
εξέδωσε από το ίδιο τυπογραφείο το βιβλίο «Πεννιαίς. Σατυρικοί στίχοι». Ο 
Κορέντης ήταν Χίος που δημιούργησε στη Λευκωσία. Ας σημειώσουμε εδώ 
ότι οι θεμελιωτές της κυπριακής λογοτεχνίας είναι κυρίως ξένοι ή ’Ελληνες 
της διασποράς που εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο (Χριστάκης Παπαδόπουλος, 
Γ. Διαγκούσης, Ευγ. Ζήνων, Γουσταύος Λαφόν, κ.ά.) ή Κύπριοι που έζησαν ή 
σπούδασαν στην Ελλάδα ή σε κέντρα του απόδημου ελληνισμού (Σ. Λεοντιάς, 
Θ. Θεοχαρίδης, Ν. Σαρίπολος, Θ. Κωνσταντινίδης, Πολυξένη Λοϊζιάς, Ιω. 
Καραγεωργιάδης, Δ. Λιπέρτης, Ον. Ιασονίδης, Θρ. Ρώπας, Γ. Φραγκούδης, 
Επ. Φραγκούδης, Περσεφόνη Παπαδοπούλου κ.ά.).

Κάτι άλλο που πρέπει να σημειωθεί εδώ είναι ότι αρκετοί από τους πρώι
μους λογοτέχνες μας όταν δεν είναι εκπαιδευτικοί, είναι δημοσιογράφοι, που 
καλλιεργούσαν την τέχνη του λόγου μέσ’ από τις στήλες των εφημερίδων 
τους. Εδώ μπορούμε να μνημονεύσουμε τις εφημερίδες «Κύπρος» αι Ν. Κίτι- 
ον» του Θ. Κωνσταντινίδη, το «Διάβολο» του Β. Μιχαηλίδη, το «Στασίνο» 
και τη «Φωνή της Κύπρου» του Θεμ. Θεοχαρίδη, την «Αναγέννηση» του Μ. 
Φραγκούδη, τη «Διάπλαση» του Ν.Δ. Φραγκούδη, το περιοδικό «Ελικών» του 
Ον. Ιασονίδη, το «Φως» του Γ.Σ. Φραγκούδη, την «Ελευθερία» του Δ. Σταυ- 
ρινίδη κ.ά.

Στον τομέα της ποίησης αλλά και του θεάτρου οι Κύπριοι είναι επηρεα
σμένοι από τον ελληνικό ρομαντισμό, που εισάγεται στην Κύπρο κάπως καθυ
στερημένα, όταν στην Ελλάδα άρχισε να σβήνει. Ενώ όμως κάπως αργά εισή- 

χθη ο ρομαντισμός στην Κύπρο, στον τομέα της πεζογραφίας και ειδικότερα 
του διηγήματος δε σημειώθηκε καμιά καθυστέρηση. Κι αυτό χάρη στο Δημο
σθένη Σταυρινίδη, που μετέφερε από την Ελλάδα στην Κύπρο τη ρεαλιστική 
ηθογραφία.

Ποιος ήταν όμως ο Δημοσθένης Σταυρινίδης; Δεν πρόκειται να κουράσω 
εδώ με πληθωρικές βιογραφικές πληροφορίες, αλλά θα περιοριστώ στις πιο 
σημαντικές. Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1878. Τελείωσε το Π. Γυμνάσιο και 
το 1896 πήγε για σπουδές στην Αθήνα. Το 1906 ίδρυσε με τον αδελφό του 
Κύρο την εφημερίδα «Ελευθερία». Στο διάστημα από το 1911-1915 ζει στο 
Λονδίνο, όπου διευθύνει την εφημερίδα «Ηχώ του Λονδίνου». Το 1923 εκδίδει 
στην Αθήνα την καθημερινή εφημερίδα «Εφημερίς της Ελλάδος». Στην Κύπρο 
επέστρεψε το 1931. Διηύθυνε την «Ελευθερία» ως το 1957 που πέθανε. Μια 
ζωή δημοσιογράφος, λοιπόν, ο Σταυρινίδης. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει 
εδώ είναι ότι σε ηλικία μόλις δεκαεννιά χρόνων, το 1898, εξέδωσε στη Λευ
κωσία τα «Κυπριακά διηγήματα», μια συλλογή από δέκα σύντομα διηγήματα. 
Ένα ενδέκατο διήγημά του, «Η εξομολόγησις του μοναχού», δημοσιεύτηκε 
στο «Εθνικόν Ημερολόγιον του Σκόκου» το 1905. Περίληψη των διηγημάτων 
αυτών έγραψε ο Άντης Περνάρης, σε μια μελέτη του για το Σταυρινίδη, που 
δημοσιεύτηκε το 1961 στη «Φιλολογική Κύπρο» (σσ. 174-176).

Όσοι έγραψαν ή μίλησαν ως τώρα για το Σταυρινίδη δεν παράλειψαν ν’ 
αναφερθούν στον πρωτοποριακό χαρακτήρα του έργου του, χωρίς να γίνονται 
συγκεκριμένοι. Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουμε μελετώντας τα διηγή
ματά του είναι ότι ο συγγραφέας εμπνέεται τα θέματά του από τη σύγχρονη 
κυπριακή πραγματικότητα, στηριγμένος στην αλήθεια της κυπριακής φύσης 
και της ζωής των ταπεινών ανθρώπων. Επιχειρείται, με άλλα λόγια, από το 
Σταυρινίδη μια ρεαλιστική αντιμετώπιση του κόσμου και του περιβάλλοντος. 
Τη στιγμή, βέβαια, που ο συγγραφέας στρέφεται προς την ηθογραφία, οι άλλοι 
συνάδελφοί του ποιητές και θεατρικοί συγγραφείς εξακολουθούν ν ’ αντλούν τα 
θέματά τους από ηρωικά επεισόδια της ιστορίας μας και να είναι διαποτισμέ- 
νοι από μεγαλοϊδεάτικες αντιλήψεις1.

1. Τέτοια αντίληψη έχει ο Γερο-Αναστάσης του διηγήματος «Ολόγυρα εις τη φωτιά» (σελ. 50): 
«Και εις το βασιλείαν αυτό σιγά - σιγά θα συμπεριληφθούν όλα τα ελληνικά μέρη, όσα τώρα 
δουλεύουν εις τους Αγαρηνούς».

Και τίθεται το ερώτημα: Η στροφή αυτή προς την ηθογραφία ανήκει στον 
ίδιο το Σταυρινίδη ή είναι και αυτή εισαγόμενη; Όπως θα φανεί στη συνέχεια, 
ο Σταυρινίδης δεν ήταν ο εμπνευστής της ιδέας, αλλά ένας φορέας του νέου 
κλίματος. Το σύνθημα της ρεαλιστικής αντιμετώπισης του περιβάλλοντος 
έδωσε το 1883 ο Ν.Γ. Πολίτης, με την προκήρυξη μέσω της «Εστίας» ενός 
διαγωνισμού διηγήματος. Ανάμεσα στα άλλα, το κείμενο του διαγωνισμού δι- 
ελάμβανε και τα εξής σημαντικά:

«Διότι σκηναί είτε της ιστορίας είτε του κοινωνικού βίου διαπλασσόμε- 
ναι καταλλήλως εν τη αφηγήσει, κινούσι πλειότερον τα αισθήματα του 
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αναγνώστου και ου μόνον τέρπουσι και λεληθότως διδάσκουσιν, αλλά 
και εξεγείρουσι εν αυτώ το αίσθημά της προς τα πάτρια αγάπης. Ο 
ελληνικός δε λαός, είπερ και άλλος τις, έχει ευγενή ήθη, έθιμα ποικίλα 
και τρόπους και μύθους και παραδόσεις εφ’ όλων των περιστάσεων του 
ιστορικού αυτού βίου1 η δε ελληνική ιστορία, αρχαία και μέση και νέα, 
γέμει σκηνών δυναμένων να παράσχωσιν υποθέσεις εις σύνταξιν καλλί- 
στων διηγημάτων και μυθιστορημάτων». (Mario Vitti, Ιδεολογική λει
τουργία της ελληνικής ηθογραφίας, Κέδρος, σελ. 64).

2. Τα διηγήματα είναι τα εξής: 1) Αιώνιον δίλημμα (σσ. 7-16)’ 2) Η Ελέγκω (σσ. 17-25)' 3) 
Ξηρά άνθη (σσ. 26-41)' 4) Ολόγυρα εις τη φωτιά (σ.σ. 42-52)' 5) Φιλάργυρος (σσ. 53-66)' 6) Οι 
δυο φίλοι (σσ. 67-88)· 7) Η Φλώρα (σσ. 87-96)' 8) Ο εισπράκτορας (σσ. 97-105)· 9) Ένα 
μυστήριο (σσ. 106-116)· 10) Η κατάρα (σσ. 117-133).

Το κίνημα αυτό δεν άργησε να δώσει καρπούς. Έτσι στα χρόνια που 
ακολούθησαν γράφτηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής διηγήματα: Γ. Δροσίνη, Το 
βοτάνι της αγάπης (1888), Α. Παπαδιαμάντη, Η νοσταλγός (1892), Α. Καρ- 
καβίτσα, Λυγερή (1890), Διηγήματα (1892), Κ. Παλαμά, Ο θάνατος ταυ 
παλλικαριού (1891). Το αποκορύφωμα όμως της όλης προσπάθειας στάθηκε η 
έκδοση από το τυπογραφείο της «Εστίας» ενός συλλογικού τόμου με τίτλο 
«Ελληνικά διηγήματα» το 1896, τη χρονιά ακριβώς που ο Σταυρινίδης πήγαινε 
για σπουδές στην Αθήνα. Στον τόμο αυτό ανθολογούνταν 34 Έλληνες διηγη- 
ματογράφοι. Όπως έγραψε ο Κ. Παλαμάς, το ελληνικό διήγημα βρήκε το 
δρόμο του. Οι Έλληνες διηγηματογράφοι απαγκιστρώνονται από την άγονη 
μίμηση των ξένων προτύπων και εμπνέονται από την ελληνική γη.

Ακριβώς μέσα σ’ αυτό το καινούριο κλίμα της ελληνικής διηγηματογρα- 
φίας πρέπει να εντάξουμε και τα διηγήματα τού Δημοσθένη Σταυρινίδη2. Αν 
εξετάσουμε με προσοχή τα διηγήματα αυτά, θα διαπιστώσουμε ότι πρόκειται 
για ιστορίες και σκηνές από την κυπριακή ζωή και πραγματικότητα, που τις 
χαρακτηρίζει η προσεκτική λεπτομέρεια, η ομαλή διήγηση, ο ζωντανός διάλο
γος και η απλή πλοκή. Όλες αυτές τις ιστορίες, ακόμη και τις ιστορίες αγά
πης, τις εκθέτει ένας άνθρωπος της πόλης, που θαυμάζει τη φύση και εκτικά 
τους ταπεινούς ανθρώπους. Στο διήγημα «Ελέγκω» παρουσιάζει το δράμα μι
ας φτωχής κοπέλας που δουλεύει μέρα νύχτα στον αργαλειό, χωρίς ελπίδα 
αποκατάστασης, ενώ η ομορφιά της την εγκαταλείπει μέρα με τη μέρα. Στο 
διήγημα «Εισπράκτορας» δίνει την τραγωδία μιας φτωχής γυναίκας που ο κυ
βερνητικός εισπράκτορας της πουλά τα οικιακά σκεύη, επειδή ο άντρας της 
δεν είχε πληρώσει τους φόρους του. Μέσα στα διηγήματά του ο συγγραφέας 
ενσωματώνει ήθη και έθιμα του λαού μας, το χαρακτήρα και τη ζωή των 
οποίων εξεικονίζει.

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Σταυρινίδης είναι η απλή καθαρεύουσα, 
χωρίς ακρότητες. Στα διαλογικά μέρη χρησιμοποιεί τη δημοτική. Με το 
Σταυρινίδη αρχίζει να κάνει την εμφάνισή της η αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο, 

κάτι που άρχισε να κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα από το 1880 κ.έ. Το α' 
πρόσωπο λειτουργεί με μια αμεσότητα και είναι από τη φύση του ένας ρεαλι
στικός τρόπος αφήγησης:

«Επήγα. Τον ηύρα εξηπλωμένον απάνω σε μια τράπεζα, καλυμμένον με 
ένα λευκότατον σινδόνι. Το πρόσωπόν του γλυκύ όπως πάντοτε, είχε 
λάβει μίαν έκτακτην γαλήνην και επί των χειλέων του ήνθει μειδίαμα 
αρρήτως γλυκύτατον. Θα έλεγε κανείς ότι εκοιμάτο τον ύπνον των δι
καίων.
Επί των τεσσάρων γωνιών της τραπέζης ήναπτον τέσσερα κεριά, απ’ 
εκείνα τα οποία συνήθως φέρουν οι προσκυνηταί των Αγίων Τόπων. 
Τριγύρω δε εις τον νεκρόν του έκλαιαν εσμός παιδιών και γυναίκες του 
λαού» (σελ. 64).

Αυτό ήταν ένα δείγμα γραφής σε α' πρόσωπο και στην καθαρεύουσα. Η 
γλώσσα όμως αυτή στα χείλη ενός απλού χωρικού απλουστεύεται και γίνεται 
πιο αληθινή:

«Ακούς αθεοφοβία, μου είπεν ασθμαίνουσα, να σηκωθούν πορνό - πορνό 
και νάρθουν να πάρουν τα πράματα της φτωχής της γειτόνισσάς μας, 
της Κατερίνας του Οδυσσέα — ότι είχε χρειαζούμενο στο σπίτι της 
—τα χαλκωματικά της, τα σανίδια των κρεβατιών της και να τα φορτώ
σουν πάνω στο κτηνό, το μοναχό που είχαν και να τα πάρουν να τα 
πουλήσουν χωρίς να ρωτήσουν μήτε τον άντρα μου που είν’ ο «μουχτά- 
ρης» του χωριού» (σελ. 104).

Αυτά σε γενικές γραμμές για το Δημοσθένη Σταυρινίδη, που μόνο αν τον 
εντάξουμε στην ευρύτερη ελληνική γραμματεία θα μπορέσουμε να τον κατα
νοήσουμε, γιατί το έργο του, όπως άλλωστε και το σύνολο της κυπριακής 
λογοτεχνίας μας, δεν είναι παρά προέχταση της ελληνικής και ως τέτοια πρέ
πει να μελετάται και να προσεγγίζεται.

Κ.Γ. ΓΙΑΓΚΟΤΑΛΗΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ε.ΠΌ.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ»

Το Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ., αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα της έκδοσης 
του βιβλίου του Κλείτου Ιωαννίδη «Ιστορία της Νεώτερης Κυπριακής Λογο
τεχνίας» στη σειρά των Δημοσιευμάτων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευ
νών, έχει να παρατηρήσει τα εξής:

(α) Εάν η έκδοση αφορούσε προσωπική υπόθεση του συγγραφέα το Δ.Σ. 
δεν θα ενδιαφερότανε να εκφέρει γνώμη ως Δ.Σ. Επειδή όμως πρόκειται για 
έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, ιδρύματος δημόσιου και υπεύ
θυνου κρατικού οργάνου, το Δ.Σ. αισθάνεται ότι έχει καθήκον να διατυπώσει 
δημόσια τη θέση του.

(β) Σε περιπτώσεις ανάθεσης συγγραφής έργων ουσιαστικών για την κα
θολική αποτίμηση της επιστημονικής και λογοτεχνικής παραγωγής του τόπου 
θα πρέπει να προηγείται προσεκτικός προγραμματισμός για όλες τις ενέργειες 
του εγχειρήματος τόσο για τα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρό
θεσμα στάδιά του όσο και για τα πρόσωπα που θα επιλεγούν για την επιτέλε
ση κάθε φορά του έργου. Οπωσδήποτε η επιλογή των προσώπων θα πρέπει να 
προϋποθέτει ορισμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(γ) Το Δ.Σ. χαιρετίζει τη σύσταση από το Υπουργείο Παιδείας ειδικής 
επιτροπής για την αξιολόγηση του πιο πάνω έργου έστω και τώρα. Παρατη
ρεί όμως ότι η ενέργεια αυτή έπρεπε να είχε προηγηθεί για να προληφθούν 
πολλά παρεπόμενα κακά.

(δ) Τα έργα που φέρουν τη σφραγίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευ
νών πρέπει οπωσδήποτε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του ίδιου του 
Κέντρου και η ποιοτική και μεθοδολογική τους στάθμη να είναι σύμφωνη με 
τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα της επιστημονικής έρευνας. Στην προκειμένη 
περίπτωση το έργο κάθε άλλο παρά ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του 
ίδιου του Κέντρου.

(ε) Ο τίτλος του έργου και ο χαρακτηρισμός του ως «Ιστορίας» δεν αντέ
χει σε οποιαδήποτε κριτική. Παράθεση και συρραφή σημειωμάτων κάθε τύπου 
για έργα και λογοτέχνες, είδος λεξικού πρώτης ανάγκης είναι το έργο, με 
πλήθος λαθών, αρκετές ανακρίβειες και χωρίς ενιαία αξιολογική τοποθέτηση 
για όλους τους λογοτέχνες.

A) ΚΑ ΤΑΣΤΑ ΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ
Β) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στις 27 Μαρτίου 1985 πραγματοποιήθηκε Καταστατική Συνέλευση του 
«Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου» κατά την οποία το άρθρο 29 του 
Καταστατικού τροποποιήθηκε ώστε μετά τη διάλυση του Ομίλου όλη η περι
ουσία του (πινακοθήκη, ταμεία εκδόσεων, βιβλία κλπ.) να περιέλθη στο 
«Ίδρυμα Αρχ. Μακαρίου Γ '».

Στη συνέχεια έγινε η Γενική Συνέλευση με ανάγνωση του απολογισμού 
και του ισολογισμού για το δεύτερο έτος της θητείας το απερχομένου διοικη
τικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση με πρόταση του διοικητικού Συμβου
λίου ανεκήρυξε επίτιμα μέλη και δωρητές του Ομίλου την κα Θάλεια Κ. Σπυ- 
ριδάκι και τους κ.κ. Ανδρέα και Φιλόκυπρο Κ. Σπυριδάκι για τις μεγάλες τους 
δωρεές πρός αυτόν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΟΚ

Διαγωνισμός συγγραφής παιδικού βιβλίου τού «'Ελληνικού Πνευματικού 
'Ομίλου Κύπρου», πού χρηματοδοτεί ή «Παγκυπριακή ’Ασφαλιστική 'Εται
ρεία Λτδ».

Σκεπτικό:

'Ο «'Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» διά τής κριτικής του 
έπιτροπής, πού άποτελεϊται άπό τή Χρυσόθεμη Χατζηπαναγή, τήν ’Ορθοδο
ξία Καλογήρου καί τόν Γεώργιο Χατζηκωστή άπονέμει:

Α ' Βραβείο στή συλλογή ποιημάτων « Άχτιδουλεο» τής ’ Ανδρούλας Μού- 
ζουρου. 'Η συλλογή «’Αχτιδούλες» περιέχει πενήντα ποιήματα, τά όποια χα
ρακτηρίζονται άπό τεχνική άρτιότητα, ποικιλία θεμάτων, πού ένδιαφέρουν τά 
παιδιά, καί πλούσιο λεξιλόγιο.

Β' Βραβείο στήν ποιητική συλλογή «Παιδικά χτυποκάρδια» τού Άντρέα 
Κωνσταντινίδη. Τό έργο αύτό κρίθηκε γιά δεύτερο βραβείο, γιατί κυρίως δέν 
πληρούσε τόν όρο διαγωνισμού, πού ζητούσε πενήντα ποιήματα (ύπεβλήθησαν 
είκοσι πέντε). Παρ’ όλο πού λίγα ύστερούν, ωστόσο έχουν καλή στιχουργική, 
ποικιλία θεμάτων, συντομία καί έπίπεδο κατάλληλο γιά παιδιά.

Λευκωσία 26 ’Ιουνίου 1986
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Διαγωνισμός παιδικού μονόπρακτου του «'Ελληνικού Πνευματικού 
' Ομίλου Κύπρου» καί του περιοδικού «Πνευματική Κύπροξ» πού χρηματοδο
τεί ή «Παγκυπριακή ’Ασφαλιστική 'Εταιρεία Λτδ».

Σκεπτικό:

'Ο «Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» καί ή «Πνευματική Κύ
προς» διά τής κριτικής ίων έπιτροπής, πού άποτελεϊται άπό τή Χρυσόθεμη 
Χατζηπαναγή, τήν ’Ορθοδοξία Καλογήρου καί τον Γεώργιο Χατζηκωστή, 
άπονέμει το βραβείο στο μονόπρακτο «Τό Χριστουγεννιάτικο λουλούδι» τού 
Μίκη Γ. Νικήτα.

Τό έργο άνκαι διασκευή ξένου ομωνύμου μυθιστορήματος είναι ενδιαφέ
ρον. 'Ο διάλογος είναι άνετος, γλαφυρός καί χωρίς φλυαρία. ’Έχει σκηνική 
συνοχή, ή γλώσσα είναι εύληπτη καί στο ύφος ισορροπημένο.

Λευκωσία 26 ’Ιουνίου 1986

ΚΙΝΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Λευκωσία, 30.1.1987

Σχετικά με την κίνηση των γυναικών Αμμοχώστου για τις εκδηλώσεις 
εναντίον του εποικισμού της Αμμοχώστου το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΕΠΟΚ επιθυμεί να διακηρύξει τα πιο κάτω:

Επιδοκιμάζει και χαιρετίζει την κίνηση αυτή καθώς και κάθε εκδήλωση 
που ειλικρινά έρχεται να τονίσει το αγωνιστικό φρόνημα και να διαδηλώσει 
την αντίθεση του λαού στα τετελεσμένα και την επιθυμία του προσφυγικού 
κόσμου να επιστρέφει στις εστίες του. Πιστεύει ότι ενδεχόμενος εποικισμός 
της Αμμοχώστου θα μειώσει τις προοπτικές ειρηνικής επίλυσης του Κυπρια
κού προβλήματος. Το πρόβλημα της Αμμοχώστου, όπως έχει εξελιχθεί, ευαι
σθητοποιεί ιδιαίτερα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Κύπρου και συνδέεται 
άμεσα με ενδεχόμενες ενέργειες για λύση του Κυπριακού.

Καλεί όλα τα μέλη του και γενικότερα τους πνευματικούς ανθρώπους του 
τόπου να μετάσχουν στις εκδηλώσεις και να διαδηλώσουν την πίστη τους στα 
απαράγραπτα ανθρώπινα δικαιώματα που εδώ και 13 χρόνια παραβιάζονται 
βάναυσα εδώ στον τόπο μας. Να μεταδώσουν με τον όγκο και τον παλμό τους 
σε όλους τους δημοκρατικούς και φιλελεύθερους ανθρώπους το μήνυμα δια
μαρτυρίας για την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την κατοχή από 
αυτή μεγάλου μέρους της πατρίδας μας.

Τέλος εισφέρει ποσόν λίρες είκοσι πέντε στο ταμείο της Πορείας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 
(ΕΠΟΚ) (α) έχοντας υπόψη του τις πρόσφατες δηλώσεις και τους προβλημα
τισμούς που διατύπωσε ο υπουργός Εθνικής Παιδείας της Ελλάδος κ. Α. Τρί- 
τσης για τα ανησυχητικά αποτελέσματα που είχε η κατάργηση των αρχαίων 
ελληνικών από τις τάξεις του Γυμνασίου και για τη σκοπιμότητα επανεισα- 
γωγής της διδασκαλίας του μαθήματος, (β) εκτιμώντας τη σοβαρότητα του 
θέματος, και (γ) ανταποκρινόμενο στην εκφρασθείσα επιθυμία και ανάγκη για 
τη διεξαγωγή ενός δημόσιου διαλόγου, μελέτησε ύστερα από εισήγηση του 
αντιπροέδρου του Δρα Κ.Ε. Χατζηστεφάνου τα πιο πάνω θέματα και αποφά
σισε:

1. Συγχαίρει τον υπουργό Εθνικής Παιδείας της Ελλάδος και χαιρετίζει 
με ιδιαίτερη ικανοποίηση και ανακούφιση τις ευθαρσείς δηλώσεις του για τη 
σκοπιμότητα επανεισαγωγής του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών στο Γυ
μνάσιο και αποδοκιμάζει οποιεσδήποτε δηλώσεις ή ενέργειες αποσκοπούν στο 
να αναστείλουν το διάλογο και την ελεύθερη έκφραση γνώμης, να προδικάσουν 
το αποτέλεσμα ή να παραγνωρίσουν απόψεις και εκτιμήσεις που δε συνηγο
ρούν υπέρ της συνέχισης της παρούσας κατάστασης.

2. Πιστεύει ότι η κατάργηση της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας και των αρχαίων κειμένων από το πρωτότυπο την τελευταία δεκαε
τία από τις τάξεις του Γυμνασίου, είχεν εμφανή αρνητικά αποτελέσματα από 
πολλές και ουσιαστικής σημασίας απόψεις, όπως είναι η επαρκής γλωσσική 
κατάρτιση των μαθητών, η εμπέδωση του αισθήματος της γλωσσικής συνέ
χειας του Ελληνισμού αλλά και των άλλων συμφυών δεσμών του Ελληνισμού 
με την παράδοσή του, η εξοικείωση του μαθητή με τον αρχαίο λόγο, τον τρό
πο σκέψης και τις ιδέες ως αλληλένδετα στοιχεία, κ.ά.

3. Η επιβράδυνση και η συμπίεση της διδασκαλίας του μαθήματος στο 
Λύκειο, ακόμη και σε αυξημένες περιόδους, δε μπορεί να αντισταθμίσει την 
απώλεια από τη μη διδασκαλία του μαθήματος στο Γυμνάσιο, αλλά θα είχε 
πολύ θετικότερα αποτελέσματα μια πιο ισορροπημένη κατανομή των ωρών 
διδασκαλίας από την πρώτη Γυμνασίου ως την τελευταία τάξη του Λυκείου, 
ώστε ο μαθητής να μην πρωτογνωρίζει το μάθημα στο Λύκειο, όταν είναι ήδη 
αργά για να εξοικειωθεί με αυτό στο βαθμό και το ρυθμό που επιβάλλεται, 
ακόμη και με κριτήρια παιδαγωγικά.

4. Η τέτοια επιβράδυνση, εκτός των άλλων, είναι και μέτρο οπωσδήποτε 
άνισο και ασυμβίβαστο με- την καλώς νοούμενη «δημοκρατικοποίηση» στην 
εκπαίδευση, γιατί δεν προσφέρεται στο μαθητή η ευκαιρία να γνωρίσει το 
μάθημα στο Γυμνάσιο, την κλίση και τις ικανότητές του σ’ αυτό, πριν κληθεί 
να το επιλέξει, αν θέλει, για επιπρόσθετες από τις υποχρεωτικές για όλους 
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ώρες, στο Λύκειο, όπως συμβαίνει με τα άλλα μαθήματα επιλογής. Έτσι, τα 
αρχαία ελληνικά μπαίνουν, ουσιαστικά, σε δεύτερη, από την άποψη αυτή, μοί
ρα, σε σύγκριση με τα μαθήματα αυτά.

5. Το θέμα των ενδεχομένως πλημελών μεθόδων διδασκαλίας του μαθή
ματος — π0υ ανάγεται πιο πολύ στο απώτερο παρελθόν — είναι ολότελα 
ανεξάρτητο από την αξία του μαθήματος καθ ’ εαυτό και δεν νομιμοποιεί την 
κατάργησή του, όπως ορθά δεν αποτελεί αποχρώντα λόγο για την κατάργηση 
οποιουδήποτε άλλου μαθήματος, στην έκταση που οι διδάσκοντες υιοθετούν 
μεθόδους που δεν κρίνονται παιδαγωγικά ορθές και αποτελεσματικές — για 
οποιοδήποτε μάθημα, σε οποιαδήποτε τάξη και σε οποιαδήποτε βαθμίδα της 
εκπαίδευσης.

6. Η μορφωτική αξία του μαθήματος για τη συγκρότηση της λογικής και 
πειθαρχημένης σκέψης, για την ακριβολογίά, τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 
και την καλλιέργεια γλωσσικού αισθητηρίου, για τη βίωση των ιδεών στη γνή
σια μορφή τους με το εκφραστικό τους όργανο, η συμβολή του στη διαμόρφω
ση της φυσιογνωμίας του Νεοέλληνα, ως φορέα μιας παράδοσης που συνθέτει 
τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, είναι — πιστεύουμε — δεδομένα που 
δεν θα χρειαζόταν να επικαλεσθούμε και είναι μερικά μόνο από πολύ περισσό
τερα, που θα μπορούσαν να αντιπαρατεθούν, για σκοπούς αξιολόγησης, με 
άλλα ανάλογα, που αναμένουμε από άλλα μαθήματα.

7. Το Δ.Σ. θεωρεί το θέμα ως ύψιστης εθνικής σημασίας, που αφορά όχι 
λιγότερο και τη θρησκευτική αγωγή των μαθητών του Γυμνασίου, που στερή
θηκαν τη γεύση των εκκλησιαστικών κειμένων της Ορθοδοξίας στη γνήσια 
μορφή τους, πιστεύει στην αναντικατάστατη ανθρωποπλαστική δύναμη και 
μοναδικότητα του αρχαίου ελληνικού λόγου και εκφράζει την άποψη, ότι 
οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην αποκατάσταση της αρχαίας ελλη
νικής στη θέση που δικαιωματικά της ανήκει, ως της μητρικής μας γλώσσας, 
θα έχει ως συνέπεια να φθίνει και η καθομιλουμένη, θα επισωρεύσει αδυναμίες 
επί αδυναμιών και θα υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο την ελληνική Μέση 
Εκπαίδευση σε βαθμό αξιοθρήνητο και με γενικότερες συνέπειες.

8. Για τους πιο πάνω λόγους διακηρύττει ότι θεωρεί την άμεση επανει- 
σαγωγή της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας 
από το πρωτότυπο στις τάξεις του Γυμνασίου ως μέτρο εθνικής ανάγκης, που 
συνδέεται με τη συντήρηση της εθνικής ταυτότητας του Ελληνισμού και εκφρά
ζει τη βεβαιότητα ότι η πρωτοβουλία του υπουργού Εθνικής Παιδείας της 
Ελλάδας για ανακίνηση του θέματος θα αποδειχθεί ως ιστορικής σημασίας 
ενέργεια, που θα δώσει το έναυσμα για μια επανεκτίμηση όλων των πλευρών 
της ελληνικής Μέσης Εκπαίδευσης — αν όχι και των άλλων βαθμιδών — με 
στόχο την από κάθε άποψη βελτίωσή της.

Κ.Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΤ

ΓΙΑ ΤΟΝ Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
24 Φεβρ. 1987

Κύριον
Πρόεδρον
Ελληνικού Πνευματικού
Ομίλου Κύπρου
Λευκωσία

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,
Επί τη 50τηρίδι της Επιτροπής Κυπριακών Σπουδών, να μου επιτρέψετε 

να εσωκλείσω ενταύθα επιστολήν μου επί Τραπέζης Κύπρου αρ. 0547751 διά 
το ποσό των (£500) πεντακοσίων, ως συμβολικήν εισφοράν μου διά τον εορ- 
γασμόν που οργανώνουν ο ΕΠΟΚ και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών διά 
τον Γεώργιο Παπαχαραλάμπους και τη σχετική της Φιλολογικής Κύπρου που 
θα εκδοθεί δΓ αυτό μετά.

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΤΘΡΑΙΩΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΞΑΝΘΟΥ ΛΥΣΙΩΤΗ

'Ο «Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» εκφράζει βαθύτατη λύπη 
γιά τό θάνατο εκλεκτού μέλους του τού άλησμόνητου ποιητή Ξάνθου Λυσιώτη 
καί άποφασίζει

α) νά έκφράσει τά συλλυπητήριά του στήν οίκογένειά του
β) νά καταθέσει στέφανο στήν κηδεία του
γ) νά διανέμει είς μνήμη του διάφορες έκδόσεις του («Φιλολογική Κύ

προς» καί άλλες).

Λευκωσία 7 Ίαν. 1987

Καί τό έπίτιμο μέλος μας Μιχαλάκης Κυθραιώτης διέθεσε ποσόν (£140) 
γιά μιά έκδοση στή μνήμη Ξάνθου Λυσιώτη.
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ΕΛΙΣΣΑΙΟΤ ΓΙΑΝΝΙΔΗ: ΓΑΩΣΣΑ ΚΑΙ ΖΩΗ
(Το ευαγγέλιο του δημοτικισμού)

Το 1908 είδε το φως της δημοσιότητας το βιβλίο του Ελισαίου Γιανίδη 
«Γλώσσα και ζωή». Το βιβλίο αυτό αποτέλεσε σταθμό στον αγώνα των δημο
τικιστών για αλλαγή και πρόοδο.

Ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης το αποκάλεσε «Ευαγγέλιο του δημοτικι
σμού» και πράγματι όποιος διαβάσει το βιβλίο αυτό θα παραδεχτεί πως το 
«Γλώσσα και ζωή» είναι για το δημοτικισμό ό,τι το Ευαγγέλιο για το Χρι
στιανισμό.

Η Λιλή Ζωγράφου, πριν δέκα περίπου χρόνια, έλεγε πως το διάβασε και 
πως έψαχνε να βρει το συγγραφέα του, για να τον συγχαρεί για το θαυμάσιο 
βιβλίο του, και την προοδευτικότητα και την καθαρότητα των ιδεών και επι
χειρημάτων του.

Αν λοιπόν στη δεκαετία του 70 είχε χαρακτηριστεί και μάλιστα από τη 
Λιλή Ζωγράφου σαν προοδευτικό, θα πρέπει κατά την έκδοσή του το 1908 να 
είχε θεωρηθεί σαν πολύ επαναστατικό και ο συγγραφέας του σαν επικίνδυνος. 
Και πράγματι κάτι τέτοιο είχε γίνει, όπως μας πληροφορεί ο Χρ. Χρηστίδης 
στις δυο διαλέξεις του που δημοσιεύτηκαν στις εκδόσεις της Σχολής Μωραί'- 
τη. Ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Ελισαίος Γιανίδης παύτηκε από τη θέση που 
είχε σαν καθηγητής στο Βαρβάκειο.

Για να έχουμε όμως μια πιο σωστή και ολοκληρωμένη αντίληψη του σει
σμού που προκάλεσε το βιβλίο αυτό, θα πρέπει να θυμηθούμε πως λίγα μόλις 
χρόνια πιο πριν είχαν γίνει τα Ευαγγελικά και τα Ορεστειακά και πως κάθε 
δημοτικιστής χαρακτηριζόταν προδότης που έπαιρνε ρούβλια για να «κατα
στρέψει την εθνική ημών γλώσσα». Τώρα το από πού έπαιρναν ρούβλια οι 
δημοτικιστές και γιατί αυτοί που υποτίθεται πως τους τάδιναν είχαν συμφέρον 
να καταστρέψουν την εθνική μας γλώσσα είναι μια άλλη ιστορία, που δεν έχει 
καμμιά σχέση με τη λογική. Κατά πάσαν πιθανότητα υπονοούσαν πως έπαιρ
ναν ρούβλια από τους ανθρώπους της βασίλισσας Όλγας που ήταν Ρωσσίδα 
και που είχε το ...θράσος να βάλει να μεταφράσουν το Ευαγγέλιο, ώστε να 
μπορούν να το διαβάζουν και να το καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες και ιδιαί
τερα οι τραυματισμένοι στρατιώτες του άτυχου πολέμου του 1897. Ακόμη η 
εποχή που εκδόθηκε το «Γλώσσα και ζωή» ήταν η εποχή που ο γλωσσαμύντο- 
ρας Μιστριώτης έγραφε πως «Η Ελλάς διά λόγους ιστορικούς δεν έχει όρια 
προσηκόντως οχυρωμένα αλλά φρουρείται (!!!) των επάλξεων και των τηλεβό
λων της γλώσσης».

«Το ταξίδι μου» του Ψυχάρη είχε μόλις πριν μια εικοσαετία εκδοθεί και 
είχε προκαλέσει θύελλα. Οι μορφωμένοι του Έθνους δεχόντανε τη χρήση της 
δημοτικής γλώσσας μόνο στα ποιήματα και πιθανό σε κάποια πεζά. Οι εφη
μερίδες της εποχής γράφονταν σε μια βαθειά καθαρεύουσα και ήταν γεμάτες 
συντακτικά ή και γλωσσικά λάθη που επειδή κανένας σχεδόν δεν τις καλοκα- 

ταλάβαινε, τα περνούσαν για σωστή καθαρεύουσα. Ο Δελμούζος δεν είχε ακό
μη αρχίσει το πείραμά του στο Βόλο. Ένα πείραμα που φυσικά σταμάτησαν 
στη μέση οι σκοταδιστές του Βόλου και της Ελλάδας όλης.

Όλα ήταν μαύρα κι άραχλα για τους δημοτικιστές, όταν βγήκε .φως στο 
σκοτάδι, δροσιά μέσα στην κάψα της σαχαρικής ερήμου, άνθος ανάμεσα στ’ 
αγκάθια της αμάθειας το «Γλώσσα και ζωή» του Ελισαίου Γιανίδη. Ένα 
βιβλίο σταθμός στα νεοελληνικά γράμματα. ΓΓ αυτό θα προσπαθήσω να σας 
παρουσιάσω τόσο το συγγραφέα όσο και το έργο του.

Ο Σταμάτης Σταματιάδης, ο Ελισαίος Γιανίδης, γεννήθηκε το 1865 στο 
Νηχώρι του Βοσπόρου. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στο Κοινοτικό Δημοτικό 
σχολείο και μετά από προτροπή του δασκάλου του, ο πατέρας του τον έστειλε 
στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Μετά την αποφοίτησή του διορίστηκε δάσκα
λος στο χωριό του. Από κει πηγαίνει στην Αθήνα όπου μετά από διαγωνισμό 
παίρνει υποτροφία για να σπουδάσει γεωπονία στο Μονπελιέ. Διάρκεια σπου
δών τέσσερα χρόνια. Ο Σταματιάδης τελείωσε σε δυόμιση χρόνια. Το υπόλοι
πο του τρίτου χρόνου έκανε εκπαιδευτικές σπουδές στην Ιταλία και τον τέ
ταρτο σπούδασε ακόμη ένα χρόνο στα χημικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου 
του Μπορντώ — περίφημα για τα κρασιά τους. Κι αυτό εξηγεί το κάπως 
παράταιρο σχετικά με τα άλλα του έργα, μα τόσο επιτυχημένο βιβλίο του 
περί οινολογίας λίγα χρόνια αργότερα.

Το 1889 επιστρέφει στην Ελλάδα όπου και διορίζεται καθηγητής σε διά
φορες γεωργικές σχολές. Όταν κάποτε μετατέθηκε στην Αθήνα πραγματο
ποίησε το όνειρο της ζωής του. Εγγράφεται στη Φυσικομαθηματική Σχολή 
Αθηνών την οποία τελειώνει με άριστα και σε λίγο ανακηρύσσεται διδάκτορας 
των μαθηματικών. Παίρνει διορισμό στο Βαρβάκειο από το οποίο απομακρύ
νεται γιατί πήρε τον κακό δρόμο. Έγινε μαλιαρός.

Ο Σταμάτης Σταματιάδης είναι μια πολύπλευρη προσωπικότητα. Γεωπό- 
νος, οινολόγος, μαθηματικός, μουσικολόγος, διευθυντής τετράφωνων χορωδιών 
βυζαντινής μουσικής, πρώτο βιολί του ομίλου φιλομούσων, αλλά κυρίως είναι 
Γλωσσολόγος. Όταν δε λέμε πως είναι όλα αυτά δεν εννοούμε απλά και μόνο 
πως τα σπούδασε παρά και πως έγραψε εξαίρετα συγγράμματα γι’ αυτά.

Όμως εμείς σήμερα ασχολούμαστε με τον Ελισαίο Γιανίδη γιατί το έργο 
του «Γλώσσα και ζωή» που είναι πάντοτε επίκαιρο και που θάπρεπε να το 
μελετήσουν, όχι απλώς να το διαβάσουν, όσοι φιλόλογοι σέβονται τον εαυτό 
τους και την επιστήμη τους, έγινε στις μέρες μας ακόμα πιο επίκαιρο με τις 
συζητήσεις για επιστροφή των αρχαίων.

Σήμερα έχουμε δεχτεί όλοι πως έχει επικρατήσει η δημοτική γλώσσα σε 
όλα τα είδη του λόγου και πως η δημοτική μπορεί να εξυπηρετήσει και τις 
ανάγκες οποιασδήποτε επιστήμης. Όμως υπάρχουν οι νοσταλγοί της καθαρεύ
ουσας, που βρήκαν αφορμή κάποιες δηλώσεις του Τπ. Παιδείας της Ελλάδας 
και άρχισαν να μιλούν για την ανάγκη διδασκαλίας των Αρχαίων και πως τού
τη η διδασκαλία θα δώσει λύση στο πρόβλημα της γλωσσικής πενίας.
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Θα πρέπει σε όλους να θυμίσουμε πως η καθαρεύουσα δημιουργήθηκε από 
μια τάση επιστροφής στην αρχαία διάλεκτο, που όμως δεν μπόρεσε να πρα
γματοποιηθεί, γιατί οι θιασώτες της δεν ήξεραν να πουν μέχρι πού έπρεπε να 
γίνει η επιστροφή και κυρίως γιατί ο κόσμος δεν μπόρε,σε να μάθει τη γλώσσα 
αυτή. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια δεύτερη γλώσσα, γραφτή αυτή και διαφορε
τική από εκείνη που μιλούσε ο κόσμος. «Μεγαλώσαμε και μαζί μας μεγάλωσε 
και η αρχή της διπλής γλώσσας. Ήρθε ο καιρός να μάθουμε κάτι από την 
αρχαία φιλολογία. Τότε λίγο από δική μας κρίση, το περισσότερο από υποβο
λή, εσχηματίσαμε την ιδέα, σωστή άλλωστε ιδέα, ότι η αρχαία ελληνική φιλο
λογία είναι κολοσσός πνευματικής παραγωγής και θάμα ομορφιάς. Αλλά της 
ωραίας αυτής θεάς η θρησκεία παρανοήθηκε. Αντί να λατρέψουμε τη φιλολο
γία, εμάθαμε να προσκυνούμε τη γλώσσα, όπως ο αμόρφωτος χριστιανός, που 
δεν μπορεί να συλλάβει την ιδέα του Θεού, θεοποιεί και λατρεύει το εικόνι
σμα».

Αλήθεια πόσο είναι ωραία και πόσο τραγικά αληθινή είναι η παρομοίωση 
του Ελισαίου Γιανίδη! Για πολλές δεκάδες χρόνια προσκυνούσαμε και θεοποι
ούσαμε το εικόνισμα γλώσσα - γραμματική - συντακτικό και ξεχνούσαμε το 
Θεό, τη φιλολογία τη σοφία των Αρχαίων.

Αντί δε τώρα που μπορέσαμε να ξεφύγουμε από το τέλμα, να βοηθήσουμε 
όλοι ώστε να μην ξαναμπούμε ποτέ πια, αρχίσαμε να σαλιαρίζουμε σαν βρέφη 
που τους έκοψαν τα γλυκά και τα κουφέττα γιατί θα σαπίσουν τα δόντια τους. 
’Ετσι είναι για πολλούς φιλόλογους η επιστροφή στα αρχαία. Κουφέττο για 
να το αναμασούν και να τρώνε το χρόνο του μαθήματος με γραμματική και 
συντακτικό. Και ας σαπίσουν τα δόντια των παιδιών κι ας μη μπορούν έτσι να 
απολαύσουν την αρχαία φιλολογία.

Ο Ελισαίος Γιανίδης λέει πως στη γλώσσα διακρίνουμε τρία πράματα, το 
λεξικό, το τυπικό και τη σύνταξη. «Π.χ.‘αν θα πούμε νερό ή ύδωρ, άρτος ή 
ψωμί, είναι ζήτημα λεξικού. Αν θα πούμε πρόσλαβα ή προσέλαβον, τις γυναί
κες ή τας γυναίκας, είναι ζήτημα τυπικού, και τέλος όταν θα πούμε τον είδον 
αντί είδον αυτόν, με τον φίλον μου αντί μετά του εμού φίλου η διαφορά είναι 
στη σύνταξη.

Υποθέστε τώρα ότι σας παρουσιάζω μιαν άγνωστη σας γλώσσα, δηλαδή 
με άλλα λόγια, σας παρουσιάζω το λεξικό της, τη γραμματική της και το 
συντακτικό της, και σας θέτω το ζήτημα να βρείτε αν η γλώσσα αυτή ανήκει 
σε έθνος πολιτισμένο ή όχι. Ποιό άραγε θα σας οδηγήσει σ’ αυτή τη διάκριση; 
Εγώ λέω μόνο το λεξικό.

Και πραγματικώς δε φαντάζουμε με ποιο τρόπο θα μου αποδείξετε, ότι ο 
λαός που λέει επρόσλαβα είναι περισσότερο ή λιγότερο πολιτισμένος από κεί
νον που λέει προσέλαβον ή εκείνος που κάνει το μέλλοντα με μια λέξη, φαγού- 
μαι, από κείνον που λέει θα φάγω ή από κείνον, που για να εκφράσει την ίδια 
έννοια λέει θέλω να φάγω ή οφείλω να φάγω, όπως ο Άγγλος. Επίσης δε 
βλέπω γιατί αυτό καθαυτό το γεγονός του να λέει κανείς επί της τραπέζης ή 

επάνω εις την τράπεζαν, ακούω τινός ή ακούω τινά μπορεί να τον θέσει μια 
βαθμίδα παραπάνω ή παρακάτω στον πολιτισμό. Τυπικό και σύνταξη είναι 
πράματα που παρουσιάστηκαν αυτόματα σε κάθε τόπο, γεννημένα απ’ τις 
ιδιαίτερες φυσικές και ψυχολογικές συνθήκες του καθενός λαού, και που καμιά 
σχέση δεν έχουνε με τον πολιτισμό, όπως δεν έχει σχέση με τον πολιτισμό αν 
στον ένα τόπο οι άνθρωποι είναι ξανθοί και στον άλλο μελαχρινοί, στον ένα 
κοντοί και στον άλλο μεγαλόσωμοι.

Απεναντίας, το λεξικό, δηλαδή το ποσό των λέξεων και η ποικιλία των 
εννοιών που αντιπροσωπεύουν, αυτό θα σας δείξει φως φανερό σε τι σημείο 
βρίσκεται ένας λαός, γιατί αν εύρετε στο λεξικό του όλη την απειρία των όρων 
της επιστήμης, της φιλολογίας, της καλλιτεχνίας, του εμπορίου της βιομηχα
νίας, θα πείτε πως ο λαός αυτός είναι πολιτισμένος, αν όμως το λεξικό του 
περιέχει μόνο ψωμί, νερό, σπίτι... δηλαδή τις λέξες που σχετίζονται με τις 
πρώτες ανάγκες του βίου, θα πείτε πως αυτές είναι και οι μόνες ανάγκες που 
αισθάνθηκε ο λαός αυτός ως την ώρα, επομένως, βρίσκεται στην αρχέγονή του 
κατάσταση.

Τι θα κάμει λοιπόν μια γλώσσα για να βαδίσει παράλληλα με την πρόοδο 
του έθνους; Θα πλουτίζει ολοένα το λεξικό της. Μόλις παρουσιάζεται η ανάγ
κη να εκφραστεί μια νέα έννοια, θα εφευρίσκει αμέσως την κατάλληλη λέξη. 
Και τη λέξη αυτή πότε θα τη φτιάνει από δικά της υλικά ζωντανά, πότε θα 
την παίρνει από ξένη γλώσσα ζωντανή, και πότε πάλι από αρχαιότερη μορφή 
γλωσσική, δική της ή ξένη.

Είπαμε θα πλουτίζει το λεξικό της, δεν είπαμε θα το ανανεώνει. Δηλαδή 
τις λέξες που υπήρχαν από πριν δε θα τις αλλάξει. Θα προσθέσει νέες λέξεις 
μόνο εκεί όπου θα έχει και πράμα νέο να εκφράσει. Επομένως το ψωμί και το 
νερό, που υπήρχαν από πριν, δε θα πάρουν νέα ονόματα. Και ο λόγος είναι 
απλούστατα ότι δεν υπάρχει λόγος για να γίνει το ενάντιο, γιατί η κοινή λογι
κή λέει, πως ένα πράμα που υπάρχει, που έχει το δικαίωμα της πρώτης κατο
χής, τότε μόνο αλλάζει, όταν εκείνο που θα αντικαταστήσει εκπληρώνει τον 
σκοπό τελειότερα. Αλλά εκείνο που ονομάζουμε ψωμί δεν παρασταίνεται διό
λου καλύτερα, όταν θα το πούμε άρτος».

Εκτός σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δε θέλουμε το παρασταινόμενο να 
σοκάρει τον ακροατή μας οπότε λέμε, πέος ή αιδοίο, που δε λειτουργούν στη 
φαντασία του ακροατή και έτσι δεν τον σοκάρουν. Ιδού λοιπόν και μια χρήση 
της καθαρεύουσας. Είναι ολοφάνερο πως η επιχειρηματολογία του Ελισαίου 
Γιανίδη είναι σωστή, λογική και πέρα από κάθε συζήτηση, για όσους φυσικά, 
θέλουν να δουν την αλήθεια χωρίς προκαταλήψεις και παρωπίδες.

Λέει ακόμη ο Ε. Γιανίδης πως «τις λέξεις που υποδηλώνουν πράματα ή 
έννοιες τις φτιάχνει ο λαός και πως στους άλλους λαούς άκουσαν την αντίστοι
χη για την κάθε γλώσσα λέξη που σήμαινε κάτι και την κατάγραψαν όπως 
ακριβώς την άκουσαν χωρίς να προσπαθήσουν να τη διορθώσουν. Πήγαν δηλα
δή στο σιδερά, το ράφτη, το μαραγκό, το μηχανικό, άκουσαν τις λέξεις που 
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χρησιμοποιούσαν, τις κατάγραψαν και τις δέχτηκαν σαν λέξες της γλώσσας 
τους. Σε μας έγινε ακριβώς το αντίθετο. ’Ακόυσαν οι φιλόλογοι τις λέξες που 
χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι των διαφόρων επαγγελμάτων και δεν έμειναν 
ευχαριστημένοι από αυτές. Αποφάσισαν λοιπόν να τις αλλάξουν. Έτσι φτιά
χτηκαν τα αλεξιβρόχια, τα αλεξήλια, οι περισκελίδες, οι σκελέες, και άλλα 
πολλά που όταν μιλούσες, αν τα μιλούσες, γι’ αυτά στους ανθρώπους που τα 
χρησιμοποιούσαν στο επάγγελμά τους νόμιζαν πως τους μιλούσες αγγλικά ή 
γερμανικά. Τώρα αν ο απλός κόσμος δεν ξέρει τις ειδικές λέξες που χρησιμο
ποιεί ο σιδεράς, ο μαραγκός, ή ο ναυτικός, αυτό σημαίνει απλά και μόνο πως ο 
απλός κόσμος δε σπούδασε την τέχνη του μαραγκού, του σιδερά ή του ναυτι
κού και γι’ αυτό δεν ξέρει και τις λέξεις που χρησιμοποιούν αυτοί όλοι. Και 
πολύ φυσικά αυτό δε σημαίνει πως οι φιλόλογοι θα φτιάξουν καινούριες λέξεις 
για όλες τις τέχνες και τις επιστήμες και θα πάνε να πούνε στους ειδικούς πως 
πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις λέξες που ήξεραν και να αρχί
σουν να λένε τις καινούριες που έφτιαξαν οι φιλόλογοι. Τι πρέπει να γίνει 
λοιπόν; Μα απλούστατα. Να καταγραφούν οι λέξες που χρησιμοποιούν οι κά
τοχοι των τεχνών και των επιστημών και να δοθούν στο πλατύ κοινό σαν οι 
μόνες λέξες που ανήκουν στις διάφορες τέχνες και επιστήμες».

Αυτά όλα, είναι για μας και αυτονόητα και λογικά. Είναι δε φανερό πως 
η ατράνταχτη λογική που διέπει την επιχειρηματολογία του Ελισαίου Γιανίδη 
θα πρέπει να αναζητηθεί στη στενή συνάφειά ίου με τη λογική των θετικών 
επιστημών. Όσοι ασχολούνται με τις θετικές επιστήμες δε δέχονται θεωρίες 
που δεν μπορούν να αποδειχτούν. Ζητούν πάντα τη λογική που διέπει τα πρά
ματα και πείθονται για την ορθότητα μιας θεωρίας, όταν κάποιος την αποδεί
ξει με λογικούς συλλογισμούς ή με πείραμα. Γι’ αυτό σήμερα δεν μπορούμε 
να δεχτούμε πως η γλωσσική πενία των νέων οφείλεται στη μη διδασκαλία 
των αρχαίων εκτός αν κάποιος, είτε συγκρίνει κείμενα παλαιοτέρων με κείμε
να νεοτέρων και έτσι μας δώσει μια ένδειξη σημερινής πενίας, ή αν διδάξει δυο 
ομάδες ισοδύναμων μαθητών για ένα χρόνο αρχαία στη μια και νέα στην άλλη 
και καταφέρει να αποδείξει πως η πρώτη με τα αρχαία θα ξέρει καλύτερα τα 
νέα. Φυσικά και οποιαδήποτε άλλη λογική απόδειξη θα είναι δεκτή.

Λέγανε τότε πολλοί και λένε και μερικοί σήμερα πως αλλιώς μιλάνε στη 
Μακεδονία, αλλιώς στην Πελοπόνησσο αλλιώς στην Ήπειρο, αλλοιώς στην 
Κύπρο κλπ. ΓΓ αυτό λέγανε δεν υπάρχει ενιαία δημοτική και πρέπει όλοι μας 
να καταφύγουμε στην καθαρεύουσα.

«Μα γιατί άραγε αυτή η νέα λέξη, που θά καθιερωθεί ως πανελλήνια, δεν 
πρέπει να είναι εκείνη που ξέρουν οι μισρί Έλληνες, παρά πρέπει να είναι μια 
καινούρια, άγνωστη σε όλους, γιατί αντί οι λίγοι να μάθουν τη λέξη των πολ
λών, είναι προτιμότερο και οι λίγοι και οι πολλοί να μάθουνε μιαν άλλη λέξη, 
τη λογική αυτή μη γυρέψετε να καταλάβετε. Το θεμέλιο της είναι στην πρό
ληψη: οι λέξες αυτές είναι πρόστυχες, πολλές μάλιστα είναι ξένες και δεν 
επιτρέπεται στην ελληνική γλώσσα να έχει ξένες λέξεις».

Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές από περιοχή σε περιοχή, όμως δεν 
πρέπει να ξεχνούμε πως σε όλα τα μέρη της χώρας υπάρχουν χιλιάδες λέξεις 
που είναι κοινές για όλους. «Και αν η γλώσσα μερικών έχει πράγματι κάποιες 
διαφορές από τη γλώσσα του τόπου, θάμα θαμάτων! ύστερα από λίγον καιρό 
τις έχουν ξεχάσει και μιλούν τέλεια τη γλώσσα του τόπου, ενώ ποτέ δε θα 
μιλήσουν καθαρεύουσα. Αν λέγανε το ξύδι γλυκάδι, ύστερα από λίγο καιρό θα 
το πούνε ξύδι, μα ποτέ δε θα το πουν όξος. Η κότα θα γίνει όρνιθα ή πουλάδα, 
αλλά ποτέ όρνις ή αλεκτορίς, ο πετεινός: κόκορας, ποτέ αλέκτωρ, η γίδα: 
κατσίκα, ποτέ αίξ, ο τσαγανός: κάβουρας, όχι καρκίνος, ο σαλίγκαρος: σάλι- 
αγκος, όχι κοχλίας, το τζιέρι: συκώτι, όχι ήπαρ, ο κύρης: πατέρας, αλλά όχι 
πατήρ, ή μάννα: μητέρα, ποτέ μήτηρ-μήτερ, το αχλάδι: απίδι, ποτέ άπιον 
ούτε απίδιον, το χουλιάρι: κουτάλι, όχι κοχλιάριον, το τσουγγρανώ: γρατσου
νίζω, ποτέ αμύσσω,... Το ίδιο συμβαίνει και στη μορφή των λέξεων. Το στέ- 
κουνταν θα γίνει στεκότανε, όχι ίστατο, το γελούνε: γελάνε, όχι γελώσι, το 
περπατάγαμε: περπατούσαμε, όχι περιεπατούμεν, το μπορούσε: μπόραγε, ή 
μπόρειε ή δυνότανε, αλλά όχι ηδύνατο...».

Ακόμη υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στη σύνταξη της αρχαίας - καθαρεύ
ουσας προς τη δημοτική. Πιστεύω πως ο κύριος λόγος για τον οποίο κάνουν 
πολλοί τόσα πολλά λάθη τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο βρί
σκεται στο ανακάτεμα των δυο γλωσσών πράγμα που θα σταματήσει όταν 
σταματήσει η διδασκαλία των αρχαίων - καθαρεύουσας στο σχολείο. Ορίστε τι 
λέει ο Ελισαίος Γιανίδης για το πρόβλημα.

«Φυσική συνέπεια της αλλαγής του λεξικού και του τυπικού είναι ν’ αλλά
ξει και η σύνταξη. Αλλαγή της σύνταξης, σημειώστε σημαίνει αλλαγή στον 
τρόπο της σκέψης, δηλαδή αλλαγή του διανοητικού μας οργανισμού. Ένα 
σακκί ρύζι λέει η φυσική μας γλώσσα, μια μποτήλια κρασί. Όταν κάμετε το 
ρύζι όρυζαν και το κρασί οίνον, δε θα πείτε εις σάκκος όρυζα, μία φιάλη οίνος, 
θα πείτε εις σάκκος ορύζης, μία φιάλη οίνου, το περιεχόμενο θα μπει στη 
γενική. ’Αλλαξε η σύνταξη, δηλαδή άλλαξε το δέσιμο, η τοποθέτηση των 
πραμάτων μέσα στη γλώσσα, επομένως και μέσα στο μυαλό μας, άλλαξε ο 
μηχανισμός του μυαλού μας. Δεν αλλάξανε τα έπιπλα του σπιτιού, άλλαξε ο 
νοικοκύρης, και τα θέλει με άλλη τάξη βαλμένα.

Η διαφορά αυτή στη σύνταξη, το χάσμα αυτό μεταξύ των δυο γλωσσών, 
που το δείξαμε πιο απάνω σ’ ένα παράδειγμα, εκτείνεται σ’ όλη τη γραμμή. 
Ηγέρθην (εκ) της κλίνης μου θα πείτε, αλλά όχι εσηκώθην (εκ) του κραβατιού 
κρεβαττού μου. Εξήλθον (εκ) της οικίας μου, αλλά όχι εβγήκα (εκ) του σπιτι
ού μου. Διήλθον εκ της οικίας, αλλά όχι εβγήκα εκ του σπιτιού. Τον έσυρεν εκ 
του ωτός, αλλά όχι τον ετράβηξεν εκ του αυτιού.

Επί της τραπέζης ή απάνω στο τραπέζι, αλλά όχι επί του τραπεζιού. 
Τπό την τράπεζαν ή και κάτω από το τραπέζι, αλλά όχι υπό το τραπέζι.

Πλήρες ύδατος ή γεμάτο νερό, αλλά όχι πλήρες ύδωρ ούτε γεμάτο νερού. 
Προς βρώσιν ή για φάγωμα, αλλά όχι διά βρώσιν ούτε προς φάγωμα. Προ 
μεσημβρίας, αλλά όχι προ μεσημεριού».
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«Αποδείξαμε αλλού πως ο λαός δε μαθαίνει την καθαρεύουσα. Το απο
δείξαμε στις λέξεις. Ακόμα πιο φανερό γίνεται άμα προσέξουμε στη γραμμα
τική. Ο υπάλληλος έμαθε να λέει το βαρέλι βυτίο. Τι χαρά. Μα πότε όμως θα 
τον ακούσουμε να πει και εν τω βιτίω; Πότε εκ του βυτίου, επί του βυτίου, 
περί του βυτίου, προς τω βυτίω; Πότε θα μάθει να λέει πληρωθέντος του 
βυτίου; Πότε εν ουδενί βυτίω και εν άπασι τοις βυτίοις; Πότε το βυτίον πλη- 
ρούται και το β κενούται; Πότε θα πει το β είναι πεπληρωμένον ή τουλάχιστο 
γεγεμισμένον; Πότε το πλήρες βυτίον, του πλήρους βυτίου, τω πλήρει βυτίω, 
τοις πλήρεσι ή και τοις γεμάτοις βυτίοις; Πότε; Καθαρεύουσα, χριστιανοί μου, 
δε θα πει βυτίον και οικία. Καθαρεύουσα θα πει δοτική, αναδιπλασιασμός, 
χρονική αύξηση. Καθαρεύουσα θα πει εν, εκ, επί, υπό, ανά, περί, υπέρ. Ενόσω 
ακούτε μέσα στο βυτίο, απάνω στο β, σε όλα τα β.' κρίμα στη χαρά σας! ο 
άνθρωπος αυτός μιλεί καθαρότατη τη γλώσσα της μάνας του με μια καινούρια 
λέξη παραπάνω».

Λέει πολλά, πάρα πολλά ο Ελισαίος Γιανίδης στο βιβλίο του «Γλώσσα 
και ζωή» που όμως είναι αδύνατο να τα επαναλάβω τώρα. Θα τελειώσω λοι
πόν με κάτι που λέει για την καθαρεύουσα και που δεν απέχει και ^ολύ από 
τον προβληματισμό μας για το θέμα που δημιουργήθηκε τώρα για τη διδα
σκαλία της Αρχαίας στα Γυμνάσια.

«Τη γλώσσα αυτή η πολιτεία την αναγνωρίζει πως δεν ανήκει στη σημε
ρινή ελληνική, ούτε δέχεται πως θα γίνει αργότερα δική μας, δηλαδή τη δέχε
ται για νεκρή γλώσσα. Αλλά τότε πέφτει σε μιαν ασυγχώρετη αντίφαση, να τη 
διδάσκει, ως πρώτο και κύριο μάθημα του σχολείου, σε παιδιά δέκα χρονών 
που τα τρία τέταρτα απ’ αυτά δε θα συμπληρώσουν την εγκυκλοπαιδική τους 
μόρφωση, δε θα ακολουθήσουνε κλασικές σπουδές δε θα μάθουν την αρχαία 
ελληνική αλλά για να πάρουνε λίγη πρακτική μόρφωση χρήσιμη στη ζωή, και 
για να μάθουν τη δική τους γλώσσα. Τα παιδιά αυτά τα βασανίζουμε με τη 
γραμματική μιας νεκρής γλώσσας ενώ ξέρουμε πως το παιδί μόνο με την ομι
λία μαθαίνει ξένη γλώσσα.

Φυσική συνέπεια της δυσανάλογης αυτής δυσκολίας, που άκαιρα παρουσιά
ζεται στη μόρφωση του παιδιού, είναι που η διδασκαλία αφήνει τη φυσική της 
διεύθυνση και αναγκάζεται να προσκολληθεί στη γραμματική. Η γλώσσα από 
όργανο της διδασκαλίας γίνεται σκοπός. Και αντί να δώσουμε στο παιδί ανα
γνώσματα μορφωτικά του νου και της καρδιάς αντί να του παρουσιάσουμε μια 
προοδευτική σειρά κείμενα, που να βοηθήσουν το νου ν’ ανέβει σκαλί σκαλί 
προς το δυσκολότερο — δυσκολότερο στη σκέψη, όχι στη γλώσσα — αντί να 
υποβάλουμε το νου σε μεθοδική γυμναστική, του δίνουμε απλούστατα γλωσ
σικά γυμνάσματα. Γιατί, στην εκλογή των κειμένων δεν εξετάζονται τα κεί
μενα ως περιεχόμενο, εξετάζονται ως μορφή, δεν εξετάζονται τι λέει ο κάθε 
συγγραφέας, παρά σε τι γλώσσα το λέει. Τι ενδιαφέρον μπορεί να βρει το 
παιδί και τι δίδαγμα θα βγάλει και τι είδος άσκηση θα κάμει ο νους του, με το 
να μάθει πόσους παρασάγγες έκαμε κάθε φορά ο Κύρος, πόσες χιλιάδες οπλί

τες είχε και πόσους πελταστές και πόσους ιππείς, ποιες πονηριές και ποιά 
πρόστυχα μέσα μεταχειρίστηκε για να ρίξει τον αδελφό του απ’ το θρόνο, κι 
ένα σωρό τέτοια πράματα, ξένα εντελώς προς την παιδική σκέψη, ανίκανα να 
ξυπνήσουν τη φαντασία του παιδιού και να κάμουν το μυαλό του να δουλέψει; 
Είναι λοιπόν φανερό πως τέτοια αναγνώσματα τα δίνουμε στο μαθητή, όχι για 
να μορφωθεί, παρά για να μάθει γλώσσα, τα δίνουμε ως συλλογή από γραμ
ματικά παραδείγματα, ως παράρτημα γραμματικής. Δηλαδή λησμονούμε το 
σκοπό της διδασκαλίας και παίρνουμε το όργανο για σκοπό».

Και έχει πέρα για πέρα δίκιο ο Ελισαίος Γιανίδης σ’ αυτά που λέει. 
Θυμηθείτε τις προτάσεις από τα αρχαία που κάναμε εμείς σαν μαθητές, που, 
σχεδόν δεν είχαν κανένα νόημα, ή ακόμη θυμηθείτε τις ευκτικές, ή τους παρα
κειμένους ή τους υπερσυντελίκους. Καλύτερα να μην τα θυμηθείτε γιατί θα 
σας έλθει αναγούλα όπως ήλθε και σε μένα. Τα κείμενα που μας έδιναν μέχρι 
και την Γ ' τάξη δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να προσπαθούν να μας μάθουν 
τη γλώσσα. Από περιεχόμενο τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Να κάνουμε τώρα μια 
αναφορά στα κείμενα που κάνουν σήμερα οι μαθητές των τριών πρώτων τά
ξεων; Λοιπόν, Βενέζης, Μυριβήλης, Ελύτης, Σεφέρης, Ρίτσος, Βάρναλης, Δι- 
δώ Σωτηρίου, Βλαχογιάννης, όμως σταματώ γιατί αν συνεχίσω θα χρειαστώ 
ακόμη μια κόλλα χαρτί για να γράψω τους συγγραφείς μόνο. Πιστεύω πως τα 
«Μεσολογγίτικα Χριστούγεννα» της Δέλτα και «οι γλάροι» του Βενεζη αξί
ζουν όσο όλα τα αρχαία κείμενα που μας έδιναν μέχρι και την Γ ' τάξη. Αν 
ακόμη σκεφτούμε τα αριστουργηματικά «Μεγάλα χρόνια» του Βλαχογιάννη 
θα δούμε πως μόνα τους μπορούν να αντικαταστήσουν οσαδήποτε αρχαία κεί
μενα. Ακόμη, το βαθύτερο νόημα των κοματιών αυτών το πιάνει ο μαθητής 
χωρίς την παρεμβολή του δασκάλου, μόνος του, πράμα που ξέρουμε όλοι μας 
πόσο μεγάλη σημασία έχει.

Ακόμη σήμερα κάνουν σε μεταφράσεις Ιλιάδα, Οδύσεια, Αντιγόνη, Ιφιγέ
νεια, Κρίτωνα, και δεν ξέρω τι άλλο. Μαθαίνουν δηλαδή σήμερα, νοήματα, 
ουσία και όχι λέξεις και φράσες. Λοιπόν για μένα είναι ολοκάθαρο πως σήμερα 
τα παιδιά μαθαίνουν περισσότερα και ουσιαστικότερα πράματα από πριν. Και 
μόνο άνθρωποι εκτός τόπου και χρόνου είναι δυνατό να ζητούν να επανέλθουμε 
στα «Δαρείου και Παρισάτιδος γίγνονται παίδες δύο...».

Τελειώνοντας πιστεύω πως όλοι θάπρεπε να μελετήσουμε σοβαρά και 
υπεύθυνα το «Γλώσσα και ζωή» του Ελισαίου Γιανίδη. Αυτό θα μας βοηθήσει 
να δούμε ξεκάθαρα τις διάφορες πλάνες που ταλαιπωρούν τόσο εμάς όσο, και 
σπουδαιότερο, τα νεαρά βλαστάρια, τα καημένα τα παιδιά που θέλουμε να 
τους βάλουμε πάλι τα αρχαία και να τα κάνουμε να ξεχάσουν τη σωστή ομιλία 
που μαθαίνουν στο σπίτι τους.

Η γλώσσα μαθαίνεται με τη συνομιλία, με το διάβασμα βιβλίων γραμμέ
νων στη γλώσσα που μιλούμε και όχι με τη γραμματική και το συντακτικό 
μιας νεκρής γλώσσας.

ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
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ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ*  
Στον Κύπριο λαογράφο Γεώργιο X. Παπαχαραλάμπους

* Τη μελέτη αυτή την έκανα ανακοίνωση στις 18 Απρίλη 1942 στην Εταιρεία Κυπριακών Σπου
δών. Περίληψή της δημοσιεύτηκε στον Δ ' τόμο του «Δελτίου Κυπριακών Σπουδών», σελ. xviii- 
xviii. Δεν άλλαξα τίποτε, εκτός από το μονοτονικό.

Κ.Μ.Π.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως στην τέχνη εκείνο που έχει μεγαλύτερη ση
μασία δεν είναι το περιεχόμενο αλλά η καλλιτεχνική μορφή. Η τέχνη χρησιμο
ποιεί για υλικά της και την αρετή και την κακία, και δεν μπορούμε να πούμε 
πως αυτό το έργο τέχνης είναι ανώτερο από το άλλο, μόνο και μόνο γιατί το 
πρώτο παρουσιάζει ενάρετους τύπους και το άλλο κακούς. Εκείνο που έχει 
σημασία είναι ο τρόπος, ο καλλιτεχνικός τρόπος, με τον οποίο θα παρουσια
στεί η αρετή και η κακία. Ο ύπουλος και δολερός Ιάγος του Shakespeare είναι 
τόσο καλλιτεχνικό πρόσωπο όσο η φιλάδελφη κι ευλαβική Αντιγόνη του Σο
φοκλή.

Σήμερα όμως δεν πρόκειται να κάνω καλαισθητική κριτική ή καλολογικήν 
αξιολόγηση της κυπριακής λογοτεχνίας, μα να εξετάσω μόνο το υλικό που 
πήρε και χρησιμοποίησε. Δηλαδή, δε θα εξετάσω πώς πραγματοποίησε μέσα 
στα πλαίσια της τέχνης του λόγου το περιεχόμενο που έβαλε για σκοπό, αλλά 
ν’ αναφέρω μόνο από πού πήρε το περιεχόμενο αυτό, ποιές είναι οι πηγές του, 
και να το κατατάξω τόσο μέσα στην κυπριακή ζωή όσο και μέσα στο περιβάλ
λον που μας επηρεάζει. Άλλωστε πιστεύω πως τέχνη χωρίς περιεχόμενο δεν 
μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί δηλαδή να σταθεί μέσα στη ζωή σαν ένα βιώσι
μο στοιχείο του ανθρώπινου πολιτισμού. Μια λοιπόν που είναι ανάγκη κάτι να 
έχει κανείς να πει, για να προσπαθήσει να το εκφράσει καλλιτεχνικά, δεν είν’ 
άσκοπο να εξετάσουμε αυτό το κάτι που κάθε φορά περιέχει η κυπριακή λογο
τεχνική παραγωγή. Νομίζω μάλιστα πως κάποιες ωφέλειες γενικώτερες θα 
έχουμε: Θα δούμε τα ενδιαφέροντα που έχουν οι Κύπριοι λογοτέχνες και τη 
σκέψη που τους κινεί στη δημιουργία τους, την εξέλιξή της, και επομένως και 
την εξέλιξη του πνευματικού κόσμου του κυπριακού λαού, — μια και η λογο
τεχνία καθρεφτίζει, λίγο πολύ, τη ζωή ενός λαού σ’ όλες τις εκδηλώσεις της. 
Θα δούμε αν και πσο οι λογοτέχνες μας νιώσανε το λαό μας, και τί έκαναν για 
την πνευματική του ανάπτυξη. Κι άμα διαπιστώσουμε την κατάσταση που 
δημιούργησαν, θα κοιτάξουμε τα μέσα που χρειάζονται για τη στενώτερη 
επαφή λογοτεχνίας και λαού, για το καλό και των δυο.

Ωστόσο, πριν μπω στην εξέταση των προβλημάτων αυτών, θέλω να προ
λάβω μια παρεξήγηση: Δεν εννοώ πως είναι δυνατό τα πνευματικά και ιδιαί- 

τέρα τα καλλιτεχνικά ζητήματα να λύουνται με συνταγές, και μάλιστα από 
ανθρώπους που δεν είναι δημιουργοί - λογοτέχνες. Πιστεύω όμως ακράδαντα 
πως και στους λογοτέχνες είναι απαραίτητο το «γνώθι σαυτόν», κι απαραίτη
τη η γνώση των ποικίλων αναγκών της ζωής του κόσμου μέσα στον οποίο 
ζουν, γιατί έτσι και τα λάθη τους τ’ αποφεύγουν ή τα προλαμβάνουν και τα 
διορθώνουν, και τις προσπάθειές των τις κατευθύνουν σε μια υγιέστερη και πιο 
καρποφόρα, ευεργετική και καλλιτεχνική παραγωγή.

Αν πρόκειται με τον όρο «λογοτεχνία» να εννοήσουμε τα έργα του γρα
πτού λόγου που έχουν απόλυτα την καλλιτεχνική μορφή, θα βρεθούμε στην 
ανάγκη να περιορίσουμε πολύ την έκταση της νεώτερης κυπριακής λογοτεχνί
ας, γιατί λίγα μονάχα έργα θα μπορούσαν ν ’ αντέξουν σε μιαν αυστηρή επιλο
γή. Έτσι είμαστε αναγκασμένοι να περιλάβουμε στην έννοια «κυπριακή λο
γοτεχνία» και έργα μετριώτερα, μετριώτατα μάλιστα, που από την καθαρή 
τέχνη παίρνουν μονάχα την προσπάθεια για μιαν επίπλαστη έντεχνη μορφή κι 
έχουν τη διάθεση και το σκοπό να γίνουν έργα τέχνης, μένουν όμως στην περι
οχή της χωρίς καλλιτεχνικό αποτέλεσμα προσπάθειας. Εκεί που λείπει η πρα
γματική λογοτεχνία, θα πάρουμε την πνευματική παραγωγή που θέλει να την 
αντικαταστήσει. Και αυτής επίσης της παραγωγής θ’ αναζητήσουμε τις πη
γές.

Χωρίζω τη ζωή της νεώτερης κυπριακής λογοτεχνίας σε τρεις περιόδους: 
από την Αγγλική κατοχή (1878) ως το 1900, από το 1900 ως το 1918, κι 
από το 1918 ως σήμερα (1942). Στην πρώτη περίοδο, με τη μεταπολίτευση 
που ήρθε στην Κύπρο, άλλαξε ουσιαστικά η πνευματική ζωή του τόπου, ή 
καλύτερα, άρχισε να παρουσιάζεται κάποια πνευματική ζωή στην Κύπρο, που 
πρωτύτερα μονάχα σαν παράδοξο φαινόμενο παρουσιαζόταν. Ουσιαστικά 
όμως η ζωή του κυπριακού λαού δεν άλλαξε και πολύ. ΓΓ αυτό εκείνοι που 
λέγουνταν μορφωμένοι κι έκαναν τους διανοούμενους, την περιφρονούσαν και 
δεν καταδέχουνταν να την κοιτάξουν, να τη μελετήσουν και να τη χρησιμοποιή
σουν σαν υλικό, αδιάφορο με ποιό μοτίβο, για τη «λογοτεχνική» παραγωγή 
τους. Οι λίγοι που γράφουν, επηρεασμένοι από το παράδειγμα της σύγχρονης 
και κάπως προγενέστερης ελληνικής λογοτεχνίας, παίρνουν τα θέματά τους 
από την ιστορία, την ελληνική και κυπριακή, περισσότερο οι στιχοπλόκοι και 
οι δραματουργοί κι ολιγώτερο οι πεζογράφοι. Πώς τα δουλεύουν τα θέματα 
αυτά και πώς τα παρουσίαζαν, άλλος λογαριασμός: φτάνει να πούμε πως τόσο 
ανεδαφικά εργάζονταν, ώστε σχεδόν τίποτε δικό τους δεν έμεινε σήμερα που 
να τους θυμίζει σαν εργάτες του λόγου αξιόλογους.

Εκείνοι που στην περίοδο αυτή, όπως και στις επόμενες, παίρνουν το 
υλικό τους από τη σύγχρονή τους κυπριακή πραγματικότητα, είναι οι «ποιητά
ρηδες», που κι ας στέκουνται βέβαια έξω από την καθαρή τέχνη τουλόγου, 
όμως δεν μπορούμε να τους αγνοήσουμε, αφού είναι οι αντιπρόσωποι του εί
δους εκείνου της λογοτεχνίας που περισσότερο απ’ όλα διαβαζόταν από το 
λαό και τον επηρέαζε αμεσώτερα. Οι «ποιητάρηδες» της Κύπρου είναι οι μό
νοι «γραφιάδες» που είχαν την αίσθηση του αναγκαίου: συγκινούνται από τα 
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μεγάλα σύγχρονα γεγονότα που συγκλονίζουν τον κυπριακό λαό: φόνοι, θεομη
νίες, θαύματα αγίων, εθνικές περιπέτειες, κι άλλα ανάλογα, νά τμ θέματά 
τους, που ό,τι άλλο κι αν τους λείπει κι αν υστερούν στην εκτέλεση, όμως 
μένουν καθαρά και ζωντανά κυπριακά. Αν τύχαινε μέσα στους «ποιητάρηδες» 
να βρισκόταν ένας άνθρωπος με πραγματικό ποιητικό ταλέντο και με πλατύ
τερο πνεύμα, πιστεύω πως πολλά θα είχε να ωφεληθεί η κυπριακή ποίηση από 
την προσγείωση αυτή στη σφαίρα του πραγματικού.

Αλλά με αυτό ας μη νομιστεί πως θέλω την ποίηση ή την τέχνη γενικά να 
παράγει έργα ad hoc, με ένα προκαθορισμένο σκοπό, με δημοσιογραφική επι- 
καιρότητα: τότε μόνο θεματογραφίες θα έκανε — όπως άλλωστε έκανε τις πιο 
πολλές φορές που ακολούθησε αυτή την ταχτική — και όχι έργα τέχνης. Μα 
πιστεύω πως, όταν ο τεχνίτης του λόγου ζει όχι μόνο σωματικά αλλά και 
πνευματικά μέσα στη σύγχρονή του ζωή, αυτή τη ζωή έχει καθήκον να την 
πάρει και να την ανεβάσει στη σφαίρα της τέχνης, αν θέλει να κάνει έργο 
βιώσιμο κι όχι απλά καλολογικά εκθέματα που ζουν όσο κι ο καπνός.

Και για να μη μιλούμε με γενικότητες και αοριστίες, παίρνω δυο παρα
δείγματα Κυπρίων λογοτεχνών που από την πρώτη κιόλας περίοδο άρχισαν να 
παρουσιάζουνται, επηρεασμένοι κι από την κακή παράδοση της σύγχρονης ελ
ληνικής ποιητικής παραγωγής, αλλά και προσγειωμένοι στην κυπριακή πρα
γματικότητα: ο Βασίλης Μιχαηλίδης κι ο Δημήτρης Λιπέρτης. Πρωτοπαρου- 
σιάστηκαν με έργα που, όσο κι αν έχουν τη σφραγίδα του άρρωστου κι αναιμι
κού ρομαντισμού (στη γλώσσα, διάθεση, θέματα), όμως αρχίζει σ’ αυτούς να 
μιλά η σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα και δειλά - δειλά να μπαίνει*  στην 
ποίησή τους, όσο που σε λίγο, στη δεύτερη περίοδο, νικά και κυριαρχεί στο 
έργο τους, που μένει, ως σήμερα ακόμη, το μόνο καθαρά κυπριακό, και στο 
περιεχόμενο και στη μορφή, έργο της νεώτερης κυπριακής λογοτεχνίας, — με 
αξιώσεις ζωής μακραίωνης όχι μονάχα για το θέμα του μα και για την καλλι
τεχνική πραγμάτωση που έχει.

Στη δεύτερη περίοδο, 1900-1918, ο πνευματικός φωτισμός του κυπρια
κού λαού γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό, αρχίζει να παίρνει κάποιο γοργότερο 
ρυθμό η βραδυκίνητη και συντηρητική ζωή του, γίνεται μια προσπάθεια ανα
προσαρμογής των τρόπων ζωής, στις πόλεις ιδιαίτερα, μέσα σε μια περισσό
τερη ανοιχτή ατμόσφαιρα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν άλλαξαν ακόμη 
ριζικά οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες του τόπου, ούτε η πνευματική 
και πολιτική ζωή του πήρε αυθυπαρξία και περιεχόμενο ουσιαστικό. Οι εξω
τερικές σχέσεις και επιδράσεις γίνονται κάπως πιο στενές και ισχυρότερες, 
προπάντων από την Ελλάδα, μα πάλι το καθαρά κυπριακό χρώμα μένει ανάλ- 
λαχτο και ζωηρό.

Όμως η κυπριακή λογοτεχνία στην περίοδο αυτή κερδίζει σε βάθος, για
τί προσπαθούν όσοι την καλλιεργούν να μη δώσουν τις ωραίες ή άσχημες αε
ρολογίες της προηγούμενης γενεάς, μα κάτι πραγματικώτερο. Πιστεύω πως 
σ’ αυτό συντέλεσε πολύ η διάδοση της μόρφωσης κ’ οι σπουδές στην Ελλάδα, 

απ’ όπου, μαζί με τα διπλώματά τους, πολλοί νεαροί επιστήμονες φέρνανε 
και τις νέες ζωντανές ιδέες, ιδιαίτερα την αγάπη στους λαϊκούς ελληνικούς 
θησαυρούς: γλώσσα, παραμύθια και τραγούδια, παραδόσεις, λαϊκή ζωή με τις 
απλές συνήθειες και τα ωραία της έθιμα, — κινημένοι κ’ εκεί στην Ελλάδα 
από το φωτεινό κήρυγμα του Νικόλαου Πολίτη, του ιδρυτή της ελληνικής 
λαογραφίας. Μαζί όμως και η νεοελληνική επίδραση, στην ποίηση ιδιαίτερα, 
φαίνεται καθαρή και στα θέματα των Κυπρίων ποιητών, που τραγουδούν τα 
ίδια πράγματα (και με την προσπάθεια για τον ίδιο τρόπο, βέβαια) που και οι 
σύγχρονοι νεοέλληνες ποιητές, τραγουδούν δηλαδή μια ζωή που δεν υπάρχει 
στην Κύπρο ή μόλις αρχίζει να δημιουργείται ή φαντάζουνται πως υπάρχει κ’ 
εδώ: λεπτά αισθήματα, κάποιος αέρας μεγάλης ζωής, η φύση, τα τοπία, οι 
γιορτές, εικόνες της σύγχρονης ζωής, ταξίδια λιγόπνοα, νά τα θέματα της 
περιόδου αυτής.

Αλλά κοντά σ’ αυτά, που σπάνια μπαίνουνε στον κύκλο της πραγματικής 
τέχνης, (και σ’ αυτό φταίει η εκτέλεση, η δυναμικότητα των λογοτεχνών και 
όχι μόνο τα θέματά τους), έχουμε τα θέματα τα παρμένα από την πραγματική 
κυπριακή ζωή, που στα χέρια αληθινών τεχνιτών δουλεύονται ορθά και παρου
σιάζονται σαν έργα τέχνης εξαιρετικής. Είναι, πρώτα και κύρια και πάνω απ’ 
όλα, το έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη και ύστερα τα λίγα διηγήματα του Νίκου 
Χατζηγαβριήλ, (το έργο του Λιπέρτη που ανήκει στην ίδια σειρά θα το αφήσω 
στην τρίτη περίοδο, γιατί τότε παρουσιάζονται σε βιβλία τα κυπριακά ποιή- 
ματά του).

Το έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη είναι πολύ γνωστό, ώστε να μη χρειάζε
ται να σας το θυμίσω σε λεπτομέρειες. Θέλω τούτα τα γενικά να τονίσω τώρα 
σχετικά μ’ αυτό: Πήρε από την κυπριακήν ιστορία, ιδιαίτερα από επεισόδια 
της ελληνικής επανάστασης του 1821 που σχετίζονται με την Κύπρο, και 
έδωσε ζωντανές εικόνες της μεγάλης εκείνης εποχής στα δυο σημαντικώτερα 
ποιήματά του, την «9η Ιουλίου» και τη «Χιώτισσα». Σ ’ άλλα του ποιήματα 
ξανάπλασε ολάκερη την κυπριακήν ιστορία — ίσως λιγώτερο καλλιτεχνικά, 
μα αυτό είναι άλλο ζήτημα — και σ’ άλλα πήρε από τη σύγχρονη κυπριακήν 
ιστορία και ζωή, από τα ελληνικά εθνικά γεγονότα. Για μένα ο Βασίλης Μι
χαηλίδης μένει ο δάσκαλος για κείνους που θέλουν να μάθουν πώς ένα θέμα 
τοπικό, σύγχρονο ή παλαιότερο, πρέπει να το αγγίζει ο τεχνίτης του λόγου, 
πώς να το ξεδιαλέγει και να το βλέπει, πώς να το αναπλάθει και να το ανυψώ
νει στη σφαίρα της τέχνης, για να γίνει θέμα λογοτεχνικό βιώσιμο. Όχι φω
τογραφία ούτε ξερή αναδιήγηση ιστορικών γεγονότων, αλλά ζωντανή δημι
ουργία με φόντο τοπικό και χρώμα τοπικό, και διάθεση ανθρώπινη.

Ο Νίκος Χατζηγαβριήλ στα λίγα κυπριακά διηγήματά του έδωσε αδρές 
εικόνες της σύγχρονης κυπριακής ζωής ή της κυπριακής παράδοσης, κ’ έγινε 
στον πεζό λόγο το πρότυπο πλούσιου κυπριακού λόγου, κ’ έδειξε την κατεύ
θυνση που πρέπει με στοργή να στραφούν οι πεζογράφοι μας για ν’ αντλήσουν 
τα ζωντανά τους θέματα.
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Και πάλιν όμως σπεύδω να προλάβω μια παρεξήγηση που μπορεί να δη- 
μιουργηθεί: Δε βρίσκω άξιους για την Κύπρο τους δυο αυτούς λογοτέχνες 
γιατί γράψανε στην κυπριακή ντοπολαλιά, μα γιατί νιώσανε ορθά την κυπρια
κή πραγματικότητα και την αποδώσανε δυναμικά και πλούσια στα έργα τους. 
Άλλωστε στην τρίτη και πιο καρποφόρα περίοδο της κυπριακής λογοτεχνίας, 
ανάλογα θα πούμε και για άλλους που δεν γράφουν στην κυπριακή αλλά στην 
πανελλήνια δημοτική γλώσσα.

Στην τρίτη περίοδο, 1918-1942, η κοινωνική διάρθρωση της κυπριακής 
ζωής αλλάζει πολύ. Η Κύπρος μπαίνει όλο και περισσότερο μέσα στον κύκλο 
της ευρωπαϊκής ζωής με τα καλά και τα κακά της, και γίνεται μια μικρογρα
φία εκείνης, ξεθωριασμένη ίσως αλλά γιομάτη σφρίγος και κίνηση. Η μόρφωση 
γενικεύεται περισσότερο, η επικοινωνία με το εξωτερικό είναι στενώτερη και 
οι ποικίλες επιδράσεις απ’ εκεί αμεσώτερες, οι πόλεις παίρνουν το ρυθμό της 
μεγάλης κίνησης (στην οικονομική προπάντων εκδήλωση και λιγώτερο στην 
πνευματική), τα κυπριακά χωριά δεν είναι πια απομονωμένα, κ’ η αλλαγή 
στον τρόπο της ζωής είναι φανερή τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στα αγρο
τικά. Ιδέες και συνήθειες ευρωπαϊκές μεταφυτεύονται κ’ εδώ και αλλοιώνουν, 
ας είναι κ’ επιφανειακά, το χαρακτήρα της κυπριακής ζωής, και γενικά ένα 
μεγάλο βήμα έγινε για την εξαφάνιση του τοπικού χρώματος, — αδιάφορο αν 
για καλό ή κακό. Διαπιστώνουμε μόνο μια κατάσταση.

Η λογοτεχνία είναι πλουσιώτερη τώρα και σε ποσό και σε ποιό, και γενι- 
κώτερης μορφής και ουσίας, όπως ακριβώς και η κυπριακή φιλοδοξία για με
γαλύτερη ζωή. Οι λογοτέχνες δεν βλέπουν μόνο σαν Κύπριοι, ούτε μόνο σαν 
Έλληνες, αλλά θέλουν να προσαρμοστούν στα παγκόσμια ρεύματα σκέψης και 
έκφρασης, και δείχνουν ότι δονούνται κι από ζητήματα και ιδέες παγκόσμιας 
δύναμης και αξίας, — αδιάφορο αν σπάνια τα καταφέρνουν πρεπούμενα. Θέλω 
επίσης να τονίσω και κάτι άλλο: Πολλοί Κύπριοι λογοτέχνες ζώντας μόνιμα 
στο εξωτερικό, χωρίς βέβαια να λησμονήσουν ή να παραβλέψουν πάντα το 
κυπριακό υπόβαθρό τους, επηρεάζονται αμεσώτερα από το νέο περιβάλλον 
τους, και προπορεύονται όχι μόνο σχετικά με τη μικρή κυπριακή πνευματική 
ζωή, αλλά και σχετικά με το μεγάλο κύκλο του εξωτερικού μέσα στον οποίο 
ζουν. Γι’ αυτό είναι δύσκολο τώρα να ξεχωρίσουμε, ξεκάθαρα πάντα, την 
κυπριακή λογοτεχνία από τη σύγχρονη ελληνική. Σπάνια μπορούμε να διακρί
νουμε με σαφήνεια την αρχή, το σημείο όπου η μια χωρίζεται από την άλλη. 
Ίσως μόνο τα θέματα, σε μερικούς πάλι λογοτέχνες μας, θα μπορούσαν να 
μας δείξουν κάπως το ξεχώρισμα αυτό, γιατί η νοοτροπία, η γενική διάθεση 
και η λογοτεχνική εκτέλεση τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχουν όχι 
μόνο ομοιότητα αλλά και κοινότητα, ταυτότητα στην κυπριακή και στην κα
θαυτό ελλαδική λογοτεχνία. Τότε είναι που, μαζί με το Λιπέρτη, παρουσιά
ζουν το λαμπρό έργο τους ο Νίκος Νικολανδης, ο Γλαύκος Αλιθέρσης, ο Τεύ- 
κρος Ανθίας, ο Μελής Νικολανδης, ο Παύλος Βαλδασερίδης, ο Λουκής Ακρί
τας, για ν’ αναφέρουμε τους σπουδαιότερους πεζογράφους και ποιητές της 

περιόδου. Αλλά και αυτοί και οι άλλοι Κύπριοι λογοτέχνες της εποχής αυτής, 
εκτός από το Λιπέρτη, τον Παύλο Λιασίδη και μερικούς άλλους, ανήκουν τόσο 
στην κυπριακή λογοτεχνία όσο και στη σύγχρονη ελληνική. ΓΓ αυτό, περισσό
τερο στην περίοδο αυτή αξίζει να δούμε τα θέματα που παίρνουν ol Κύπριοι 
λογοτέχνες.

Πολλοί αντλούν από τη σύγχρονη κυπριακή ζωή, του χωριού προπάντων 
και λιγώτερο της πόλης. Στον πεζό λόγο παρουσιάζουν ηθογραφίες, — απλές 
εικόνες της αγροτικής ζωής, και σπανιώτερα με κάποιαν επέκταση εσωτερική 
(Γ. Στ. Οικονομίδης, Λ. Κύρρης, Κυπρολέων, Μόντης, κ.ά.). Κάποτε πλαταί
νουν ακόμη περισσότερο τα θεμέλια του έργου των και τοποθετούν την αγρο
τική ζωή μέσα σε γενικώτερο πλαίσιο, και τη βαθαίνουν με τις σύγχρονες 
ιδέες μιας αναπροσαρμογής. Κλασικό παράδειγμα είναι το μυθιστόρημα του 
Λουκή Ακρίτα «Ο Κάμπος». Στην ποίηση τα ηθογραφικά ποιήματα έχουν κυ
ρίως για γλώσσα την κυπριακή διάλεκτο- κλασικό παράδειγμα είναι το έργο 
του Λιπέρτη που αγγίζει όχι μόνο τη ζωή του χωριού μα και της πόλης. Σ’ 
αυτό φαίνεται καθαρά ο ανεξάντλητος πλούτος της Κύπρου σε σκηνές, εικόνες 
και αισθήματα, γενικά σε θέματα, που όσο κι αν είναι απλά, όμως έχουνε 
πραγματικά ανθρώπινο βάθος και μπορούν να δείξουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
της συντηρητικής κυπριακής ιδιοσυγκρασίας.

Το κυπριακό παρελθόν, η κυπριακή ιστορία, προσφέρουν θέματα πολλά 
και τώρα, κοιταγμένα μάλιστα όχι μόνο με το επιπόλαιο μάτι των δυο προη
γούμενων γενεών (κάναμε ήδη τη φωτεινή εξαίρεση του Βασίλη Μιχαηλίδη) 
αλλά με βαθύτητα και στοχασμό και πραγματική τέχνη. Και άλλοι, ιδιαίτερα 
όμως στον πεζό λόγο ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης (κι ο Ακρίτας σ’ ένα ωραίο 
μέρος του «Κάμπου» του), και στον έμμετρο λόγο ο Αλιθέρσης με την «Αρο- 
δαφνούσα» του κι ο Κ. Χρυσάνθης με μερικά ποιήματά του, όχι μόνο απλά 
χρησιμοποιούν σκηνές του κυπριακού παρελθόντος αλλά και τις ζωντανεύουν 
και τους δίνουν σύγχρονο ενδιαφέρον.

Ένα ξεχωριστό θέμα που παρουσιάζεται τώρα είναι η παιδική ζωή, που 
περισσότερο στο δράμα και στη μικρή διηγηματογραφία και ολιγώτερο στην 
ποίηση κάνει την εποχή αυτή τα πρώτα της δειλά βήματα.

Αυτά είναι τα καθαρά κυπριακά θέματα της λογοτεχνίας μας. Αλλά το 
μεγαλύτερο μέρος της κυπριακής λογοτεχνικής παραγωγής έχει τα ίδια θέμα
τα που και η ελλαδική — αν θέλετε, και η ευρωπαϊκή — λογοτεχνία χρησιμο
ποιεί, κοιταγμένα μάλιστα με τον ίδιο τρόπο, με την έφεση και την ίδια διάθε
ση και με την ανάλογη μορφή, τόσο στην πεζογραφία όσο και στην ποίηση. Η 
σύγχρονη ζωή των μικρών και μεγάλων κέντρων σ’ όλες τις υλικές και ηθικές 
εκδηλώσεις της, αυτή είναι η γενική αφετηρία: ζητήματα γενικής και ειδικής 
ηθικής, η πάλη των τάξεων, οικονομικά προβλήματα, κοινωνικές καταστάσεις, 
ψυχολογικά ζητήματα, πολιτικά ενδιαφέροντα, σκέψεις και ψυχικές διαθέσεις 
που πηγάζουν από την παρατήρηση στη σύγχρονή και και στην προηγούμενη 
ζωή, σκέψεις και διαθέσεις για ένα μέλλον επιθυμητό, αφαιρεμένες ιδέες, ό,τι 
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δηλαδή βλέπουμε ν ’ απασχολεί τη σύγχρονη λογοτεχνία του έξω κόσμου, είναι 
και της σημερινής κυπριακής λογοτεχνίας θέμα. Δεν είναι ανάγκη, βέβαια, να 
υπομνήσω πάλι πως, αν πετυχαίνουν ή όχι οι Κύπριοι λογοτέχνες στην καλλι
τεχνική επεξεργασία των θεμάτων αυτών, είναι άλλο ζήτημα, που μπαίνει 
στην καθαρή κριτική της λογοτεχνίας, — πράμα που βγαίνει έξω από τα όρια 
που διαγράψαμε για την αποψινή ανακοίνωση.

Πριν τελειώσουμε, μια ανασκόπηση είναι αναγκαία:
Στα πρώτα ασθενικά της βήματα η κυπριακή λογοτεχνία αγνόησε τη 

σύγχρονή της κυπριακή πραγματικότητα, και δεν την πήρε ως θέμα δημιουρ
γίας. Στην εξέλιξή της, μαζί με το γενικώτερο ξύπνημα του τόπου, «καταδέ
χτηκε» να σκύψει και στη ζωή της Κύπρου, σύγχρονη και προγενέστερη, αλλά 
πριν καλά - καλά τη χρησιμοποιήσει, απλώθηκε στην πλατύτερη ζωή του 
αγωνιζόμενου ανθρώπου, χωρίς όμως να φτάσει πάντα σε θετικό αποτέλεσμα, 
γιατί τις περισσότερες φορές δεν είχε ρίζες βαθιές στην Κυπριακή γη.

Δε ζητώ, βέβαια, να γίνει η λογοτεχνία μας στενά τοπικιστική, ούτε να 
κλειστεί σε θαμπές ή και ζωηρές ηθογραφίες, ούτε να περιοριστεί μέσα στην 
κυπριακή παράδοση μόνο. Μα πιστεύω πως χρειάζεται να στηριχτεί στην 
πλούσια και ποικίλη, όποιας λογής, κυπριακή παράδοση, για να μπορέσει να 
δώσει η κυπριακή λογοτεχνία την προσωπικότητα του λαού μας σ’ έργα λο
γοτεχνικής αξίας ανώτερης. Κοιταγμένη η κυπριακή παράδοση με συγχρονι
σμένο μάτι, μπορεί να περιλάβει όλα τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα 
τον άνθρωπο, κ’ έτσι η λογοτεχνία μας, ενώ θα έχει κυπριακό υπόβαθρο, θα 
έχει προέκταση πέρα από την Κύπρο, στις αγωνίες, στους πόθους και στις 
σκέψεις της ανθρωπότητας.

ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΠΡΟΥΣΗΣ

ΟΙ ΚΡΥΠΤΕΣ - ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΟ 1821

' Η ύπαρξη ύπόγειων κρυπτών σέ περιοχές τής Λευκωσίας είναι ένα ενδι
αφέρον θέμα πού άπασχόλησε κατά καιρούς τόν καθημερινό τύπο. Μιά τέτοια 
κρύπτη έχει άναφερθεϊ πώς βρέθηκε στήν κατεδαφισμένη πιά προέκταση του 
παλιού άρχοντικοΰ τοϋ Δραγομάνου τής Κύπρου Χατζηγιωρκάτζη Κορνέσιου.

Σύμφωνα μέ αύτή τήν αναφορά, ή είσοδος τής μυστικής κρύπτης έπιση- 
μάνθηκε σέ ισόγειο δωμάτιο άπό όπου κατέβαιναν μέ άνεμόσκαλα σέ εύρύχω- 
ρο ύπόγειο δωμάτιο μέ θολωτή στέγη.

Μέσα σέ αύτό τό δωμάτιο ύπάρχουν ιστορικές πληροφορίες πώς είχαν 
συλληφθεϊ τις παραμονές τής 'Ελληνικής ’Επανάστασης τού 1821 ένώ συνε
δρίαζαν οί Φιλικοί ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, Μητροπολίτης Πάφου 
Χρύσανθος Β ' καί ό «έπί θυγατρί» γαμβρός τού Χατζηγιωρκάτζη Μιχαήλ 
Γλυκύς.

’Έστω κι αν κατόπι άφέθηκαν έλεύθεροι, δμως αύτό καί άλλες τους ένέρ- 
γειες έδωσαν τό πρόσχημα στούς Τούρκους κατακτητές νά τούς συλλάβουν 
ξανά τόν ’Ιούλη τού 1821 καί νά τούς θανατώσουν μαζί μέ τις έκατοντάδες 
των γνωστών καί άγνωστων κληρικών καί λαϊκών μαρτύρων τής Κύπρου.

Μιά δεύτερη πληροφορία στον τύπο άναφέρεται στήν ύπαρξη μιας άλλης 
κρύπτης στό Παγκύπριο Γυμνάσιο, πού νά διασυνδέεται μέ τις προετοιμασίες 
πριν άπό τήν έναρξη τής Ελληνικής ’Επανάστασης.

Συγκεκριμένα, μιλά γιά διασύνδεση τού σχολείου μέ τήν εύρισκόμενη άπέ- 
ναντι ’Αρχιεπισκοπή καί άπό έκεί μέ τό κατεδαφισμένο σήμερα τμήμα τού 
κονακιού τού Χατζηγιωρκάτζη Κορνέσιου καί νά οδηγεί τελικά διά τής σημε
ρινής όδού Θησέα στά τείχη τής Πύλης Άμμοχώστου.

'Η ύπαρξη μυστικών κρυπτών πού νά διακλαδίζονται σέ διάφορα σημεία 
τής Λευκωσίας είναι κάτι πού πράγματι ύποστηρίζεται τόσο άπό ιστορικές 
πηγές, δσο καί άπό προφορικές μαρτυρίες.

Πολύτιμο γραπτό μνημείο άποτελεί μιά σχετική άναφορά στό παλιό καί 
σπάνιο βιβλίο μέ τόν τίτλο «Δύο Σκηναί τής Κυπριακής 'Ιστορίας» (Μυθι
στορία 'Ιστορική Πρωτότυπος), πού έγραψε ό Θεμ. Θεοχαρίδης, καθηγητής 
τής φιλολογίας καί ύποδιευθυντής τής ’Ανώτερης 'Ελληνικής Σχολής Λάρνα
κας (1853-1886) ποιητής καί λογογράφος, καί πού τυπώθηκε στό τυπογρα
φείο «'Η Άλβιών» στή Λάρνακα τό 1884.

Στις σελίδες 49-50 διαβάζουμε σχετικά γιά τή Λευκωσία έπί λέξει:
«"Οταν έπήλθεν ή τουρκική κατάκτησις, πρώτον μεν αί κλεισιάδες τού 

βραχίονος έκείνου τού Πεδιαίου, δΓ ών είσέρρεεν εις τήν πόλιν, παρεχώθησαν
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καί τά ύδατα έλαβον τήν διεύθυνσιν τοϋ ποταμού, ήτις σήμερον κατέστη ένεκα 
τής άποφαλακρώσεως των όρέων ξηρά κατά το θέρος κοίτη χειμάρρου· έπειτα 
άλλα μέν των εύρέων έκείνων λιθόκτιστων μεγάρων, μείναντα μετά τήν άλω- 
σιν ενιαχού έρημα ώς έκ τής άραιώσεως του πληθυσμού^ κατέρρευσαν άφ’ 
εαυτών, τινά δέ καταληφθέντα ύπο νέων κυρίων, οιτινες ήσαν ή ιπποτρόφοι 
σπαχίδες, ή μαχαιροφόροι γεννίτσαροι, μή είθισμένοι νά ένδιαιτώνται είς εύ- 
ρεϊς θαλάμους καί άναπεπταμένα προαύλεια, συγκατεκρημνίσθησαν, δπως με- 
ταρρυθμισθώσι κατά τόν ίδιάζοντα αύτοϊς άσιατικόν βίον.

"Ωστε, αί δοκοί των στεγών, οί ογκώδεις λίθοι καί ή ξυλεία συνεπιπεσόν- 
τα έστέγασαν, ώς είπεϊν, τάς ύδραγωγούς έκείνας λιθόκτιστους αύλακας καί 
έμειναν ύπο τήν πόλιν έν είδει ύπογείων οδών, άς οί μεταγενέστεροι ύπελάμ- 
βανον δτι οί εύπατρίδαι φράγκοι διέτρησαν ύπο τό έδαφος, δπως, έν περιπτώ- 
σει άλώσεως τής πόλεως διασωθώσι δι’ αύτών,· φεύγοντες έξω τής πόλεως.

' Η διεύθυνσις πών άρτηριών τούτων ούδέ τώρα δύναται νά γνωσθή· διότι, 
ή συνεπισώρευσις τών έρειπίων καί ή έλευθερίά του χαλάν καί κτίζειν κατά 
τήν άρέσκειαν έκάστου έδωκαν άλλην τινα διεύθυνσιν είς τάς άγυιάς τής πό
λεως· ώστε, σχήμα, ρυθμός, πρόσοψις, καλλονή τής λαμπράς έκείνης μεσαιω
νικής πόλεως όλοσχερώς μετεβλήθησαν».

Άπό το άπόσπασμα αύτό βλέπουμε καθαρά πώς ύπήρχαν πραγματικά 
«ύπόγειοι δρόμοι» καί, άκόμα, μέ ποιο τρόπο σχηματίστηκαν. Πιό πολύ, δίνε
ται ή μαρτυρία πώς ό σκοπός τής ύπαρξης τέτοιων δρόμων συνδεόταν ^ατά 
κάποιο λόγο μέ τήν εύκαιρία διαφυγής έξω από τά τείχη τής πόλης σέ ώρα 
κινδύνου.

'Ιστορικής άξίας είναι οί πληροφορίες πού δίνονται στό βιβλίο αύτό του 
Θεοχαρίδη, δτι τέτοιοι δρόμοι - σήραγγες χρησιμοποιήθηκαν γιά τή διάσωση 
έξω άπό τά τείχη τής Λευκωσίας (κοντά στήν Πύλη Άμμοχώστου) τό 1821 
του κληρικού Παπάπετρου άπό τή Φλάσου καί τής'κόρης του Φλωρεντίας 
μέσα άπό τό πρώην 'Ενετικό μέγαρο τοϋ Διοικητή τής Λευκωσίας Ταχίρ- 
άγά, πού βρισκόταν πολύ κοντά στήν εκκλησία τής 'Αγίας Σοφίας καί πού οί 
Τοΰρκοι είχαν μετατρέψει σέ τζαμί.

Γράφει σχετικά στο βιβλίο του ό Θεμ. Θεοχαρίδης: «Μικρόν τι νοτιώτε- 
ρον τής προς άνατολάς πύλης τής Λευκωσίας, τής καλουμένης «Πόρτας τής 
Άμμοχώστου», ύπάρχει έτι καί νϋν μικρά καί στενή θύρα ούδέποτε άνοιγομέ- 
νη. Κατά τήν νύκτα έκείνην, καθ’ ήν ό Παπά Πέτρος μετά τής θυγατρός του 
είσήχθησαν είς τήν ύπόγειον έκείνην ειρκτήν, ή θύρα αύτη κατά τινα πρόνοιαν 
εύρέθη άνεωγμένη· δΓ αύτής έξήλθεν ό Παπά Πέτρος μετά τής θυγατρός 
του».

Πρέπει εδώ νά σημειωθεί δτι ή Φλωρεντία, δηλ. ή κόρη πού διασώθηκε, 
ήταν ή μητέρα τοϋ συγγραφέα Θεμιστοκλή Θεοχαρίδη καί γιαγιά τών δυό 
μεγάλων εύεργέτιδων τής Κύπρου, τής ’Αθήνας Διανέλλου καί τής Εύγενίας 
Θεοδότου.

Σύμφωνα μέ τις ίδιες πηγές, δπως καί άπό άρθρα τοϋ δικηγόρου - 
δημοσιογράφου Κώστα Σιακαλλή άπό τή Λάρνακα στήν εφημερίδα «Κύπρος» 
τον ’Ιούνιο τοϋ 1966, άπό το ίδιο μέγαρο διαφύγανε ταυτόχρονα, μά άπό μιά 
άλλη σήραγγα, ό Κύπριος άγωνιστής Φιλικός Χαράλαμπος Χατζή Μάλης μα
ζί μέ τή φίλη τής Φλωρεντίας, τή Χαρίκλεια Κυριάκου.

"Ομως, τά δυο αύτά πρόσωπα δέν κατάφεραν τελικά νά βγοϋν κατευθείαν 
έξω άπό τά τείχη τής Λευκωσίας. Παραπλανήθηκαν μέσα στήν ύπόγεια, σκο
τεινή σήραγγα, σκοντάφτοντας σέ λείψανα σκελετών καί χαλάσματα μέ άποτέ- 
λεσμα νά οδηγηθούν ύστερ’ άπό κόπο καί άγώνα κάτω άπό ένα μικρό 'Ενετι
κό εκκλησάκι, το «Σταυρό τοϋ Μισιρίκου» (δίπλα στή Φανερωμένη), πού οί 
Τούρκοι είχαν ύστερα άπό τήν άλωση τής Λευκωσίας μετατρέψει σέ .τζαμί, 
καί στο ύπόγειό του (πού άγνοοϋσαν οί Τούρκοι) νά άνακαλύψουν ένα πολύ 
μεγάλο θησαυρό τών 'Ενετών.

Σέ σχετική περιγραφή άπό τό Θεμ. Θεοχαρίδη ό θησαυρός αύτός άποτε- 
λείτο: άπό ένα χρυσό άγαλμα τού ’Εσταυρωμένου μέ άκάνθινο στεφάνι στολι
σμένο μέ πολύτιμους λίθους, άπό δέματα μέ χρυσαφικά καί διαμάντια καί άπό 
ένα μεγάλο ξύλινο κιβώτιο 'Ενετικής τέχνης γεμάτο μέ βαριά άνεχτίμητα 
κειμήλια.

Μιά πληροφορία λέει πώς αύτός ό θησαυρός άνήκε σέ πλούσιους εύγενεϊς 
'Ενετούς πού καταφύγανε στήν ύπόγεια σήραγγα γιά νά γλιτώσουν άπό τά 
νύχια τών Τούρκων τον καιρό τής άλωσης τής Λευκωσίας. "Ομως, είχαν στρι- 
μωχθεϊ τόσο πολύ, πού τελικά πέθαναν άπό άσφυξία.

Αύτή τήν άμύθητη περιουσία ό ’Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός μέ τή στενή 
συνεργασία τού Χαράλαμπου Μάλη καί άλλων Φιλικών παραδωσε μαζί με 
προμήθειες καί πολλούς έθελοντές στά καράβια τού μπουρλοτιέρη Ψαριανού 
Κανάρη στήν Άσπρόβρυση τής Λαπήθου, άνταποκρινόμενος στο Πανελλήνιο 
κάλεσμα τής μεγάλης ’Επανάστασης τού 1821.

' Η ίδια ιστορική πηγή μάς πληροφορεί έπίσης δτι γιά τή μεταφορά τοϋ 
θησαυρού στήν ’Αρχιεπισκοπή άπό το «Σταυρό τού Μισιρίκου» χρησιμοποιή
θηκε αύτή τή φορά μιά άλλη μεταξύ τών δυο αύτών σημείων μυστική υπόγεια 
σήραγγα. Γιατί, δπως ήταν φυσικό, δέν μπορούσε νά ύπάρξει διαφορετική πρό
σβαση, έχτός άπό ύπόγεια, στο χώρο κάτω άπό τό τζαμί, χωρίς οί Τούρκοι νά 
πάρουν μυρωδιά.

Καί σ’ αύτή τήν άποστολή πρωτοστάτησε πάλι μέ προθυμία καί φρόνηση 
ό άγωνιστής Χαράλαμπος Μάλης.

Τέτοιες πληροφορίες μάς προσφέρουν μιά εύλογη βάση νά συμπεράνουμε 
πώς ή ύπαρξη μυστικών κρυπτών - σηράγγων στή Λευκωσία ήταν κάτι το 
δεδομένο στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας. ’Ιδιαίτερα, ή χρησιμότητα τους, απο 
οσα γνωρίζουμε, έγινε περισσότερο αισθητή καί έπιταχτική γύρω στο 1821. 
Έξ άλλου, αύτά έπιβεβαιώνονται καί άπό πολλές προφορικές πηγές.

"Ενα περιστατικό, πού συνέβη, δταν είμαστε μαθητές στο Παγκ. Γυμνά
σιο, μαρτυρεί τήν ύπαρξη μυστικής στοάς πού ένωνε το σχολείο αυτό με τήν 
’Αρχιεπισκοπή άπέναντι.
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Αύτό έγινε περί το 1942, όταν ό τότε καθηγητής τής Γυμναστικής μ. 
Διαγόρας Νικολανδης κατέβασε μιά ομάδα μαθητών σέ ένα εύρύχωρο, ύπό- 
γειο θολωτό δωμάτιο (κάτω άπό τήν κεντρική είσοδο του Παγκυπρίου Γυ
μνασίου) καί διαμέσου μιας στενής, θολωτής σήραγγας τή μετάφερε σέ ισόγειο 
δωμάτιο, δίπλα στήν έκκλησία του "Αη Γιάννη τής ’Αρχιεπισκοπής.

Σύμφωνα μέ άλλες ιστορικές πηγές, αύτό το θολωτό δωμάτιο ήτανε ό 
μυστικός καί άσφαλής άπό τούς σπιούνους χώρος, όπου ό ’Αρχιεπίσκοπος 
Κυπριανός προτιμούσε νά κάνει τίς συναντήσεις του είτε μέ προκρίτους καί 
άλλους ντόπιους έθνικούς παράγοντες είτε μέ έκπροσώπους τής ύπόδουλης 
' Ελλάδας.

'Εξ άλλου, κρίνεται πολύ φυσικό ό ίδιος ό ’Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός 
σάν ιδρυτής τής «'Ελληνικής Σχολής» (δηλ. τού μετέπειτα «Παγκύπριου Γυ
μνάσιου» τό 1812) νά είχε έπιδιώξει νά συνδέσει μυστικά τό σχολείο αύτό μέ 
τήν έδρα του καί νά δημιουργήσει έτσι ένα χώρο, άσφαλισμένο άπό τά μάτια 
τών Τούρκων, πού καραδοκούσαν γιά οποία άφορμή.

Καί σ’ αύτό τό σημείο πρέπει νά άναφέρουμε, δτι λίγους μήνες πριν άπό 
τήν έκρηξη τής Ελληνικής ’Επανάστασης τού 1821, ήρθε στήν Κύπρο, 
ύστερ’ άπό έγγραφη έντολή τού ’Αλέξανδρου 'Υψηλάντη ό φιλόπατρις Φιλι
κός ’Αντώνιος Πελοπίδας μέ σκοπό νά συλλέξει τίς «γενναίες συνεισφορές» 
πού ό Άρχιεπ. Κυπριανός είχε ύποσχεθεί μέσω ενός άλλου Φιλικού, τού Με- 
τσοβίτη Δημήτριου "Υπατρου. 'Υπάρχει ή σχετική έπιστολή τού 'Υψηλάντη 
πρός τόν Μακαριότατο ’Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό μέ ήμερομηνία 8 
’Οκτωβρίου, 1820.

’Ασφαλώς, αύτές οί μυστικές συναντήσεις έγιναν σ’ αύτό τό θολωτό δω
μάτιο. Στόν ίδιο χώρο συναντήθηκε έπίσης ό Κυπριανός, λίγες εβδομάδες πριν 
άπό τή σύλληψη καί τόν άπαγχονισμό του, μέ τόν Ψαριανό μπουρλοτιέρη 
Κωνσταντή Κανάρη καί τούς δυό Φιλικούς "Υπατρο καί Χατζηστέργιο, πού 
τούς κάλεσε καί τούς συνόδεψε στήν Κύπρο ό Κύπριος Φιλικός Χαράλαμπος 
Μάλης μέ ειδική έντολή τού Άρχιεπ. Κυπριανού.

Τά πιό πάνω μαρτυρεί καί ή έντοιχισμένη άπό τό 1954 άναμνηστική πλά
κα τού Ε.Π.Ο.Κ. στήν είσοδο τής κρύπτης, πού άναφέρει τά έξής:

«Εις άνάμνησιν τής έν τή ' Ελληνική· Σχολή Λευκωσίας ύπό τού ’Αρχιε
πισκόπου Κύπρου Κυπριανού κατά τάς παραμονάς τής 'Ελληνικής Έπανα- 
στάσεως τού 1821 παρασχεθείσης εις μέλη τής Φιλικής Εταιρείας φιλοξενίας 
Κύπρου τήν πλάκα ταύτην ένετοίχισε τή 9η ’Ιουλίου, 1954».

Τό γεγονός τής ιστορικής συνάντησης μέ τόν Κωνσταντή Κανάρη καί 
τούς άλλους Φιλικούς χρησιμοποίησα στή συγγραφή τού θεατρικού μου έργου 
«’Εθνομάρτυρας Κυπριανός — 9η ’Ιουλίου, 1821», Λευκωσία, 1979.

Μέ τήν ύπαρξη τέτοιων μυστικών περασμάτων, πού άναφέραμε πιό πάνω 
πολύ βάσιμη πρέπει νά είναι καί ή μαρτυρία γιά τήν ύπαρξη ύπόγειας σήραγ
γας πού νά συνδέει τήν ’Αρχιεπισκοπή μέ τό ιστορικό κονάκι τού Δραγομάνου 
Χατζηγιωρκάτζη Κορνέσιου.

’Ακόμα, μιά δημοσιευθείσα στόν τύπο άποψη γιά σύνδεση τού κονακιοΰ 
αύτού με τήν νότια περιοχή έξω άπό τά τείχη τής Λευκωσίας, κοντά στήν 
έκκλησία τής Αγίας Παρασκευής, κρίνεται σάν πολύ πιθανή.

Σέ προφορική μαρτυρία του ένας άπό τούς παλαιότερους έργολάβους οι
κοδομών τής Λευκωσίας μάς άνάφερε πώς πριν άπό 50-60 τόσα χρόνια κοντά 
στήν περιοχή τών «Σπήλιών» τής Αγίας Παρασκευής βρέθηκαν μεγάλες ύπό- 
γειες τρύπες, πού οδηγούσαν βαθιά καί σέ άρκετή άπόσταση βόρεια, πρός τό 
μέρος τών τειχών τής Λευκωσίας.

’Επίσης, ένας άλλος έργολάβος, ό Άρκής Κουρσουμπάς άπό τή Λευκω
σία άναφέρει πώς άνάμεσα τής περιοχής βορειοανατολικά τού παλιού Δημο
τικού Μεγάρου καί τής «Περβόλας τού Μαύρου» — νότια τής οδού 'Ερμοΰ — 
σκάβοντας τά θεμέλια οικοδομών πριν άπό 30-40 χρόνια συνάντησε σέ άρκε·- 
τές περιπτώσεις παρακλάδια ύπόγειων διάδρομων, πού φαίνεται νά οδηγούσαν 
περισσότερο μέ κατεύθυνση τό κέντρο τής πόλης.

Δέν υπάρχει, λοιπόν, άμφιβολία πώς ή παλιά Λευκωσία κρύβει μέσα στά 
σπλάχνα της ύπόγειες κρύπτες - σήραγγες. Βέβαια, πληροφορίες δσον άφορά 
τόν άριθμό καί τίς προεχτάσεις τους δέν είναι δυνατό νά σώζονται.

Έξ άλλου, ή κατασκευή καί ή χρήση τους ύπαγορεύτηκαν — δπως φαί
νεται άπό τίς ύπάρχουσες μαρτυρίες — περιστασιακά καί, πιό πολύ, γιά νά 
είναι άποτελεσματική ή χρήση τους έπρεπε νά παραμένουν άγνωστες γιά τούς 
καταχτητές.

Χρειάζεται, λοιπόν, νά γίνει μιά έπιστάμενη καί συστηματική φροντίδα 
τόσο γιά γραπτά ή προφορικά μνημεία, δσο καί γιά έπιτόπιες άνασκαφικές 
έργασίες.

Οί άρμόδιοι κρατικοί φορείς καί ή Κυπριακή ’Εκκλησία σέ συνεργασία μέ 
τό Δήμο Λευκωσίας, τό "Ιδρυμα Παλιάς Λευκωσίας καί άλλες έπιστημονικές 
καί πνευματικές οργανώσεις έχουν καθήκο νά άναλάβουν τό έργο αύτό.

Πολλά μπορούν νά διαλευκανθούν, ώστε νά φωτίσουν άγνωστες πτυχές 
τής ιστορίας μας, καί, ειδικότερα, τής ιστορίας τής Λευκωσίας.

ΙΑΚ. ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (1960-1985)
Μια σύντομη σκιαγράφηση

1. Εισαγωγή

Η ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτος τον Αύγουστο του 1960 
αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό τόσο στην πολιτική όσο και στην πνευματική 
ιστορία του νησιού. Μετά από αιώνες ξενικής κατοχής και καταπίεσης το νησί 
αποκτούσε πολιτική ανεξαρτησία και έμπαινε με γρήγορο ρυθμό στον δρόμο 
της προόδου και της ανάπτυξης. Η παλιά αγροτική, κλειστή σχεδόν, κοινωνία 
ανοιγόταν στα ρεύματα της προόδου, οικονομικής, κοινωνικής και πνευματι
κής, παρά τα σοβαρά πολιτικά προβλήματα που ανέκυψαν από τις συμφωνίες 
για την ανεξαρτησία της Κύπρου, την ανταρσία των Τουρκοκυπρίων το 1963 
και την τουρκική εισβολή και κατοχή του 1974 που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο απελευθερωτικός αγώνας του 1955-59, η τουρκική ανταρσία του 63, η 
εισβολή τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο το 1974, ο εκτοπισμός χιλιά
δων ανθρώπων από τις πανάρχαιες εστίες τους και η συνεχιζόμενη κατοχή της 
βόρειας Κύπρου απετέλεσαν σημαντικότατα γεγονότα για όλους τους κατοί
κους της Κύπρου: προκάλεσαν ποικίλα προβλήματα, έθεσαν σε κίνηση νέες 
δυνάμεις, επηρέασαν βαθύτατα την ζωή και τους προσανατολισμούς των αν
θρώπων, οδήγησαν σε ελπίδες και τραγικές απογοητεύσεις. Οι ιστορικές αυτές 
περιπέτειες, οι δοκιμασίες των ανθρώπων και οι αναζητήσεις τους απετέλεσαν 
πλούσιες πηγές εμπνεύσεως για το θέατρα, την ποίηση, την πεζογραφία, την 
ζωγραφική και άλλες τέχνες.

Τα 25 χρόνια της ανεξαρτησίας χαρακτηρίζονται από μια γόνιμη δημι
ουργικότητα, παρά τα πολλά προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ο τόπος. 
Η εξάπλωση της εκπαιδεύσεως, η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου, η βελτί
ωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, οι επαφές με ξένα καλλιτε
χνικά και ιδεολογικά ρεύματα συνέβαλαν στον εμπλουτισμό της πνευματικής 
ζωής του τόπου, στην αύξηση κατά ποσόν και στην βελτίωση κατά ποιόν της 
λογοτεχνικής δημιουργίας.

Σ ’ αυτό το σύντομο μελέτημα, θα ασχοληθούμε με την Κυπριακή πεζο
γραφία ανάμεσα στο 1960 και το 1985. Θα κάνουμε αναφορά στους σημαντικό
τερους πεζογράφους, θα εξετάσουμε τα σπουδαιότερα έργα τους και θα επι- 
σημάνουμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά στο έργο καθενός και στην πεζο
γραφία γενικά αυτής της εποχής.

2. Οι πεζογράφοι

Τους πεζογράφους που παρουσίασαν έργα τους ανάμεσα στο 1960 και το 
1985 μπορούμε να τους χωρίσουμε σε τρεις γενεές: σ’ αυτούς που ήσαν ήδη 
ώριμοι και καθιερωμένοι πεζογράφοι και λογοτέχνες το 1960, σ’ αυτούς που 
εμφανίστηκαν γύρω στο 1960 και έγραψαν τα σημαντικότερα έργα τους αυτά 
τα 25 χρόνια και στους νέους, που εμφανίστηκαν αυτή την εποχή αλλά βρί
σκονται ακόμα στην αρχή του λογοτεχνικού τους έργου. Μπορούμε έτσι να 
χωρίσουμε τις ακόλουθες τρεις γενεές:

(1) Γενιά του 1930
Σ ’ αυτήν περιλαμβάνονται οι παλαιότεροι λογοτέχνες αυτοί που εμφανί

στηκαν μετά το 1930 ή μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη γενιά αυτή 
μπορούμε να περιλάβουμε τους ακόλουθους:

Μαρία Ρουσσιά (1894-1957)
Μελής Νικολα’ί’δης (1898-1979)
Ανδρέας Γεωργιάδης - Κυπρολέοντας (1904- )
Γιώργος Φιλίππου - Πιερίδης (1904- )
Θεόδωρος Μαρσέλλος (1907- )
Λουκής Ακρίτας (1909-1965)
Νίκος Κρανιδιώτης (1911- )
Νίκος Βραχίμης (1914-1961)
Κώστας Μόντης (1914- )
Κύπρος Χρυσάνθης (1915- )
Τάσος Στεφανίδης (1917- )

Από τους λογοτέχνες αυτούς σημαντικό μέρος του πεζογραφικού έργου 
τους δημοσίευαν μετά το 1960 οι Μελής Νικολα·ί·δης, Κυπρολέοντας, Πιερί
δης, Μαρσέλλος, Μόντης, Χρυσάνθης και Στεφανίδης.

(2) Η Γενιά του 1960
Οι πεζογράφοι αυτής της γενεάς παρουσιάστηκαν μετά το 1950 και δη

μοσίευσαν τα σημαντικότερα έργα τους στα 25 χρόνια της ανεξαρτησίας της 
Κύπρου. Το έργο αυτών των πεζογράφων θα εξετάσουμε κυρίως σ’ αυτή τη 
μελέτη. Στη γενεά αυτή μπορούμε να κατατάξουμε τους ακόλουθους:

Λίνα Σολομωνίδου (1924- )
Ιάκωβος Κυθρεώτης (1925- )
’ Ηβη Μελεάγρου (1928- )
Χριστάκης Γεωργίου (1929- )
Πέτρος Στυλιανού (1933- )
Πάνος Ιωαννίδης (1935- )
Γιάννης Κατσούρης (1935- )
Ρήνα Κατσελλή (1938- )
Ειρένα Ιωαννίδου - Αδαμίδου (1939- )
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(3) Νεώτεροι πεζογράφοι
Από τους νεώτερους πεζογράφους που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρό

νια ξεχωρίζουν οι ακόλουθοι:
Ανδρέας Ονουφρίου (1942- )
Νέαρχος Γεωργιάδης (1944- )
Ανδρέας Αντωνιάδης (1944- ) 
Άντρος Παυλίδης (1946- ) 
Αντρέας Ροδίτης (1946- )

3. Πήγες εμπνεύσεως των πεζογράφων

Μεγάλο μέρος της πεζογραφίας αυτής της εποχής είναι εμπνευσμένο από 
τα γεγονότα, τις περιπέτειες, τα παθήματα και τις πολιτικές και ιστορικές 
περιστάσεις, που παρουσιάστηκαν στη ζωή των κατοίκων της Κύπρου. Τά 
γεγονότα που διαδραματίστηκαν αυτά τα τελευταία 30 χρόνια (1955-1985) 
στην πατρίδα μας υπήρξαν τόσο συνταρακτικά, ώστε οι περισσότεροι πεζογρά- 
φοι στα περισσότερά τους έργα να αντλούν τα θέματά τους από την τρέχουσα 
γύρω μας δραματική πραγματικότητα.

Άλλοι αναζήτησαν θέματα από τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τις περι
στάσεις του ιστορικού παρελθόντος που παρουσιάζουν ομοιότητες ή παραλλη
λισμούς προς την πραγματικότητα του παρόντος. Άλλοι πεζογράφοι θέλουν 
να αναπάραστήσουν ενδιαφέρουσες πτυχές από την ιστορία χωρίς οποιεσδήπο- 
τε άμεσες αναφορές στη σημερινή πραγματικότητα. Και στην μια και στην 
άλλη περίπτωση οι λογοτέχνες διανοίγουν προοπτικές εθνικής αυτογνωσίας.

Ένας άλλος τομέας εμπνεύσεως των πεζογράφων είναι οι κοινωνικές αλ
λαγές, η μετάβαση από την παραδοσιακή αγροτική κοινωνία στην σύγχρονη 
αστική, την ανοικτή σε νέες προοπτικές, αξίες, ήθη, νέόυς χαρακτήρες ανθρώ
πων και προβλήματα.

Έχουμε ήδη αναφέρει ότι οι παλαιότεροι πεζογράφοι κινούνται μέσα στα 
πλαίσια της παραδοσιακής Κυπριακής κοινωνίας. Αλλά και μερικοί από τους 
νεώτερους στρέφονται νοσταλγικά προς το πρόσφατο παρελθόν και αναπαρι- 
στούν είτε χαρακτήρες είτε πολιτιστικά και λαογραφικά στοιχεία από τον 
λαϊκό πολιτισμό που γρήγορα υποχωρεί μπροστά στην εισβολή του νεωτερι- 
κού, ευρωπαϊκού και αμερικανικού.

Μπορούμε έτσι να προσδιορίσουμε τις ακόλουθες ευρείες περιοχές εμπνεύ
σεως των Κυπρίων πεζογράφων αυτής της εποχής.

(1) Οι σύγχρονες ιστορικές περιπέτειες και τα παθήματα της Κύπρου και 
των κατοίκων της.

(2) Το ιστορικό παρελθόν και η ιστορική και πολιτιστική παράδοση της 
Κύπρου.

(3) Η παραδοσιακή κλειστή κοινωνία της Κύπρου, οι άνθρωποι και ο κό
σμος τους, και η σύγχρονη εξελισσόμενη κυπριακή κοινωνία.

(4) Η νεώτερη αστική κοινωνία και ο σύγχρονος κόσμος με τα προβλήμα- 
τά του, σ’ ένα οικουμενικό ή κοσμοπολίτικο πλαίσιο.

4. Πεζογραφήματα από τις σύγχρονες ιστορικές περιπέτειες της Κύπρου

Η περίοδος από -ο 1955 μέχρι σήμερα είναι μια πολύ ταραγμένη εποχή 
στην ιστορία της Κύπρου. Ο απελευθερωτικός αγώνας του 1955-59 εναντίον 
των Άγγλων αποτελεί μια σημαντική τομή στην ιστορία του τόπου. Ο αγώ
νας οδήγησε στη δημιουργία της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας και 
ταυτόχρονα οδήγησε το νησί και τον λαό του από το περιθώριο της ιστορίας 
στα επίκεντρο σημαντικών γεγονότων και αναμετρήσεων. Το 1963 εκδηλώνε
ται η ανταρσία της τουρκικής μειονότητας με την πολιτική ενθάρρυνση και την 
στρατιωτική υποστήριξη της Τουρκίας. Ακολουθεί μια κρίσιμη περίοδος αβε- 
βαιότητος με κινητοποιήσεις στρατευμάτων και έντονη διεθνή διπλωματική 
δραστηριότητα.

Μετά από δέκα χρόνια εκδηλώνεται στρατιωτικό πραξικόπημα στην Κύ
προ και η Τουρκία, με την πρόφαση ότι θα προστατεύσει την τουρκική μειονό
τητα, εισβάλλει στο νησί το 1974, εκτοπίζει διακόσιες χιλιάδες κατοίκους 
από τη βόρεια Κύπρο και προσπαθεί να επιβάλει τους όρους της στην κυβέρ
νηση και τους Έλληνες κατοίκους, που αποτελούν το 80% του πληθυσμού της 
νήσου. Τα τουρκικά στρατεύματα παραμένουν μέχρι σήμερα στην Κύπρο, ενώ 
η Τουρκία προσπαθεί να εξασφαλίσει αναγνώριση για το ψευδοκράτος που 
θέλει να στηρίξει στα κατεχόμενα εδάφη.

Τουρκία, Ελλάδα, μεγάλες δυνάμεις και στρατιωτικοί συνασπισμοί, πολι
τικά, στρατιωτικά, εθνικά και διεθνή συμφέροντα συγκρούονται και αναμε- 
τρούνται φανερά ή μυστικά με επίκεντρο την ανοικτή πληγή της ημικατεχόμε- 
νης Κύπρου. Στο κέντρο αυτών των αναμετρήσεων βρίσκεται ο πληθυσμός της 
Κύπρου, που παραβιάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του και ζει εδώ 
και έντεκα χρόνια κάτω από διαρκή απειλή, ανασφάλεια και αβεβαιότητα.

Αυτή η κρίσιμη και δραματική εποχή αποτελεί την πρώτη μεγάλη περιο
χή από την οποία αντλούν τα θέματά τους οι Κύπριοι πεζογράφοι. Ήρωες 
και αγωνιστές, απλοί άνθρωποι, θύματα αθώα, άνθρωποι ξεριζωμένοι από τα 
σπίτια τους, πρόσφυγες στον τόπο τους, άνθρωποι που βασανίστηκαν και υπέ
φεραν σε φυλακές, κρατητήρια και ανακριτήρια, γυναίκες, γέροντες και παιδιά 
που ταπεινώθηκαν και εξευτελίστηκαν, στρατιωτικά και πολιτικά γεγονότα, 
ομαδικά παθήματα και άλλα περιστατικά, πράξεις γενναιότητας και αυτοθυ
σίας, μικρές πράξεις αγάπης, ανθρωπιάς και καλωσύνης και πολλά άλλα, καλά 
και κακά, αποτελούν τον τραγικό κόσμο από όπου ο'ι πεζογράφοι πήραν τα 
θέματα για τα έργα τους. Πολλοί είχαν άμεση γνώση και προσωπικές εμπει
ρίες από τραγικά συμβάντα και το έργο τους αποτελεί ταυτόχρονα λογοτεχνι
κό δημιούργημα αλλά και ιστορική μαρτυρία.

Ο Κύπρος Χρυσάνθης στη συλλογή του «Εννιά πικρά και ρωμαλέα διηγή
ματα» (Λευκωσία 1961) έγραψε σε ύφος λιτό και σε κοφτή καίρια γλώσσα 
μερικά από τα ωραιότερα διγήματά του αλλά και μερικά από τα καλύτερα 
διηγήματα που γράφτηκαν για τον απελευθερωτικό αγώνα του 1955. Είναι 
μικρές ιστορίες, με έντονη εσωτερική δράση, στις οποίες πρωταγωνιστούν είτε 
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άνθρωποι που συμμετέχουν στα γεγονότα είτε, κυρίως, άνθρωποι που ζουν 
στο περιθώριο και όμως υποφέρουν, τους κατατρώει κάποιος καημός ή τους 
βασανίζει κάποιο δράμα: πατέρες, μητέρες, ιερείς, γέροντες, γριές και άλλοι. 
Ο Σταυρής τρώγεται από τον καημό της επιστροφής του γιου του. Και περιμέ
νει και περιμένει... Ακούει μια φήμη, ότι οι κρατούμενοι θα ελευθερωθούν τα 
Χριστούγεννα. Η διάψευση της προσδοκίας τον οδηγεί σε μια εξωπραγματική 
ψυχική κατάσταση: «Και ξαφνικά ήχησε η καμπάνα. Καλούσε τους πιστούς 
για την ασύλληπτη πράξη: τη Γέννηση του Θείου Βρέφους.

Και τότε φώναξε ο Σταυρής και το παν τριγύρω εσείστηκε.
— Καλώς, ήλθες πρωτογιέ μου!
Το ξωπόρτι του σπιτιού του αντίκρυ έτριξε κι άφησε μεγάλο δοξαστικό 

άνοιγμα. Ένα μάτσο παιδιά πεταλουδίσανε στα πλακωτά. Η μάνα του πρό
βαλε με τα πολλά της γερατειά.

Ο Σταυρής γεμάτος κόκκινη ευτυχία κρατούσε αγκαλιαστά τη μαγκούρα 
του και φώναξε:

— Καλώς ήλθες πρωτογιέ μου. Καλώς ήλθες.
Όρμησε κατά την αυλή του.
Η μαυροφορεμένη μάνα του, όταν πέρασε δίπλα της, γονάτισε κι απόμει- 

νε για πάντα ξερή με το ασπρειδερό της κεφάλι στο σκαλοπάτι και μ’ ένα 
απελπισμένο ψίθυρο.

— Πολύ μας γέλασες, Θεέ μου». (Ο.π.π. σελ. 5).
Στη συλλογή διηγημάτων «Φυλάκιο X - Γραμμή θανάτου» (Λευκωσία 

1979) ο Κύπρος Χρυσάνθης παίρνει τα θέματά του από τα γεγονότα της 
Τούρκικης εισβολής του 1974 και παρουσιάζει μερικές τραγικές ιστορίες 
απλών ανθρώπων μέσα στην απροσδόκητη καταστροφή. Η αφήγηση είναι συ
ναισθηματικά φορτισμένη, έχει μιαν αμεσότητα, που καθιστά τα διηγήματα 
κείμενα - μαρτυρίες για το μαύρο καλοκαίρι του 1974 στην Κύπρο. Μερικές 
ιστορίες είναι εφιαλτικές σαν να ανήκουν σε άλλο κόσμο, όπως τα διηγήματα 
«Ο σκοτωμένος γιος», «Το πρώτο παιδί» και «Ο γυρισμός του αιχμάλωτου».

Η νουβέλα του Χρυσάνθη «Από τις αφηγήσεις ενός Κυπρίου αιχμαλώτου» 
(Λευκωσία 1980), βασισμένη σε πραγματική αφήγηση αιχμαλώτου, που πέ
ρασε πολλές περιπέτειες στην κατεχόμενη Κύπρο και στην Μ. Ασία όπου με
ταφέρθηκε από τα τουρκικά στρατεύματα, αποτελεί μια καυτή μαρτυρία για 
το δράμα και τον πόνο των ανθρώπων που έπεσαν στα χέρια των στρατιωτών 
του Αττίλα. Προτιμά να τα αφηγηθεί όπως τα άκουσε, με ελάχιστες δικές του 
παρεμβάσεις όπου χρειάζεται. Έτσι το κείμενο διατηρεί την αμεσότητα της 
προσωπικής μαρτυρίας αλλά υστερεί σε πυκνότητα και δραματικότητα.

Στο βιβλίο του Γ. Φιλίππου - Πιερίδη «Σκληροί Καιροί» (Αθήνα 1963) 
περιλαμβάνονται τέσσερα εξαίρετα διηγήματα εμπνευσμένα από τα γεγονότα 
του απελευθερωτικού αγώνα. Στα τρία ο συγγραφέας πραγματεύεται τρεις 
διαφορετικές περιπτώσεις προδοσίας. Στο διήγημα «Αούτο ντα Φε» (Σκληροί

Καιροί, σελ. 17-36) ο Λο-ί’ζος εκτελείται με λιθοβολισμό στην πλατεία του 
χωριού, όχι γιατί είναι προδότης αλλά γιατί ο Σωτήρης θέλει να τον ξεκάμει. 
Ο Τρύφωνας που δείχνει κάποια στιγμή συμπόνια κινδυνεύει κι αυτός:

«— Είναι συνένοχος...
Ο Τρύφωνας στράφηκε κι αντίκρυσε στην πρώτη σειρά του κύκλου, που 

στένεψε γύρω του, ένα, δυο, τρία πρόσωπα σκληρά να τον σημαδεύουν.
_  Τραβήξου αν θέλεις το καλό σου, είπε κάποιος βιαστικά και χαμηλό

φωνα.
Κατάλαβε τον κίνδυνο και τρόμαξε. Βρίσκονταν ολομόναχος απέναντι στο 

τυφλό, εξαγριωμένο πλήθος» (Ο.π.π. σελ. 32).
Στο εξαίρετο διήγημα «Ο Προδότης» (Σκληροί Καιροί, σελ. 39-78) ο 

Μιχάλης κάμνει συνειδητή προδοσία και τέσσερις αντάρτες, μαζί και ο εξά- 
δελφός του σκοτώνονται. Φεύγει για την Αγγλία αλλά οι τύψεις δεν τον αφή
νουν να ησυχάσει. Γυρίζει πίσω στην Κύπρο γεμάτος από φόβο αλλά και κινη
μένος από ισχυρή επιθυμία για εξιλέωση και βρίσκει εκεί δίκαιη τιμωρία. 
Έτσι συντελείται η κάθαρση της σκληρής τραγωδίας:

«Ο Μιχαήλος που ξεκίνησε για το ταξίδι της επιστροφής ήταν ένα πλά
σμα αλλόκοτο, γεννημένο από την πυρακτωμένη μάζα πούχε απομείνει απ’ 
τον παλιό Μιχαήλο. Τόνε κουβαλούσε μέσα του, συμμαζεμένο κι άλαλο, τον 
παλιόν εαυτό του· όμως τούτος ο τωρινός κοιτούσε γύρω του σα νάβλεπε για 
πρώτη φορά τον κόσμο που υπάρχει έξω από τον εαυτό του κι αποζήταγε, σα 
λύτρωση, την πατρίδα και την ολοκλήρωση της συντριβής του» (Ο.π.π. σελ. 
73).

Εξίσου σκληρή είναι και η μοίρα του Μαυρόγιαννου στο διήγημα «Σκλη
ροί Καιροί» (ο.π.π. σελ. 81-96). Ο προδότης γυρίζει στο χωριό για να πάρει 
τα πράγματά του και να φύγει, αλλά μόλις οι κάτοικοι τον παίρνουν είδηση 
τον πολιορκούν και βάζουν φωτιά στο σπίτι. Οι φλόγες καίνε το σπίτι και τον 
παγιδευμένο Μαυρόγιαννο.

Γεμάτο αγάπη, καλωσύνη και εγκαρτέρηση είναι το διήγημα «Ο πορτο- 
καλόκηπος» (Σκληροί Καιροί, σελ. 9-15). Ένας άνθρωπος του μόχθου, δου- 
λευτής της γης, χάνει το μοναχοπαίδι του, τον Αρτέμη, στις πρώτες διαδηλώ
σεις του 1955. Στους στέρεους ώμους του και στην καρτερική καρδιά του 
σηκώνει όλο το βάρος του θανάτου του χωρίς να λυγίσει, όπως σήκωσε και 
όλες τις δοκιμασίες, και τα βάσανα της σκληρής ζωής του.

Από τα τραγικά γεγονότα του 1974, την Τούρκικη εισβολή και τις συνέ- 
πειές της, είναι εμπνευσμένα και τα σύντομα διηγήματα που ο Γ. Φιλίππου 
Πιερίδης έχει συγκεντρώσει στη συλλογή «Ο καιρός της δοκιμασίς» (Θεσσα
λονίκη 1978). Τα διηγήματα είναι γραμμένα στο γνώριμο λιτό ύφος του συγ
γραφέα και τα θέματα είναι διαλεγμένα ώστε να παρουσιαστεί μια γενική 
εικόνα της καταστροφής. Οι άνθρωποι χάνουν τον εαυτό τους και ταράζεται 
συθέμελα η ζωή τους. Μια γυναίκα περιμένει για ώρες το ταξί για την Αμμό
χωστο- ο γέρο Τουμάζος δεν βρίσκει πού να στηριχτεί, ο Παράσχος και ο 

196 197

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Ναήμης, Έλληνας και Τούρκος, φίλοι παιδικοί, τραβούν πιστόλια να σκοτω
θούν, γιατί οι ψυχές τους γέμισαν υποψίες... Σε λίγες σελίδες συγκεντρώνεται 
ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος πόνο, καημό, αλλά και ανθρωπιά και καλωσύ
νη.

Ο Κώστας Μάντης με το αφήγημά του «Κλειστές Πόρτες» (Λευκωσία 
1964) προσεγγίζει τον αγώνα του 1955 με τα μάτια, τις αγωνίες και τις 
δοκιμασίες των ανθρώπων που δεν πρωταγωνιστούν μεν στα γεγονότα αλλά 
με χίλιους τρόπους συμμετέχουν και συμπάσχουν, γιατί βλέπουν τον αγώνα 
σαν πραγματοποίηση των ονείρων τους και έχουν δικούς τους ανθρώπους άμε
σα εμπλεγμένους στην παράνομη δράση εναντίον των Άγγλων. Η διήγηση 
δίνεται κυρίως μέσα από τα μάτια, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις αντι
δράσεις των μελών μιας οικογένειας, η οποία επηρεάζεται με ποικίλους τρό
πους από τα γεγονότα και την δράση των αντιμαχομένων:

«Και τον Απρίλη ήρθε το μεγάλο κακό στο σπίτι μας. ’ Ηρθε σα σίφουνας 
και το πήρε αψηλά και τόρριξε χάμω και το σύντριψε τυλιγμένο σε μια Ελλη
νική σημαία.

Ξαναβλέπω (ξαναβλέπω;) ζωντανή εκείνη τη φοβερή νύχτα. Την ξαναβλέ
πω με τα γαμψά της νύχια, με τα κουκουβάγικα μάτια.

Μόλις είχαμε πάει για ύπνο όταν δυνατά χτυπήματα τράνταξαν την πόρ
τα. Τα συνηθίσαμε αυτά τα χτυπήματα μα πάντα μας τρόμαζαν. Και δεν ξέρω 
πως και γιατί εκείνη τη νύχτα μας τρόμαξαν περισσότερο.

— Παναγιά μου, (πάντα «Παναγιά μου») το γιό μου! είπε η μητέρα (Γι
ατί είπε «το γιο μου»; Τι δούλευε στην έγνοια της, από πότε δούλευε και δεν 
το μαρτυρούσε;) (Παναγιά μου! είπαμε όλοι μέσα μας).

Σηκώθηκε ο πατέρας ν’ ανοίξει κι εμείς τρέξαμε πίσω του.
Ηταν δυο Εγγλέζοι κ’ ένας Τούρκος επικουρικός.
Ηταν το σπίτι του Νίκου Δράκου αυτό;

— Μάλιστα, είμαι ο πατέρας του.
— He is killed (Σκοτώθηκε).
Σκοτώθηκε;» (Ο.π.π. σελ. 72).
Η Λίνα Σολομωνίδου με το πρώτο της μυθιστόρημα «Ενθάδε Κείται» 

(Αθήνα 1964) κάμνει μια εξαίρετη μελέτη χαρακτήρων με επίκεντρο τον 
ήρωα Δημήτρη Γεωργάρα. Κατά την ημέρα που πρόκειται να γίνουν τα απο
καλυπτήρια της προτομής του ήρωα προετοιμάζονται και παρευρίσκονται 
στην τελετή παντός είδους άνθρωποι: οι γονείς και άλλοι συγγενείς του ήρωα, 
η αρραβωνιαστικιά του και πολλοί άλλοι. Με ευκαιρία αυτό το γεγονός η 
συγγραφέας ανατέμνει τις στάσεις και αντιδράσεις των διαφόρων χαρακτήρων, 
ενώ παράλληλα φωτίζει τον ψυχικό τους κόσμο με αναδρομές στο παρελθόν, 
στα ίδια τα γεγονότα και την προηγούμενη ζωή των ανθρώπων. Ο θάνατος 
του ήρωα, τα αποκαλυπτήρια της προτομής, οι τιμές και η δόξα επενεργούν 
κατά διαφορετικό τρόπο σε καθένα από τα πρόσωπα του έργου.

Όταν κάποτε τελειώνει η τελετή, η Μαρία, η αρραβωνιαστικιά του 
ήρωα, ξεσπά σε μια παρόρμηση φυγής. Δεν μπορεί να ανεχθεί πλέον αυτόν τον 
καταπιεστικό κόσμο:

«Ακουμπάνε στο μπράτσο της, τινάζεται. Ο κύριος Σταύρος. Όχι, δε 
θέλει να δει τη νουνά του Δημήτρη. Τα μάτια μεγαλώνουν, κρεμάει το σαγόνι 
του. Ελευθερώνει το χέρι της, κατεβαίνει από την εξέδρα, ανακατεύεται μέσα 
στο πλήθος. Να φύγει, να γλυτώσει! Όσο πιο μακριά μπορεί, να μη βλέπει 
την προτομή. Να τρέξει, να τρέξει τώρα που μπορεί. [...] Πού πάει; Μακριά. 
Μακριά από τους πεθαμένους, να μη ξαναμυρίσει λιβάνι, ξεραμένα λουλούδια, 
ν’ αφήσει πίσω της τα καντήλια, τα στεφάνια, τις προτομές». (Ο.π.π. σελ. 
96).

Η Λίνα Σολομωνίδου στο πεζογράφημά της «Κύπρος - Βιώματα 1974» 
(Αθήναι 1977) προσεγγίζει τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή του 
1974 με την μέθοδο της συνέντευξης. Σκοπός της είναι να δώσει μια σφαιρική 
εικόνα και να φωτίσει από πολλές πλευρές γεγονότα, καταστάσεις και πρό
σωπα. Σε σχετικό σημείωμα αναφέρει (ό.π.π. σελ. 325): « Ολα τα πρόσωπα 
του βιβλίου είναι πραγματικά. Τα περιστατικά είναι αυτά που μου διηγήθη- 
καν. Έχω αλλάξει μονάχα τα ονόματα».

Ζώντας άμεσα τα γεγονότα και ακούοντας από πολλές πλευρές διάφορες 
εκδοχές για τα αίτια της τραγωδίας του τόπου, ίσως δεν είχε καλύτερο τρόπο 
να πλησιάσει το θέμα της παρά να συγκεντρώσει μαζί τις «αλήθειες» πολλών 
και από διάφορες οπτικές γωνίες, να τις προσφέρει στον αναγνώστη και να τον 
αφήσει να βγάλει μόνος του, αν μπορεί, την δική του αλήθεια για τα γεγονότα 
και τους ανθρώπους. Στην αρχή και στο τέλος του έργου διατυπώνει, με την 
ίδια σχεδόν φρασεολογία, το πώς η ίδια αντικρύζει όλους αυτούς τους ανθρώ
πους και τις αλήθειες τους (ό.π.π. σελ. 323): «Η αλήθεια είναι απλή. Μονάχα 
που πρέπει να ψάξεις να βρεις τη ρίζα. Η δίκιά μας αλήθεια βγαίνει από τα 
βάθη της δικής μας γης. Μια πέτρα γκρίζα, πλακωτή, με γραμμές αυλάκια.

— Μοιάζει με τα γκρίζα χαλίκια της ακρογαλιάς.
— Είναι μητέρα - θεά! Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει ένα είδος της δη- 

μουργίας.
—.Όλες οι γραμμές μοιάζουν.
Δεν υπάρχει καμμιά διαφορά ανάμεσά τους! Ολα χωράνε σε κάθε γραμ

μή. Όλοι χωράμε στην ίδια πέτρα.
Η αλήθεια είναι απλή».
Μπορεί κάποτε η ανάγνωση να γίνεται κουραστική με την επάνοδο των 

ίδιων θεμάτων ή γεγονότων όπως τα διηγούνται διάφορα πρόσωπα. Η συγ
γραφέας όμως μας πείθει ότι μας σέβεται και δεν θέλει να μας επιβάλει την 
δική της αλήθεια.

ΓΓ αυτό εξάλλου παρουσιάζει πλήθος προσώπων και χαρακτήρων, διη
γείται του καθενός την προσωπική ιστορία, αναζητεί τα βαθύτερα κίνητρά του 
και επιδιώκει να αποκαλύψει του καθενός τον ιδιαίτερο ψυχικό, ιδεολογικό και 
πνευματικό κόσμο.
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Το πρώτο μυθιστόρημα της Ήβης Μελεάγρου «Ανατολική Μεσόγειος» 
(Λευκωσία 1969) έχει αφετηρία τα γεγονότα του 1963-64: την τουρκική αν
ταρσία και τις διακοινοτικές ταραχές που ακολούθησαν. Πρόθεση όμως της 
συγγραφέως δεν είναι να αφηγηθεί αυτά τα γεγονότα. Το μυθιστόρημα τελει
ώνει παραμονές Χριστουγέννων του 1963, όταν είχαν αρχίσει οι πρώτες αψι
μαχίες. Η Μελεάγρου αποβλέπει να κάμει μια ευρεία μυθιστορηματική σύνθε
ση, στην οποία να απεικονίσει το κλίμα αβεβαιότητας, ανασφάλειες και συγχύ- 
σεως που επικράτησε στην Κύπρο μετά τις -Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου. 
Στο βιβλίο κυριαρχούν δυο χαρακτήρες, ο ιδεαλιστής Ίων και η ευαίσθητη, 
γεμάτη φόβους και προαισθήσεις, Μαργαρίτα. Δευτερεύοντες χαρακτήρες εί
ναι ο Γιώργος, ο άντρας της Μαργαρίτας, ο Νικήτας ο αγωνιστής και ο Κορνά- 
ρος, ο έφηβος που πρόσφερε τη ζωή του στην αγχόνη στα χρόνια του απελευ
θερωτικού αγώνα.

Το μεγαλύτερο μέρος της δράσεως στο μυθιστόρημα παρουσιάζεται μέσα 
από τις συναισθηματικές διακυμάνσεις, τους στοχασμούς, τις αναμνήσεις, τους 
προβληματισμούς και τις μύχιες ανησυχίες των κύριων χαρακτήρων, της Μαρ
γαρίτας και του Ίωνα. Έτσι η διήγηση αποτελεί μια σύνθεση από δράση και 
αντιδράσεις στο απειλητικό και αβέβαιο παρόν από αναδρομές σε προσωπικές 
εμπειρίες, από αναμνήσεις, από ονειρικές παραστάσεις και συγκεχυμένες ενο
ρατικές προσλήψεις. Στο επίκεντρο του μυθιστορήματος, στους στοχασμούς 
και τον συναισθηματικό κόσμο των περισσοτέρων χαρακτήρων ευρίσκεται η 
Κύπρος, η μέριμνα για την μοίρα της και μια ασίγαστη ανησυχία για το μέλ
λον της. Τα πρόσωπα φαίνονται να ζουν διαρκώς σε μια κατάσταση πολιορκί
ας. Τούτο είναι βασικό χαρακτηριστικό στον ψυχικό κοσμο της Μαργαρίτας, 
που φαίνεται να ζει περισσότερο σ’ ένα κόσμο φανταστικό και ονειρικό παρά 
μέσα στην γύρω της ζωντανή πραγματικότητα. Την κατέχει ασυνείδητη τάση 
φυγής που δεν της φέρνει τη λύτρωση:

«Αγωνία μεγάλη· την πονά το στήθος. Θέλει να σηκωθή, να τρέξη. Είναι 
καθηλωμένη, ακίνητη. Έτσι συμβαίνει στον ύπνο, λέει. Θέλεις να τρέξης, μα 
κάτι σ’ εμποδίζει, μια αόρατη δύναμη σε ριζώνει στη γη...». Βλέπει τον εαυτό 
της να τρέχη σε κάποιο δρόμο, βλέπει τα πόδια της που χτυπούν στην πλάτη 
της... [...]. Μες στο θαμπό πεδίο των ματιών της, ένα δάχτυλο, ένας μοναχι
κός δείχτης κινείται πάνω, κάτω, γι’ αυτήν, προς αυτήν.

— Η θάλασσα θα φουσκώση να σε καλύψη... Θα χαθής... Θα σβήσης... 
«’Οχι, όχι! Θεέ μου, γιατί; Σε παρακαλώ! Μόλις τώρα γλίτωσα από τα Χα- 
σαμπουλιά...». Συστρέφεται ολόκληρη από αγωνία, σφίγγει την αχιβάδα δυνα
τά, ιδρώνει. Ο ήλιος είναι λαμπερός, θα ήταν θαύμα μέρα, καθαρός ο ουρανός 
κι η θάλασσα γαλανή, ακίνητη, βρίσκεται ξαπλωμένη πάνωθέ της, μαγικά 
στον αέρα, δε στηρίζεται πουθενά, μόνο τα τέσσερα πόδια του σιδερένιου κρε
βατιού στέκουν ανάερα και κείνα, ασύνδετα, σαν να κρατούν ένα αόρατο κρεβά
τι κάτω από το κορμί της. Αχ, αυτό δεν το περίμενε πάλι, αχ...» (ό.π.π. σελ. 
54).

Τα γεγονότα του 1974, το πραξικόπημα της χούντας και η τουρκική ει
σβολή, έδωσαν στην Μελεάγρου την αφόρμηση για να συνθέσει το δεύτερο 
μεγάλο μυθιστόρημά της με τον τίτλο «Προτελευταία Εποχή» (Αθήνα 1981).

Στόχος της συγγραφέως δεν είναι τα ίδια τα τραγικά γεγονότα αλλά οι 
άνθρωποι, οι διεργασίες και οι δυνάμεις που δρώντας καταλυτικά ανάμεσα στο 
1963 και το 1974 οδήγησαν στην καταστροφή της Κύπρου.

Ο Ίων αποτελεί και εδώ τον κύριο χαρακτήρα του έργου. Παρουσιάζον
ται επίσης η Μαργαρίτα, ο Νικήτας και άλλοι χαρακτήρες γνωστοί από την 
«Ανατολική Μεσόγειο». Πρωταγωνιστικό όμως ρόλο στο νέο μυθιστόρημα 
διαδραματίζουν τα νέα πρόσωπα, ο Θεολόγος, ο Φοιτητής, ο Έφεδρος, ο Γε
ωργός και άλλοι, που με την δράση, την ιδεολογία και τις πράξεις τους δια
μορφώνουν τα γεγονότα. Άλλα πρόσωπα είναι ο Λουκάς Θεοχάρους, η Ιωάν
να, ο ξένος με το CD, ο Διοικητής και άλλοι πολλοί.

Το μυθιστόρημα κινείται μέσα σ’ ένα κλίμα συνωμοσίας, κρυμμένων προ
θέσεων, μυστικότητας, παρανομίας και αβεβαιότητας. Με την ανέλιξη των 
νημάτων της διήγησης φωτίζονται οι χαρακτήρες, αποκαλύπτονται οι προθέ
σεις, η ιστορία και ο ψυχικός τους κόσμος, τα γεγονότα παίρνουν νόημα και 
αναφαίνονται οι σχέσεις ανάμεσα σε πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις. 
Όλη η πορεία του μυθιστορήματος αποτελεί μια βαθμιαία αποκάλυψη μιας 
σκληρής πραγματικότητος. Ο τραγικός πρωταγωνιστής, ο Ίων, καταρρέει 
την ώρα που μόλις άρχισε να αντιλαμβάνεται ή να υποψιάζεται την αλήθεια:

«Ακούγεται μακριά ήχος σαν βοητό. Ο Ίων τεντώνεται, να διακρίνει τι 
είναι. Άραγε;... μήπως... Δεν του ’παν πότε. Την απόφασή του θέλουν μόνο, 
τη συγκατάθεση· και συγκατένευσε». (Προτελευταία Εποχή, σελ. 568).

Ο Ίων ζει σε διλήμματα και αμφιβολίες, ακόμα και όταν συγκατανεύει 
στα σχέδια που του παρουσιάζουν, πιστεύει, θέλει να πιστεύει, πως «η από
φασή του ήταν η πρέπουσα». Οι δυνάμεις όμως που τέθηκαν σε ενέργεια με 
την δική του συγκατάθεση ήταν πανίσχυρες. Αυτές θα συντρίψουν το όνειρό 
του, το ιδανικό στο οποίο είχε αφιερώσει την ζωή του. Οι φόβοι και οι αμφι
βολίες του ήσαν πλέον ανώφελες. Πεθαίνοντας την ώρα που ξεκινούν τα άρμα
τα μάχης γλύτωσε από τον εφιάλτη της καταστροφής, από τα βλέμματα των 
χιλιάδων προσφύγων, από τα παγωμένα πρόσωπα των νεκρών...

Αφετηρία στον αγώνα του 1955 έχουν και τα διηγήματα του πρώτου 
μέρους της συλλογής του Πάνου Ιωαννίδη «Στην Κύπρο την αέρινη...» (Αθήνα 
1964). Το μέρος αυτό έχει τίτλο «Τις μέρες του πολέμου» και περιλαμβάνει 
εφτά διηγήματα. Ο συγγραφέας αφορμάται από κάποια γνωστά πρόσωπα και 
περιστατικά της εποχής, αλλά πραγματεύεται τα θέματά του ελεύθερα, δεν 
δεσμεύεται από την ιστορική αλήθεια και προεκτείνει τις ιστορίες του με τρό
πο που να δημιουργεί δραματικές καταστάσεις. Σε μερικά διηγήματα η πρα
γματικότητα υποχωρεί μπροστά σε μιαν άλλη πραγματικότητα, ονειρική και 
εφιαλτική. Εφιαλτικό και δραματικό στο περιεχόμενό του είναι το πρώτο και 
μεγαλύτερο διήγημα με τον τίτλο «Η σιωπή ήλθε τη νύχτα» (Ο.π.π. σελ. 
13-52).
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Πολύ σκληρή εκδίκηση παίρνουν οι κάτοικοι του χωριού στο διήγημα 
«Ένα δάσος χρυσά κυπαρίσσια», όταν ο Κάψαλος μετά από χρόνια γυρίζει 
στο χωριό. Ο Γιούλης στο διήγημα «Ο βουβός φαντάρος» δεν μπορεί να ξανα- 
γυρίσει ανάμεσα στους ανθρώπους την ώρα της νίκης. Φεύγει στα άγρια βουνά 
όπου ζει χρόνια αλλά στο τέλος θα νικηθεί από την μοναξιά και τον φόβο και 
θα ξαναγυρίσει ανάμεσα στους ανθρώπους.

Ιλαρά και κάπως τραγική είναι η ιστορία στο διήγημα «Ο ήρωας». Ο 
«ταχυδρόμος του θανάτου», ο δοξασμένος και τιμημένος, ζει για πολλά χρόνια 
μέσα στην πλάνη. Κάποτε όμως μαθαίνει την αλήθεια. Δεν ήταν σύνδεσμος, 
τίποτα δεν πρόσφερε, ραβασάκια κουβαλούσε και όχι μηνύματα. «Λοιπόν, ξέ
ρετε την αλήθεια. Και μα τους αγίους πάντας, αν μου ξανακολλήσετε αυτή τη 
ρετσινιά (τη ρετσινιά του ήρωα) θα το φυσάτε και δε θα κρυώνει».

Η συλλογή διηγημάτων του Πάνου Ιωαννίδη «Η αθέατη όψη» (Λευκωσία 
1979) είναι εμπνευσμένη από τα γεγονότα του 1974. Ο συγγραφέας διηγείται 
πέντε διαφορετικές ιστορίες, καθεμιά από τις οποίες εικονίζει κάποια όψη από 
το δράμα των ανθρώπων της Κύπρου κατά την καταστροφή του 1974.

Στο διήγημα «Οι στολές» ο γέρο Τούρκος ξεχνά το μίσος του για τους 
Έλληνες και βοηθά τον εθνοφρουρό του να διαφύγει, όταν ο Τούρκος στρατι
ώτης αποπειράται βάναυσα να βιάσει την κόρη του. Το διήγημα «Η απόδρα
ση» είναι μια τρυφερή ιστορία με κωφάλαλα παιδιά που αντιδρούν εχθρικά 
απέναντι στη δασκάλα τους, γιατί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τον πόλεμο 
και τον θάνατο ούτε και τον λόγο που τους μετακίνησαν από το παλιό σχο
λείο.

Στο διήγημα «Η αθέατη όψη» (ό.π.π. σελ. 71-88), που δίνει και τον τίτ
λο στη συλλογή, η ιστορία εξελίσσεται σε ένα άγονο τοπίο στο Κάβο - Γκρέ- 
κο, όπου πρόσφυγες προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Ο γέρος με 
ένα γιο σκοτωμένο και ένα άλλο αγνοούμενο έχασε και τη γυναίκα του και τη 
νύφη του. Έχει μόνο την εγγονή του τη Μαρία και το μικρό γιό της. Ένας 
ζωγράφος ερωτεύεται παθιασμένα την Μαρία αλλά αυτή πάντα, όταν την 
πλησιάζει, καταλαμβάνεται από τρόμο και φρίκη. Κάποτε μαθαίνει από τον 
γέρο την αλήθεια, ανακαλύπτει την άλλη, την αθέατη όψη. Ο Τούρκος που 
σκότωσε τον πατέρα και την γιαγιά της Μαρίας, είναι το ανήμερο θεριό που 
γίνηκε με τη βία πατέρας του μικρού παιδιού. Τ ’ αγάπησαν όμως και η Μαρία 
και ο γέρος. Ο ζωγράφος έμαθε και ύστερα... «Έμεινε μοναχός μαζί της· και 
με το παιδί της· που μόλις το κατέβασε έτρεξε όπως πάντοτε κοντά του να 
του παίξει, περιμένοντας να το σηκώσει, με τα χεράκια του απλωμένα... Μα 
τράβηξε απότομα τα χέρια του αυτός, τραβήχτηκε ολάκερος, απόφυγε ν’ αγ
γίξει το παιδί, να το κοιτάξει, απόφυγε τα μάτια της που τον κοιτούσαν... 
[...]. Κι όταν αυτή, θανάσιμα ταπεινωμένη,,άρπαξε κι έσφιξε απάνω της το 
γιό της, με μια απελπισία, μια στοργή και μια αγάπη που ο ζωγράφος δε 
ξανάδε, και μπήκε μέσα κλείνοντας την πόρτα της, κάθησε στ’ αμάξι του σαν 
κλέφτης και ξεκίνησε... (Ο.π.π. σελ. 87-88).

Στη συλλογή διηγημάτων του με τίτλο «Δος ημίν σήμερον» (Αθήνα 
1979) ο Γιάννης Κατσούρης περιλαμβάνει έξι διηγήματα εμπνευσμένα από το 
χουντικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974 και από τα γεγονό
τα που προηγήθηκαν. Ο συγγραφέας έζησε και γνώρισε καλά πρόσωπα, γεγο
νότα και καταστάσεις και αυτά θέλει να αναπαραστήσει μέσα στις ιστορίες 
του.

Στο διήγημα «Νυν υπέρ πάντων αγών...» παρουσιάζει την δράση, τη νοο
τροπία και τους χαρακτήρες των μελών μιας παράνομης ομάδας που με δόλο 
καταλαμβάνουν ένα αστυνομικό σταθμό. Ο Γρηγόρης καταλαβαίνει ότι είναι 
παγιδευμένος στον παραλογισμό του Αντρούτσου και στο διήγημα «Ο ήρω.- 
ας...» παίρνει την εκδίκησή του, σκοτώνει τον «Αντρούτσο» και στέκεται με 
δυο τρεις άλλους να πολεμήσει τους Τούρκους. Στο διήγημα «Μια πατριωτική 
ιστορία», η διήγηση αναφέρεται στα γεγονότα του πραξικοπήματος. Ο συγ
γραφέας διερευνά τις αντιδράσεις ενός κυβερνητικού' υπαλλήλου και της συζύ
γου του απέναντι στις πράξεις των στασιαστών. Το διήγημα «Δος ημίν σήμε
ρον...» είναι γεμάτο τρυφερότητα. Μέσα στον καταυλισμό ένας μοναξιασμένος 
γέρος άντρας δείχνει τη στοργή του προς μια χήρα γυναίκα και τις δυο της 
κόρες. Ξεριζωμένοι από τα σπίτια τους, πικραμένοι και πονεμένοι βρίσκουν 
στήριγμα ο ένας στον άλλο. Στο διήγημα «Ο ηρωϊκός γιατρός» ο συγγραφέας 
αφήνει να εκδηλωθεί ο σαρκασμός του για την ανοησία αυτών που πρόσταζαν 
τις τραγικές εκείνες μέρες.

Στόχος του Κατσούρη στα περισσότερα διηγήματα είναι η αποκάλυψη 
της ανθρώπινης ανοησίας αλλά και η τραγωδία των ανθρώπων που πληρώνουν 
γι’ αυτή την ανοησία των μωρών και τυφλών. Τα διηγήματα αποτελούν μια 
βαθιά τομή σε μια τραγική εποχή.

Η Ειρένα Ιωαννίδου - Αδαμίδου ήταν μαθήτρια στις τελευταίες τάξεις 
του Γυμνασίου όταν άρχισε ο αγώνας της ΕΟΚΑ το 1955 και έζησε όλους 
τους ενθουσιασμούς και τις εξάρσεις της νεολαίας στα ηρωϊκά εκείνα χρόνια. 
Από τις αναμνήσεις της από γεγονότα και πρόσωπα που γνώρισε, από διάφο
ρα επεισόδια και ιστορικά στοιχεία εμπνέεται σε διάφορα διηγήματά της και 
στο μυθιστόρημά της «Ηρωική Συμφωνία» (Αθήνα 1960t).

Από τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής του 1974 είναι εμπνευσμένες οι 
δυο νουβέλλες της Αδαμίδου «Σαν τον ήλιο το δικό μας. Θα ζήσουμε» (Αθήνα 
χ.έ. εκδ.). Η συγγραφέας στις δυο ιστορίες της ανιχνεύει τις ποικίλες επιδρά
σεις που άσκησαν πάνω στους ανθρώπους τα συγκλονιστικά γεγονότα του 
1974. Άλλοι συγκλονίζονται αλλά κατορθώνουν βαθμιαία να επανεύρουν κά
ποιο νόημα στη ζωή. Άλλοι διακατέχονται από μια διαβρωτική απάθεια και 
δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες πραγματικότητες. Άλλοι, παρά τις 
τραγικές τους εμπειρίες, μπορούν να βρουν νέους προσανατολισμούς και να 
ξαναρχίσουν τη ζωή τους. Συναισθηματικές και ψυχικές διακυμάνσεις, ανασφά
λεια και αβεβαιότητα, αδιέξοδα κάποτε, αλλά και θέληση για ζωή, πίστη και 
αισιοδοξία χαρακτηρίζουν τα πρόσωπα του βιβλίου που γνώρισαν την σκληρό

202 203

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



τητα του πολέμου, έχασαν αγαπημένα πρόσωπα, έχουν αγνοούμενους προσφι
λείς συγγενείς ή είδαν αιχμαλώτους να γυρίζουν ταπεινωμένοι από την Τουρ
κία.

Η Ρήνα Κατσελλή είναι από τους πεζογράφους που παρουσιάστηκαν στην 
Κυπριακή Λογοτεχνία μετά το 1960. Τα πρώτα της έργα', διηγήματα και 
θεατρικά, είναι εμπνευσμένα, τα περισσότερα, από τον αγώνα του 1955 στον 
οποίο και η ίδια είχε πάρει ενεργό μέρος («Το κρησφύγετο του Φουτζιού», 
διήγημα. «Ο Ανάξιος», θεατρικό κ.ά.). Δυο μυθιστορήματά της «Κάπου στη 
Γη μας» και «Φουρτούνες», δημοσιεύτηκαν σε συνέχειες σε Κυπριακές εφημε
ρίδες. Το πρώτο της μυθιστόρημα που παρουσιάστηκε σε βιβλίο έχει τον τίτλο 
«Τα τετράδια της αδελφής μου» (Αθήνα 1967). Το έργο είναι γραμμένο σε 
πρώτο πρόσωπο, έχει την μορφή ημερολογίου και καλύπτει το διάστημα από 
9 Ιανουάριου μέχρι και 19 Απριλίου 1964, όταν στην Κύπρο ζούσαμε κάτω 
από την απειλή του πολέμου και οι Τούρκοι ετοιμάζονταν να εισβάλουν στο 
νησί. Μια νεαρή υπάλληλος ενός ξενοδοχείου της Κερύνειας καταγράφει καθη
μερινά τα γεγονότα, τις φήμες, τους φόβους, τις ανησυχίες, τις ελπίδες και τις 
απογοητεύσεις της. Σε πρώτο επίπεδο προβάλλει ο φόβος της απόβασης και 
οι ανησυχίες των ανθρώπων για την κατάσταση. Σε δεύτερο πλάνο τα προσω
πικά’ προβλήματα της υπαλλήλου, η ασκήμια της, η δουλειά της, η αποκατά
στασή της. Σε ένα άλλο επίπεδο προβάλλει ο αγώνας της ΕΟΚΑ, η δράση της 
συγγραφέως και των συντρόφων της. Κάποτε η κοπέλλα πνίγεται από την 
αδικία, αγανακτεί για την στάση των μεγάλων δυνάμεων που δεν θέλουν ή 
προσποιούνται ότι δεν μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του δικαίου και 
των αδυνάτων, προχωρεί να διατυπώσει κρίσεις, σκέψεις, ιδέες, να διαμαρτυ- 
ρηθεί...

Το μυθιστόρημα αυτό της Κατσελλή έχει μιαν αμεσότητα, είναι γραμμέ
νο μέσα στη ζέστα των εμπειριών και των γεγονότων. Αποτελεί ένα εξαιρετι
κό πεζογράφημα τόσο στην διαγραφή των χαρακτήρων όσο και στην περιγρα
φή γεγονότων και καταστάσεων. Δημιου.ργεί την ατμόσφαιρα της έντασης, 
της δοκιμασίας, της ανησυχίας, του φόβου και της αβεβαιότητας που επικρα
τούσε στον τόπο μας τους πρώτους μήνες του 1964 και ήταν σαν μια εισαγω
γή στα γεγονότα που θα ακολουθούσαν μετά δέκα χρόνια.

Από τα γεγονότα του 1974 είναι εμπνευσμένα δυο πεζογραφήματα της 
Ρήνας Κατσελλή: «Πρόσφυγας στον τόπο μου» (Κύπρος 1974) και «Η Γαλά
ζια Φάλαινα» (Λευκωσία 1978). Το πρώτο η συγγραφέας το ονομάζει Χρονι
κό - Μαρτυρία. Του δεύτερου, παρά τον μυθιστορηματικό του χαρακτήρα, δεν 
του λείπει ο χαρακτήρας της άμεσης μαρτυρίας. Είναι η αγωνιώδης φωνή ενός 
Ξ.Ε.Κ., ενός Ξεσπιτωμένου Ελληνα Κυπρίου, που ταλανίζεται από τον ξε- 
σπιτωμό, την στέρηση, τη δυστυχία τη δική του και των άλλων, που τον κα
τατρώει η έγνοια ότι οι κάτοικοι αυτού του τόπου θα εξαλειφθούν, θα χαθούν 
σαν τη γαλάζια φάλαινα, κυνηγημένοι από σκοτεινές δυνάμεις. Το έργο είναι 
μια κραυγή εκ βαθέων, μια φωνή απελπισίας που δεν φτάνει στ’ αυτιά των 
ανθρώπων.

Από τις ιστορικές περιπέτειες της Κύπρου των τελευταίων χρόνων είναι 
εμπνευσμένα και τα πεζογραφήματα μερικών από τους νεώτερους πεζογρά
φους. Ο Αντρέας Ονουφρίου, πρόσφυγας ο ίδιος από την Αμμόχωστο, έγραψε 
τρία βιβλία γύρω από το δράμα της Τούρκικης εισβολής και της προσφυγιάς: 
«Οι Ώρες του χαμού», νουβέλλα, (Αθήνα 1975), «Κραυγές στ’ αυτιά του 
κόσμου», διηγήματα, (Κύπρος 1977), «Του 35ου παράλληλου», διηγήματα, 
(Κύπρος 1983).

Μια διαφορετική προσέγγιση στην ίδια εποχή κάμνει ο Αντρέας Ροδίτης 
με τα βιβλία του «Νουβορδία», νουβέλλα, (Λευκωσία 1975) και «Το Δέντρο, 
η Συνωμοσία και άλλα», διηγήματα και μια νουβέλλα, (Λευκωσία 1983).

Από τον αγώνα του 1955 είναι εμπνευσμένες και οι δυο νουβέλλες του 
'Αντρου Παυλίδη «Το Μπρούντζινο χέρι», (Κύπρος 1971) και «Εχθροί», (Κύ
προς 1975).

Αφηγήματα - μαρτυρίες από τον απελευθερωτικό αγώνα του 1955 θα 
μπορούσαν να χαρακτηρισθούν τα έργα της Ζήτα Σίγμα Ρω (^Πολύβιος Νι
κολάου) «Στα συρματοπλέγματα της σκλαβιάς», (Αθήνα 1959) και του Σοφο
κλή Λαζάρου «Οδός Ελευθερίας Στάση Θανάτου» (Λευκωσία 1969). Το πρώ
το είναι εμπνευσμένο από τη ζωή των κρατουμένων στα εγγλέζικα κρατητή- 
ρια, το δε δεύτερο από τα σκληρά βασανιστήρια στα ανακριτήρια από τους 
Άγγλους βασανιστές.

5. Πεζογραφήματα από το ιστορικό παρελθόν και την παράδοση

Θέματα από το ιστορικό παρελθόν και την παράδοση, ιστορική και πολι
τιστική, της Κύπρου παρουσιάστηκαν στην Κυπριακή Λογοτεχνία από το τέ
λος του 19ου αιώνα κυρίως, σε πεζογραφήματα, αφηγηματικά ποιήματα και 
θεατρικά έργα. Οι πεζογράφοι που έγραψαν στην Κυπριακή διάλεκτο αλλά και 
όσοι έγραψαν στην καθαρεύουσα ή στην πανελλήνια δημοτική γλώσσα από τα 
τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και το 1960 χρησιμοποίησαν στο έργο τους πολλά 
θέματα από την ιστορία και τη ζωντανή ιστορική και πολιτιστική παράδοση 
της Κύπρου. Σημαντικότερα από τα έργα αυτής της κατηγορίας είναι η συλ
λογή ιστορικών διηγημάτων «Παλιά Κύπρος» (Αθήνα 1933) του Αχιλλέα Αι
μίλιου (1903-1978) και αρκετά διηγήματα της Μαρίας Ρουσσιά (1894- 
1959), που έζησε και έγραψε τα έργα της στην Αλεξάνδρεια.

Κατά το διάστημα 1960-1985 παρουσιάζονται στην Κυπριακή Πεζογρα
φία αρκετά έργα εμπνευσμένα από το ιστορικό παρελθόν, ενώ η ζωντανή ιστο
ρική και πολιτιστική παράδοση της Κύπρου φαίνεται να μη γοητεύει όσο πα- 
λαιότερα τους πεζογράφους, ιδιαίτερα τους νεώτερους, άνκαι κάποια στοιχεία 
συναντούμε στα έργα τους.

Ο Κύπρος Χρυσάνθης άρχισε από τα χρόνια του αγώνα του 1955-59 να 
δημοσιεύει σε συνέχειες, σε εφημερίδες και περιοδικά, ιστορικά πεζογραφήμα
τα με θέματα παρμένα από την ιστορία της Μεσαιωνικής Κύπρου. Τα έργα 
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αυτά εμφανίστηκαν αργότερα με την μορφή βιβλίων και είναι τα ακόλουθα: 
Στα δύσκολα χρόνια, (Λευκωσία 1937), Κανάκης ο Κυπριώτης Κουρσάρος, 
(Λευκωσία 1959), Το ξεσήκωμα των σκλάβων, (Λευκωσία 1962), Το Κύπελ
λο του θανάτου, (Λευκωσία 1971).

Με τις νουβέλλες αυτές ο Κύπρος Χρυσάνθης, εκτός από τους καθαρά 
λογοτεχνικούς σκοπούς, υπηρετούσε και κάποιες ανάγκες του απελευθερωτι
κού αγώνα: ήθελε να τονώσει το αγωνιστικό φρόνημα και να δώσει διέξοδο 
στην αγωνία και στη συναισθηματική φόρτιση του λαού μας από τα σκληρά 
μέτρα των Άγγλων εναντίον των μαχομένων Κυπρίων.

Το πρώτο έργο «Στα δύσκολα χρόνια» αποτελεί ανάπλαση μιας φοβερής 
επιδημίας, της πανούκλας, μέσα σ’ ένα ιστορικό κλίμα, στη μεσαιωνική Κύ
προ. Ο συγγραφέας σκοπεύει μαζί με την ανάπλαση της εποχής να μελετήσει 
τις αντιδράσεις των ανθρώπων απέναντι στο φοβερό θανατικό. Οι άλλες τρεις 
νουβέλλες αφορμώνται από γνωστά πρόσωπα της Κυπριακής ιστορίας, τον 
κουρσάρο Κανάκη, τον επαναστάτη Ρε-Αλέξη και την Ελένη Παλαιολόγου, 
των οποίων αφηγούνται τη δράση και τα κατορθώματα.

Ο Χρυσάνθης σ’ αυτά τα έργα δεν ενδιαφέρεται για την ιστορική ακρί
βεια. Θέλει να σκιαγραφήσει μια εποχή, να δώσει γρήγορη δράση και να κρατή
σει σε εγρήγορση το ενδιαφέρον του αναγνώστη.

Από την ιστορική παράδοση της Κύπρου είναι παρμένα τα θέματα και 
αρκετών διηγημάτων του Κύπρου Χρυσάνθη (Πεζός Λόγος III, (Λευκωσία 
1973) σελ. 7-21, 105-121) και πολλών από τα παιδικά του διηγήματα (Οι 
Νεράιδες της Κύπρου (Λευκωσία 1985) και άλλα).

Ο Κώστας Μόντης, περισσότερο γνωστός σαν ποιητής, έγραψε και αρκε
τά διηγήματα και το εξαίρετο μυθιστόρημα «Ο αφέντης Μπατίστας και τ’ 
άλλα», (Αθήνα 1980). Το μυθιστόρημα αυτό έχει αυτοβιογραφικό χαρακτήρα 
αλλά κοντά στις προσωπικές και οικογενειακές αναμνήσεις του ο συγγραφέας 
ενσωματώνει ιστορικές αναφορές αλλά κυρίως λαϊκές διηγήσεις, θρύλους και 
παραδόσεις, αφηγήσεις από την καθημερινή ζωή, ιδέες και αντιλήψεις των 
ανθρώπων, και άλλα στοιχεία του πνευματικού και του υλικού βίου των κατοί
κων της Κύπρου στα χρόνια πριν από τον Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από την Κυπριακή ιστορία και παράδοση είναι εμπνευσμένα και τα έργα 
του Ιάκωβου Κυθραιώτη «Αντρειωμένη Γη», διηγήματα, (Λευκωσία 1974) 
και «Τον Καιρό του Λεοντόκαρδου», παιδικό μυθιστόρημα, (Αθήνα 1974).

Ο Πέτρος Στυλιανού έχει συγκεντρώσει σε βιβλία του αρκετά αφηγήματα 
εμπνευσμένα από την ιστορική και πολιτιστική παράδοση του τόπου μας: «Γη 
μου, οδύνης Γη», (Λευκωσία 1976), «Το πονεμένο τραγούδι της Ρωμιοσύνης» 
(Λευκωσία 1978), «Δίσεχτα Χρόνια», (Λευκωσία 1979) και άλλα.

Ο συγγραφέας αποβλέπει περισσότερο να συγκεντρώσει ιστορικά και πο
λιτιστικά στοιχεία ή να εκθέσει προσωπικές του αναμνήσεις παρά να ανασυνθέ- 
σει λογοτεχνικά σε στέρεα διηγήματα το υλικό που συγκεντρώνει.

Συστηματική ανάπλαση του παρελθόντος, της εποχής και των ανθρώπων 
του συναντούμε στα έργα του Π. Ιωαννίδη, της Ρ. Κατσελλή και του Λ. Γε- 
ωργιάδη - Κυπρολέοντα που θα εξετάσουμε πιο κάτω.

Ο Πάνος Ιωαννίδης συγκεντρώνει σε δυο τόμους πεζογραφήματά του εμ
πνευσμένα από το ιστορικό παρελθόν της Κύπρου. Οι τόμοι αυτοί έχουν τους 
τίτλους Κρόνακα Λ' (Λευκωσία 1970) και Κρόνακα Β' (Λευκωσία 1972). 
Κάτω από τον γενικό τίτλο παραθέτει τον τίτλο της χρονογραφίας του Λεον- 
τίου Μαχαιρά: «Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου η οποία λέγεται Κρό
νακα τουτέστιν χρονικόν». Ο υπότιτλος αυτός είναι χαρακτηριστικός των προ
θέσεων και των στόχων του Ιωαννίδη.

Ο συγγραφέας παίρνει τα θέματά του τόσο από την αρχαία όσο και από 
την μεσαιωνική ιστορία της Κύπρου και αφορμάται από συγκεκριμένες πηγές 
και πληροφορίες, κυρίως από την χρονογραφία του-Μαχαιρά. Οι νουβέλλες 
«Κινύρας» και «Ονήσιλος» είναι εμπνευσμένες από την αρχαιότητα. Άλλες 
πέντε έχουν θέματα από τη μεσαιωνική εποχή:

Πριγκήπισσα Σμύρνα
Ρουά Αλέξης
Κυπριανή
Γρηγόριος και Ευθύμιος
Μαργαρίτα

Η νουβέλλα «Ο κ. Δραγομάνος» μπορεί να αναφέρεται, όπως γράφει ο 
Ιωαννίδης και στο παρόν και πριν 500 χρόνια.

Ο συγγραφέας αναπλάθει τις εποχές και δημιουργεί την ιστορική ατμό
σφαιρα μέσα στα έργα του. Μας πείθει ότι αναφέρεται σε καιρούς περασμέ
νους και ότι γνωρίζει γεγονότα και ανθρώπους. Και όμως δεν είναι κύριος 
σκοπός του να αναπλάσει παλιές εποχές. Εκείνο στο οποίο βασικά σκοπεύει 
είναι το παρόν, ο κόσμος μέσα στον οποίο ζει και αισθάνετια ότι είναι αφόρη
τος και ακατανόητος. Σε όλα σχεδόν τα έργα βρίσκουμε σαφείς υπαινιγμούς σε 
πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής 
ζωής της Κύπρου.

Ο συγγραφέας κοροϊδεύει, ειρωνεύεται, σαρκάζει. Πλάθει τους χαρακτή
ρες, διηγείται την δράση τους, περιγράφει καταστάσεις και διαθέσεις και μαζί 
ξεχύνει την πίκρα του για την ψευτιά, την προσποίηση, την υποκρισία, την 
ατιμία, την ασυνέπεια, τα αθεράπευτα πάθη και την κωμωδία που παίζουν με 
σοβαροφάνεια οι άνθρωποι. Ο Πάνος Ιωαννίδης σαρκάζει γιατί δεν μπορεί ή 
δεν θέλει να κλάψει, κοροϊδεύει γιατί δεν θέλει ή θεωρεί μάταιο να οργισθεί. Η 
ειρωνεία και ο σαρκασμός του είναι, νομίζω, αποτέλεσμα ενός αθεράπευτου 
ιδεαλισμού, που πληγώνεται διαρκώς από την αθλιότητα, τις κακίες, τις ατέ
λειες, την ψευτιά και όλα τα άλλα ελαττώματα των ανθρώπων που βρίσκονται 
γύρω του.

Χρησιμοποιώντας σαν υπότιτλο τον τίΐλο της Χρονογραφίας του Μαχαι- 
ρά ο συγγραφέας υποδηλώνει την πρόθεσή του να γίνε,, κι αυτός χρονογράφος 
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της εποχής του, να ιστορήσει γεγονότα και Πρόσωπα, να φανερώσει το ήθος 
και τον χαρακτήρα ανθρώπων της σύγχρονης Κύπρου, «της γλυκείας χώρας 
Κύπρου».

Παραθέτω πιο κάτω ένα δείγμα γραφής του Ιωαννίδη από τη νουβέλλα 
«Κινύρας» (Κρόνακα τομ. Β ', σελ. 49):

«Ο Ταλθύβιος; Ο καλός κ’ αγαθός Ταλθύβιος;» έλεγε λίγους μήνες πιο 
ύστερα στον Οδυσσέα ο Αγαμέμνονας. «Δεν άκουσες τα νέα; Τον στείλαμε 
στην Πάφο ν’ ανατρέψει τον Κινύρα και τώρα είναι Μέγας Σύμβουλος στην 
Αυλή του! Του έχει ανατεθεί η ευθύνη για τη βελτίωση των σχέσεων με το 
Άργος!... Και σαν αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του, που κρίνονται ουσιώ
δεις, του παραχώρησε δικό του μεγαλλείο, τέσσερα σκάφη και μια πτέρυγα με 
δέκα κλίνες στο Ιερό της Αφροδίτης».

Ο Ατρείδης μιλώντας αναψοκοκκίνησε από οργή, «από φθόνο», σκέφτηκε 
ο συνομιλητής του. Και με σαρδόνιο μορφασμό «Για ιδιωτική ή εμπορική χρή
ση;» ρώτησε. «Αυτό το ανθρωπάριο, αν δεν το εκδικηθούν οι Θεοί, θα υποχρε
ωθώ να λερώσω ο ίδιος τα χέρια με το αίμα του» απάντησε ο Ατρείδης ακο
λουθώντας το δικό του συνειρμό. «Αν για τον Κινύρα λες», διεφώνησε στη 
μονίμως φιλοπαίγμονα διάθεσή του ο Οδυσσέας, «κρίνω πως έναν άντρα τόσο 
πολυμήχανο θα ’τανε σοφώτερό να τον έχουμε φίλο παρά εχθρό...». Σώπασε 
λίγο και μετά υπομειδιώντας πρόσθεσε: «Ώστε έτσι ο καλός μας ο Ταλθύβι
ος! Και να φανταστείς δεν τον υπολογίζαμε για άνθρωπο ικανό...».

Η μυθιστορηματική διλογία της Ρήνας Κατσελλή που θέλει να αναστήσει 
τον 8ο βυζαντινό αιώνα είναι αποτέλεσμα πολλής γνώσης και πολλής έ’ρευνας. 
Το έργο αποτελείται από δύο μέρη:

Στην Εφτάλοφη (Λευκωσία 1977)
Στα Βουνά της Τραμουντάνας: Τόμος Α ' (1973), Τόμος Β ' (1974).
Το έργο διαδραματίζεται στην Κωνσταντινούπολη και στην βόρεια πλευ

ρά της Οροσειράς του Πενταδαχτύλου με πρωταγωνιστή τον γιατρό - ιερωμέ
νο Ιωάννη Κλαππωτό, γόνο αρχοντικής οικογένειας της Πόλης, που εξορίστη
κε στην Κύπρο και ασκήτεψε στο Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία.

Η Κατσελλή ανέλαβε ένα πολύ δύσκολο έργο αλλά και οι λογοτεχνικές 
της ικανότητες και οι ιστορικές της γνώσεις την βοήθησαν να προσφέρει ένα 
πολύ αξιόλογο έργο. Με την ικανότητά της να συνθέτει, να δημιουργεί δραμα
τικές καταστάσεις και να πλάθει χαρακτήρες κατόρθωσε να παρουσιάσει μια 
ολόκληρη εποχή, την εποχή της Εικονομαχίας στο Βυζάντιο και την κατάστα
ση στην Κύπρο κατά τον 8ο μ.Χ. αιώνα. Μελέτησε και γνώρισε καλά την 
εποΖή, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο των ανθρώπων, τις ιδέες, τις τάσεις, 
τα ρεύματα και τα ήθη. Όλα αυτά τα στοιχεία τα χρησιμοποιεί κατάλληλα 
και κατορθώνει να αναπλάσει την εποχή, την ατμόσφαιρα, τον χαρακτήρα και 
το ήθος της. Γνωρίζει επίσης την γλώσσα των Βυζαντινών και χρησιμοποιεί 
αποσπάσματα, φράσεις και λεξιλόγιο που χρωματίζουν την διήγηση και θυμί
ζουν την εποχή χωρίς να μας ξενίζουν. Εκείνο που μας ξενίζει στο πρώτο 

μέρος του έργου είναι οι αυθαίρετες απλοποιήσεις (;) στην απόδοση των δι
φθόγγων αυ και ευ, ακόμα και στα βυζαντινά ονόματα.

0 Ιωάννης Κλαππωτός μετά από μακρές αναζητήσεις και περιπέτειες, 
μετά από έξι χρόνια εξορία, κατορθώνει να βρει τον εαυτό του, να ισορροπήσει 
τις δυνάμεις μέσα του:

«Έτσι άρχισε να κυλά η ζωή μου ήρεμα και γαλήνια, γεμάτη από το 
πρω'ί' ως το βράδυ. Ιερουργούσα στο Παγανό, πάντρευα, έθαβα, βάφτιζα και 
κοινωνούσα τους χωρικούς, μάθαινα τα παιδιά γράμματα, κι αποθεράπευα 
όσους ασθενάριους έρχονταν στο ιατρείο του Προφήτη Ηλία. Κι ανάμεσα στη 
μεστή αυτή ζωή μου εύρισκα καιρό και πήγαινα κυνήγι με τον Κρατερό, έκανα 
μαζί του σύντομα ταξίδια στο νησί, ζωγράφιζα και μελετούσα. Τα βράδυα, 
σαν κοιμόμουν στο σκληρό χτιστό κρεββάτι του κελλιού μου ένοιωθα απόλυτη 
γαλήνη. Μπορώ να πω ποτέ προηγουμένως δεν είχα ισορροπήσει τόσο πολύ 
τις δυνάμεις μέσα μου. Ύστερα από έξι βασανισμένα και πικραμένα χρόνια 
μπόρεσα να νοιώσω κάπως πλατύτερη την καρδιά μου κι ικανή να συμμεριστεί 
τα βάσανα και τους πόνους όλου του ποιμνίου μου και ν ’ αγαπήσει τον καθένα 
ξεχωριστά. Το μόνο μίσος που απέμεινε μέσα μου ήταν για τον αδελφό μου, 
μα ήμουν τόσο απασχολημένος που δεν έβρισκα καιρό να το πολυσκεφτώ». 
(Στα Βουνά της Τραμουντάνας Α' (1980) σελ. 234).

Ο Α. Γεωργιάδης - Κυπρολέοντας με το μεγάλο δίτομο έργο του για την 
πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγιού επεδίωξε να συνθέσει ένα μεγάλο 
επικό πίνακα για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Μεσολόγγι το 
1825-26 και συγκλόνισαν όλη την Ευρώπη. Το έργο κυκλοφόρησε σε δύο τό
μους:

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (Λευκωσία 1972)
Η αποθέωση της Λευτεριάς (Λευκωσία 1977)
Ο Κυπρολέοντας προσεγγίζει το θέμα του με αγάπη, θαυμασμό, δέος και 

έκσταση. Εξοπλίστηκε ακόμα με πολλή μάθηση και πολλή γνώση για πρόσω
πα και γεγονότα της δραματικής πολιορκίας. Υστερα συνέλαβε ένα μεγάλο 
επικό πίνακα όπου τοποθέτησε πολλές δεκάδες πρόσωπα, ιστορικά γεγονότα 
και καθημερινά επεισόδια, την καθημερινή ζωή και τις συνήθειες των-ανθρώ
πων, το ήθος τους, τις λαχτάρες και τις ανησυχίες τους, την παλληκαριά και 
τις αδυναμίες τους...:

«Κι η ζωή κυλούσε τα νερά της πότε σαν ποτάμι αργοκύλιστο, πότε σαν 
χείμαρρος ανταριασμένος. Κι ήταν ζωή ανθρώπινη, με τα πάθια της, με τις 
αγάπες και τα μίση της, με τους έρωτες και τις ζήλιες της, με τις αγωνίες και 
τους πόθους της, με τις αδυναμίες της σάρκας και της ψυχής, με τις αναταρα
χές και τις φουρτούνες της, με τις ηρεμίες και τις γαλήνες της. Ζωή ανθρώπι
νη. Κι όλα τούτα λες και τα ισοπέδωναν, λες και τους έκοβαν τ’ αγκάθια και 
τα δόντια και τις μυτερές προεξοχές ο αέναος κρότος των κανονιών, το αστα
μάτητο κροτάλισμα των τουφεκιών, ο ανατριχιαστικός σαματάς των εκρήξεων 
και των γκρεμισμάτων. Κι ο καπνός, πότε πυκνός, πότε ανάργιος, πότε μαυ- 
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ρος, πότε ασπρουδερός, κι η μυρουδιά του μπαρουτιού, πότε βαρειά, αποπνι- 
χτική, πότε ανάλαφρη, τύλιγαν τη μαρτυρική πόλη σαν σάβανο και θέλαν να 
την πνίξουν. Μ’ από κάτω η ζωή έσφυζε ανίκητη, ακατάλυτη, αιώνια» (Η 
Αποθέωση της Λευτεριάς, σελ. 6).

Ο Κυπρολέοντας, παρά τον θαυμασμό του για το πιο μεγάλο και πιο 
δραματικό κατόρθωμα της Ελληνικής Επανάστασης, την άρνηση χιλιάδων 
πεινασμένων, σκελετωμένων και ανήμπορων ανθρώπων να συμβιβασθούν με 
τους πολιορκητές, δεν εξιδανικεύει τους ανθρώπους. Τους βλέπει μέσα στα 
ανθρώπινα μέτρα, με τις αδυναμίες, τις κακίες και τα ελαττώματά τους. Το 
μεγαλείο τους βρίσκεται ακριβώς σε τούτο: άνκαι ατελείς άνθρωποι ξεπέρα- 
σαν τα ανθρώπινα μέτρα. Τρεις μέρες μετά την έξοδο και ενώ παντού ήταν 
χιλιάδες πτώματα οι αρχηγοί των πολιορκητών, ο Κιουταχής των Τούρκων 
και ο Μπρανμης των Αιγυπτίων, μπαίνουν καβάλλα στ’ άλογά τους στη ρη
μαγμένη πόλη:

«Ο Κιουταχής ήταν σκυθρωπός κι αμίλητος, με τη γενιάδα πεσμένη βα- 
θειά στο στήθος του. Ο ΜπραΤμης όμως είχε ορθό το κεφάλι και το αετίσιο 
βλέμμα του πάσκιζε να εισχωρήση παντού, να συλλάβη σ’ όλη της την έχταση 
τη φοβερή καταστροφή που επέφερε η πολύχρονη πολιορκία κι η πολύνεκρη 
άλωση της πόλης. Έμεινε για κάμποσο κυττάζοντας σκεφτικός. Ύστερα εί
πε σα να μονολογούσε:

— Πολύ παράξενοι τούτοι οι Ρωμηοί! Μπορούσαν να γλυτώσουν όλοι. 
Μα για ένα φιλότιμο προτίμησαν να χαθούν, να θυσιάσουν τόσες χιλιάδες κό- 
σμο, τις ίδιες τις φαμελιές τους, τα ίδια τα παιδιά τους. Δεν μπορεί να το 
χωρέση το μυαλό μου!

— Ετούτοι, τη λευτεριά την κάναν Θεά και την προσκυνούν! μουρμούρισε 
ο Κιουταχής μέσα στα γένια του», (ό.π.π. σελ. 311).

6. Πεζογραφήματα από την παραδοσιακή και σύγχρονη κοινωνία της Κύπρου

Η Κυπριακή κοινωνία παρέμεινε μέχρι τα χρόνια του B' Παγκοσμίου 
Πολέμου μια κλειστή αγροτική κοινωνία, παρά το γεγονός ότι ήδη από τα 
τέλη του 19ου αιώνα το νησί είχε αρχίσει να δέχεται παντός είδους επιδράσεις 
από την Ευρώπη και να εισάγει αγαθά και ιδέες από τις προηγμένες χώρες. Οι 
επιδράσεις έφθαναν στην Κύπρο μέσω των Αθηνών κυρίως αλλά και μέσω της 
Αλεξάνδρειας και του ΚαΤρου, όπου υπήρχαν ακμάζουσες Ελληνικές παροικί
ες μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950. Η επιφυλακτική και εχθρική στάση 
των κατοίκων της Κύπρου απέναντι στους Άγγλους κυριάρχους (1878- 
1960), η διαφορά στη γλώσσα και στην πολιτιστική παράδοση δεν επέτρεπαν 
πνευματικές και ιδεολογικές επιδράσεις. Οι Αγγλοι επέδρασαν περισσότερο 
στην διοικητική οργάνωση και στην οικονομική ζωή της Κύπρου και ελάχιστα 
στις ιδεολογικές και πνευματικές κατευθύνσεις των κατοίκων.

Αποφασιστικά για την εξέλιξη της Κυπριακής κοινωνίας στάθηκαν τα 
χρόνια από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο και ύστερα. Χιλιάδες Κύπριοι έλαβαν 

μέρος στις διάφορες επιχειρήσεις του πολέμου σε πολλές χώρες της Εγγύς 
Ανατολής, της Αφρικής και της Ευρώπης. Οι χιλιάδες αυτοί άνθρωποι επε- 
νέργησαν σαν καταλυτης στη δομή της Κυπριακής κοινωνίας όταν γύρισαν 
στην Κύπρο. Πιο αποφασιστικά όμως υπήρξαν τα χρόνια από το 1955 και 
ύστερα όταν με τον απελευθερωτικό αγώνα και την δημιουργία ανεξάρτητου 
κράτους η Κύπρος έμπαινε στην περιπέτεια της ιστορίας, γνώρισε πολύ γρή
γορη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και ταυτόχρονα δοκιμάστηκε από 
πολιτικές και πολεμικές αναμετρήσεις.

Οι σημαντικότεροι πεζογράφοι της γενιάς του 1930 κατορθώνουν να ξεφύ- 
γουν από την ηθογραφία. Οι περισσότεροι έχουν ανώτερη ή πανεπιστημιακή 
μόρφωση, γνώρισαν ξένα ιδεολογικά ρεύματα και τεχνοτροπίες και παίρνουν 
κριτική στάση απέναντι στην παραδοσιακή κοινωνία της Κύπρου. Δημιουρ
γούν ρεαλιστικές ιστορίες και πλάθουν χαρακτήρες που είτε είναι φορείς της 
παραδοσιακής κουλτούρας είτε, τις περισσότερες φορές, αγωνίζονται να βρουν 
νόημα στη ζωή τους αλλά συναντούν ποικίλα εμπόδια μέσα στα στενά όρια 
μιας κλειστής κοινωνίας. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια κινούν την δράση και τους 
χαρακτήρες τους ο πρωτοπόρος Νίκος Νικολανδης, ο Μελής Νικολανδης 
στην πρώτη συγγραφική του περίοδο, ο Ανδρέας Γεωργιάδης - Κυπρολέοντας, 
ο Γ. Φιλίππου Πιερίδης, ο Λουκής Ακρίτας, ο Νίκος Κρανιδιώτης, ο Χρήστος 
Κάρμιος και ο Κώστας Μόντης.

Η κοινωνία μέσα στην οποία ζουν και κινούνται οι ήρωες αυτών των πε- 
ζογράφων είναι μια γενικά αποδεκτή πραγματικότητα, ο οικείος τους χώρος, 
παρά τις αδικίες, την φτώχεια, την αθλιότητα, την κακία και την ανισότητα. 
Η λύτρωση του ατόμου, η απελευθέρωσή του από τα κοινωνικά κακά, τα δε- 
σμά ή την καταπίεση δεν είναι πρόβλημα ομαδικής προσπάθειας ή οργανωμέ
νου αγώνα αλλά πρόβλημα προσωπικής ευθύνης, ατομικής εκλογής, αποφάσε- 
ως και προσπάθειας. Μερικοί «δυνατοί» ή «τυχεροί» κατορθώνουν να ελευθε
ρωθούν από ό,τι νομίζουν σκλαβιά ή καταπίεση. Οι περισσότεροι όμως υπο
τάσσονται στην ανάγκη και τη «μοίρα» τους, ζουν καρτερικά το δράμα τους 
Vai συντηρούν κάποτε απραγματοποίητα όνειρα.

Από τη γενιά των πεζογράφων του 1930 θα μας απασχολήσουν εδώ ο Α. 
Γεωργιάδης - Κυπρολέοντας και ο Γ. Φιλίππου - Πιερίδης και μόνο εκείνα τα 
έργα τους που παρουσιάστηκαν μετά το 1960.

Θα εξετάσουμε επίσης μερικά από τα έργα της γενιάς του 1960 που 
έχουν εμφανή σκοπό να παρουσιάσουν τη νέα κοινωνία, τους νέους ανθρώπους 
και τα νέα ήθη όπως διαμορφώθηκαν με το άνοιγμα της Κύπρου στις επιδρά
σεις, τα ρεύματα, τα ήθη και τον πολιτισμό της Δυτικής Ευρώπης.

Ο Α. Γεωργιάδης - Κυπρολέοντας στα περισσότερα διηγήματα και τις 
νουβέλλες του πλάθει χαρακτήρες είτε με έντονα πάθη είτε βασανισμένους 
από οδυνηρές δοκιμασίες, αδικίες και άλλα παθήματα. Οι ήρωές του, στα χω
ριά ή στο περιθώριο των αστικών κέντρων, βρίσκονται σε μια διαρκή αναμέ
τρηση είτε με άλλους ανθρώπους είτε με τις συνθήκες της ζωής. Συνήθως 
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αποτυγχάνουν στους σκοπούς των, οι επιθυμίες τους ματαιώνονται και οι ίδιοι 
ταπεινώνονται. Στην κορύφωση της αποτυχίας και του πάθους ακολουθεί, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, η συναισθηματική έκρηξη και η καταστροφή.

Η εξαίρετη νουβέλλα του Κυπρολέοντα «Εκ Προμελέτης» (Αθήνα, 
1963), είναι κλασσικό παράδειγμα της κοινωνικής πεζογραφίας του. Ο Κω- 
στής, ένας καλός και αδύναμος άνθρωπος, οδηγείται βαθμιαία στο έγκλημα 
και την καταστροφή σε μια κορύφωση συναισθηματικής έκρηξης:

«Η ματιά του ξαφνικά θόλωσε. Και τ’ απολιθωμένο κορμί του ζωντάνε
ψε. Με μια δύναμη που τον εξέπληξε κι αυτόν τον ίδιο πήδηξε το φράχτη, 
αδιαφορώντας για τα γδαρσίματα των βάτων. Με δυο σάλτους βρέθηκε μπρο
στά τους. Κείνοι δεν προκάναν ν’ ανασηκωθούνε. Με τη γυμνή κάμα στο υψω
μένο χέρι του που για μια στιγμή έγινε σιδερένιο, ο Κωστής χύμηξε απάνω 
τους με λύσσα, με μανία, και χτύπαγε και χτύπαγε! Χτύπαγε τυφλά μουγκρί
ζοντας. Χτύπαγε λυσσασμένα αφρίζοντας. Χτύπαγε γονατιστός, χτύπαγε πε
σμένος απάνω τους. Κι όταν πια το χέρι του κουράστηκε να χτυπά, σηκώθηκε 
όρθιος, αποτραβήχτηκε λιγάκι και σκούπισε το ιδρωμένο του μέτωπο με το 
ματωμένο χέρι του. Τα θολωμένα του μάτια άρχισαν να ξεχωρίζουν δυο άψυχα 
κουφάρια που κοίτονταν στα πόδια του κολυμπώντας στο αίμα τους». (Εκ 
Προμελέτης, σελ. 119-120).

Μέσα στον κλειστό κοινωνικό χώρο του χωριού κινείται και η εξαίρετη 
νουβέλλα του Κυπρολέοντα «Αναστάσιμο μήνυμα» (Αθήνα 1969). Στο διήγη
μα «Το κορίτσι του Πράσινου Βράχου» (Αναστάσιμο μήνυμα, σελ. 112-121) η 
Ανθούλα οδηγείται στην αυτοκτονία, γιατί δεν βλέπει κανένα μέλλον και καμ- 
μιά ελπίδα για τη ζωή της. Ο Πανέτσος στο διήγημα «Το πανηγύρι» (Οι 
Καμπάνες της Αγάπης (Αθήνα 1967) σελ. 9-18) γυρίζει θλιμμένος και απέν- 
ταρος στο σπίτι του, γιατί κάποια κακή τύχη τον εμποδίζει να πουλήσει τα 
εντυπωσιακά παιγνίδια. Στο τέλος πουλά τα πάντα όσα - όσα στα παιδιά, 
μαζεύει 97 δραχμές και τις γλεντά.

Σπάνια ο Κυπρολέοντας αφήνει ένα χαμόγελο και την προσδοκία της ευ
τυχίας να διαρρήξουν την βαριά ατμόσφαιρα των έργων του. Στο «Αναστάσι
μο μήνυμα», μόλις που ο συγγραφέας συγκρατείται και δεν αφήνει τον Καλλή 
να σκοτώσει τον Σπύρο. Στο διήγημα «Ο γάμος της Λεμονιάς» (Εκ Προμελέ
της, σελ. 147-168) διαφαίνεται ένα χαμόγελο ελπίδας:

«Γύρισε πλευρό κι έρριξε τη ματιά της, ματιά ερευνητική, ματιά φορτω
μένη περιέργεια, στον άντρα της. Κοιμότανε μακάρια, κι ένα χαμόγελο ευτυ
χίας αχνοπαιγνίδιζε στα χείλια του. Η Λεμονιά ένοιωσε ένα παράξενο ανακά- 
τωμα στη ψυχή της. Σαν μια πάλη να γινόταν εκεί μέσα, πάλη τιτανική. Θεοί 
να γκρεμίζονται, θεοί να γεννιούνται. Στο τέλος, ένα αίσθημα στοργής ξεπρό
βαλε, ξεχείλισε.

— Θεέ μου!... Της ήταν ακόμη δυνατή η ευτυχία;... Γίνονται ακόμα θαύ
ματα;... (ό.π.π. σελ. 168).

Ο Γιώργος Φιλίππου - Πιερίδης εξέδωσε τη συλλογή διηγημάτων του 
«Ασάλευτοι Καιροί» (Αθήνα 1966) μετά τη συλλογή «Σκληροί Καιροί» (Αθή
να 1963), στην οποία είχε περιλάβει διηγήματα από τα χρόνια του απελευθε
ρωτικού αγώνα. Ο υπότιτλος της δεύτερης συλλογής, «Διηγήματα από την 
άλλη Κύπρο», είναι χαρακτηριστικός των σκέψεων και των διαθέσεων του 
συγγραφέα· Θέλει σαφώς να δηλώσει ότι τα διηγήματά του είναι εμπνευσμένα 
από την άλλη, την παλιά Κύπρο, την ειρηνική και ανθρώπινη, την Κύπρο που 
γνώρισε σαν παιδί και σαν νέος. Προς αυτή την Κύπρο στρέφεται με νοσταλ
γία ο συγγραφέας, γιατί νοιώθει να τον πληγώνει η νέα πραγματικότητα που 
είχε αναδυθεί με τον αγώνα του 1955 εναντίον των Άγγλων.

Ο τίτλος «Ασάλευτοι Καιροί» είναι δηλωτικός της παλιάς εποχής, της 
παλιάς ατάραχης κυπριακής κοινωνίας, που, μπορεί να είχε βάσανα και φτώ
χια, είχε, όμως, ταυτόχρονα και πλούτο ψυχικό και ανθρωπιά. Ο κόσμος των 
διηγημάτων είναι οι ταπεινοί, οι φτωχοί και οι παραρριγμένοι, με τους καη
μούς, τα απραγματοποίητα όνειρα, τα βάσανα και τις πίκρες τους αλλά και 
την καρτερία, την καλωσύνη και τα πηγαία τους αισθήματα. Δεν μπορεί κα
νείς να ξεχάσει τον Περικλή — τον παλιατζή που προσφέρει τα γαλάζια γοβά- 
κια στην ανάπηρη Ανθούλα — την Λίζα που προσφέρει γαμήλιο δώρο το τε
λευταίο της κόσμημα ούτε τον Κωνσταντή που αγωνίζεται και αγωνιά για ένα 
μεροκάματο κάτω από το δυναστικό μάτι της Σάρδαινας.

Ο Πιερίδης παρακολουθεί με προσοχή τις αλλαγές που συντελούνται μέ
σα στην κοινωνία και μέσα στην ψυχή των ανθρώπων. Αντιλαμβάνεται ότι η 
παλιά κοινωνία και οι άνθρωποί της ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Βλέπει τους 
νέους ανθρώπους, τα ήθη και τις αξίες τους, όπως παρουσιάζονται στα χρόνια 
μετά την ανεξαρτησία και αντιλαμβάνεται ότι άρχισε μια νέα εποχή. Αυτό το 
νέο κόσμο αποπειράται ο Πιερίδης να εκφράσει μέσα στη συλλογή του «Ο 
Καιρός των Ολβίων» (Αθήνα 1975).

Οι άνθρωποι που παρουσιάζονται στη συλλογή αυτή αποτελούν αντιπρο
σωπευτικούς χαρακτήρες στην αναπτυσσόμενη Κυπριακή κοινωνία πριν το 
1974. Τους λείπει η απλότητα, η καλωσύνη, η γνησιότητα των αισθημάτων 
και των προθέσεων που είδαμε στη συλλογή «Ασάλευτοι Καιροί». Είναι υπο
λογιστές και επιτήδειοι, κυνηγούν το χρήμα, την κοινωνική άνοδο και διάκρι
ση, την δύναμη και την επιρροή στην πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου, 
ξέρουν να ελίσσονται, εγκαταλείπουν τις αρχές και τα πιστεύω τους. Υπάρ
χουν όμως και ακέραιοι άνθρωποι όπως ο Καρνέρης στο διήγημα «Κοπρίτες» 
και ο Μάκης στο διήγημα «Συνοικέσιο».

Ο Πάνος Ιωαννίδης στη συλλογή διημάτων του «Κύπρια Έπη» (Κύπρος 
1968) κάμνει κι αυτός μια ανατομία μέσα στη μεταβαλλόμενη Κυπριακή κοι
νωνία στα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας. Καταγράφει γεγονότα, περιγράφει 
καταστάσεις, πλάθει χαρακτήρες αντλώντας υλικό από την γύρω του κοινωνι
κή πραγματικότητα. Ο Ιωαννίδης ανασυνθέτει το υλικό που συγκεντρώνει αλ
λά όχι σπάνια η διήγησή του θυμίζει κάποιος, περισσότερο ή λιγότερο γνωστά, 
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πρόσωπα και καταστάσεις της κοινωνικής και πνευματικής ζωής της Κύπρου·, 
όπως στο διήγημα «Τα σονέττα του Σαίξπηρ» (ό.π.π., σελ. 35-46) «Ο μονό
λογος» (ό.π.π., σελ. 47-59), «Το φεστιβάλ της Πανσελήνου», (ό.π.π., σελ. 
60-71 ) και άλλα.

Ο συγγραφέας κάμνει καυστικούς υπαινιγμούς, συχνά ειρωνεύεται ή δια
κωμωδεί, κάποτε γίνεται σαρκαστικός αλλά πάντοτε υποβάλλει στον αναγνώ
στη την εντύπωση ότι σκύβει με πολλή σοβαρότητα στην γύρω του πραγματι
κότητα και ότι, αν οι άνθρωποι είναι γελοίοι ή ανόητοι, τούτο οφείλεται στους 
ίδιους και στα καμώματά τους και όχι στον συγγραφέα.

Οταν ο οικοδεσπότης στο διήγημα «Το φεστιβάλ της Πανσελήνου» ανα
κοινώνει ότι πλησιάζει η ανατολή της Πανσελήνου, όλοι οι «μύστες» ετοιμά
ζονται για την τελετή της αυτοσυγκέντρωσης:

«Πρώτα λοιπόν κάθησαν όσο πιο άβολα μπορούσαν. Μετά έκλεισαν τα 
μάτια. Μεσολάβησε μια στιγμιαία παύση και μετά συμπλήρωσαν με θόρυβο 
δέκα βαθειές εισπνοές. Ακολούθησε δεύτερη παύση που τη διαδέχτηκε κάτι 
πολύ εντυπωσιακό. Ενας - ένας εκ περιτροπής, σε μορφή φούγκας πρώτα κι 
ύστερα όλοι μαζί, πολυφωνικά, άρχισαν να εκφωνούν μια παράξενη λέξη, κάτι 
σαν « Αουμ, Άουμ, Άουμ», τόσο δυνατά και σε τόσα ημιτόνια, που θαρρού
σες πως βρισκόσουν σε πολυάσχολη μαιευτική κλινική! Μετά σίγησαν ιδρωμέ- 
νοι και ξεπνεωμένοι υποθέτω και βυθίστηκαν σε έκσταση, προσπαθώντας, 
ήταν φανερό! ν’ αλιεύσουν όσην απ’ τη θεία ενέργεια έστελλαν στην ανθρωπό
τητα οι εκπνοές του Χριστού και του Βούδδα» (ό.π.π., σελ. 70).

Μια ανατομία χαρακτήρων αποπειράται η Λίνα Σολομωνίδου με το δεύ
τερο μυθιστόρημά της «Το ταξίδι» (Αθήνα 1969). Το έργο είναι σαφώς τοπο
θετημένο σε μια μεταβατική περίοδο, στην Κυπριακή κοινωνία που αρχίζει να 
διαμορφώνεται στα χρόνια μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου.

Η πεζογράφος πολιορκεί για τρεις μέρες τους χαρακτήρες της ή καλύτερα 
τους τοποθετεί για τρεις μέρες πάνω σ ένα καράβι και τους φέρνει σ’ επαφή 
με γνωστούς και αγνώστους. Στο νέο περιβάλλον, με τις προκλήσεις από νέ
ους ανθρώπους και την ανάγκη προσαρμογής βρίσκει την ευκαιρία να μελετή
σει τις αντιδράσεις τους, να αποκαλύψει τα μέσα τους στερεότυπα, τον-κατα
πιεσμένο ψυχικό τους κόσμο, τα χαμένα τους όνειρα, τις μικρότητες, τις ζή
λειες, τα πάθη τους, τα γεγονότα και τις συνθήκες που σφράγισαν τη ζωή 
τους.

Στο βιβλίο δεν υπάρχουν ονόματα αλλά ένα κεφαλαίο γράμμα για κάθε 
χαρακτήρα. Τούτο δεν εμποδίζει την αναγνώριση των προσώπων που παρου
σιάζονται καθένα με την ταυτότητα και την ιδιαιτερότητά του. Ο Μ είναι 
σφραγισμένος από την παιδική του ηλικία και φέρει μέσα του ένα αθεράπευτο 
πάθος. Ο Ρ, ο νέος φίλος του, ζει μέσα στα δεσμά, πνίγεται και με το ταξίδι 
κατορθώνει να ξεφύγει από την αθλιότητά του. Η Σ, ένας υγιής χαρακτήρας, 
γρήγορα ξεπερνά την μειονεξία της και εντάσσεται φυσικά μέσα στο νέο περι

βάλλον με την ενθάρρυνση της I, της κοσμογύριστης. Ο Κ φέρει μέσα του την 
ειονεξία και την ανεπάρκειά του, ενώ ο Ε εξακολουθεί να είναι αθεράπευτα 

επιδεικτικός. Η Ε, η γυναίκα του Κ, που έζησε χρόνια μέσα στην πλήξη και 
τ0ν κοινωνικό καθωσπρεπισμό, σπάζει τα δεσμά της το τελευταίο βράδυ, ρί
χνει το πολύτιμο βραχιόλι της στη θάλασσα και θα ’θελε να ρίξει και όλα τα 
άλλα της κοσμήματα για να χαρεί τον ήχο τους μέσα στο νερό.

Το ταξίδι τέλειωσε, το γλέντι της προηγούμενης βραδυάς είναι μια ανά
μνηση. Οι άνθρωποι αποβιβάζονται, ο καθένας τραβά το δρόμο του. Σύντομα 
ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους, επανέρχονται στον έγκλειστο δικό τους κόσμο, 
στα στερεότυπα που τους επιβάλλει η θέση τους και οι απαιτήσεις της κοινω
νίας...

7. Πεζογραφήματα του εσωτερικού χώρου και του σύγχρονου κόσμου

Οι Κύπριοι πεζογράφοι της γενιάς του 1960 αλλά και μερικοί από τους 
παλαιότερους έφεραν μια ανανέωση στην κυπριακή πεζογραφία τόσο στην τε
χνική όσο και στα θέματα. Οι πεζογράφοι αυτοί φέρνουν μέσα τους καινούργι
ες εμπειρίες, αντικρύζουν τους ανθρώπους από νέα σκοπιά ή μέσα στα πλαίσια 
μιας εφιαλτικής πραγματικότητας. Και η μια και η άλλη προσέγγιση αντικρύ- 
ζουν τον άνθρωπο σαν ετεροκαθορισμένη ύπαρξη, είτε από εξωλογικές και 
ανεξερεύνητες δυνάμεις που υπάρχουν μέσα του είτε από παράλογες και 
απάνθρωπες δυνάμεις που κυριαρχούν στην γύρω του πραγματικότητα.

Τα πεζογραφήματα που γράφονται κάτω από όποια από τις δυο προο
πτικές, έστω και αν περιλαμβάνουν αναφορές σε κάποιο συγκεκριμένο ιστορι
κό, κοινωνικό ή γεωγραφικό χώρο, έχουν ένα πανανθρώπινο χαρακτήρα, μπο
ρούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε χώρα, κοινωνία ή πόλη του σύγχρονου 
κόσμου, γιατί σκοπεύουν σε ανθρώπινες καταστάσεις κοινές στην εποχή μας 
αλλά και πραγματικές ή δυνατές σε άλλους καιρούς.

Από το έργο αυτής της διπλής κατηγορίας θα εξετάσουμε πιο κάτω τα 
σημαντικότερα.

Ο Νίκος Βραχίμης (1914-1961), πρόωρα χαμένος ποιητής και πεζογρά
φος, είναι ο πρώτος που δοκίμασε να εκφράσει στα έργα του τις νέες εμπειρί
ες, άγνωστες ακόμα τότε στη ζωή και στη λογοτεχνία της Κύπρου. Στα διηγή
ματα και τις νουβέλλες του κάμνει διερεύνηση του εσωτερικού χώρου, αναζη
τεί τον πραγματικό εαυτό του, που δεν μπορεί να πάρει σταθερή μορφή. Βρί
σκεται σε διαρκή μεταβολή, παίρνει ποικίλες μορφές, είναι γεμάτος αντινομίες 
και αντιφάσεις, κινείται μέσα σ’ ένα αδιάκοπο γίγνεσθαι. Χαρακτηριστικές 
είναι οι νουβέλλες του «Ο άγνωστος» (Κύπρος 1944) και «Η σκιά του Σύλβι» 
(Περιοδικό «Κυπριακά Χρονικά» αρ. 18-27).

Ο Τάσος Στεφανίδης με τα διηγήματά του αλλά κυρίως με τη νουβέλλα 
του «Ο γυιός των Υδάτων» (Λευκωσία 1960) κινείται μέσα στον χώρο των 
αναζητήσεων του Βραχίμη. Ο ήρωάς του στη νουβέλλα «Ο γυιός των Υδάτων» 
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ζει μέσα σε μια διαρκή αναζήτηση. Είναι γεμάτος αντιφάσεις, όνειρα, προσδο
κίες και ματαιώσεις. Ο υπότιτλος της νουβέλλας «η Αποκάλρψη» είναι χαρα
κτηριστικός του περιεχομένου. Η ήρωας ύστερα από πολλές έσωτερικές περι
πλανήσεις θα βρει τον εαυτό του, θα του απακαλυφθεί το νόημα και ο σκοπός 
της ζωής. Είναι η ελευθερία και η ύψιστη προσφορά, η αυτοθυσία.

Αν όμως ο ήρωας του Στεφανίδη κατορθώνει να βρει τη λύτρωση, ένα 
νόημα και μια πλήρωση της ζωής του, γιατί μέσα του διασώζεται αυτό που 
ονομάζει επικό στοιχείο, οι ήρωες στη συλλογή διηγημάτων της Ήβης Μελεά- 
γρου «Πόλη Ανώνυμη» (Αθήναι 1963) δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα αδιέξο
δά τους, γιατί, παρόλο που σαν χαρακτήρες μέσα στα διηγήματα είναι ανά
γλυφοι και ολοκληρωμένοι, σαν πρόσωπα είναι ατελείς. Ζουν μέσα σ’ ένα 
παράλογο κόσμο, αντιλαμβάνονται το δράμα τους και το δράμα των άλλων, 
την απροβλημάτιστη μακαριότητά τους, την απονάρκωση και την ανοησία 
τους, δεν μπορούν όμως να πράξουν ο,τιδήποτε μεγάλο για τον εαυτό τους ή 
για τους άλλους. Ζουν αποξενωμένοι, δεν συνεννοούνται με τους άλλους, αντι
δρούν μέσα τους, ζητούν διεξόδους αλλά μόνες δυνατές είναι η φυγή ή η κατα
στροφή. Ζουν μέσα σε μια διαρκή απειλή, κατέχονται από άγχος, βλέπουν 
εφιαλτικά οράματα ή όνειρα αλλά δεν μπορούν να ξεφύγουν παρά πρόσκαιρα 
από την τρομερή πολιορκία.

Η κοπέλλα στο διήγημα «Πρωτοχρονιάς διάθεση» (ό.π.π., σελ. 51-56), 
ξαναπέφτει στο φαύλο κύκλο ακριβώς την ώρα που νόμιζε πως θα μπορούσε 
να βρει μια διέξοδο, μια ευτυχία:

«Αργά κάθησε σε μια καρέκλα. Η καρδιά της βούλιαζε. Μ’ ένα θάνατο 
άρχιζε ο χρόνος της. Να, η πραγματικότητα, φίλε μου! Δεν την ξέφυγαν ούτε 
απόψε οι άνθρωποι. Κι αυτή, που ότι δειλά άρχισε να φαντάζεται πως θα ’χε 
την ωραιότερη Πρωτοχρονιά... Τι ουτοπία, να περιμένει πάντα κάτι» (ό.π.π., 
σελ. 56).

Ο άντρας στο διήγημα «Απειλή» (ό.π.π., σελ. 43-50) ζει με την αδυσώ
πητη «αίσθηση της επικείμενης συμφοράς». Η Ηλέκτρα στο διήγημα «Πόλη 
Ανώνυμη» ζει μέσα σε αδιέξοδα. Στο ίδιο διήγημα ο Χρύσης είναι ένας τραγι
κός χαρακτήρας. Αποξενωμένος, βλέπει τον κόσμο σαν Βαβέλ: «Να βγη, να 
βγη έξω! Μπήγει τους ώμους του, σπρώχνει, ανοίγει δρόμο. Ακούει γλώσσες 
διάφορες. Δεν ακούει τη δική του. Η πόλη γίνηκε Βαβέλ. Όλοι τούτοι οι 
άγνωστοι, θέλει να ρωτήσει, να μάθει. Τι είναι τέλος πάντων απόψε» (ό.π.π., 
σελ. 82).

Ο Χρύσης είναι καλλιτέχνης, είναι δημιουργός, πετυχημένος, αναγνωρι
σμένος. Εδημιούργησε ένα αριστούργημα τον «Οίκο του Πνεύματος». Όλοι 
τον σέβονται, τον εκτιμούν, τον θαυμάζουν ή τον ζηλεύουν. Και πάνω στην 
κορύφωση της επιτυχίας και της δόξας καταστρέφει, καταστρέφει το ίδιό του 
το αριστούργημα:

«Κουβαλάει αγκαλιά τον δυναμίτη. Πάει, έρχεται δυο φορές. Τώρα βλέ
πει καλύτερα. Είναι μεγάλη μέσα η ανταύγεια. Βγάζει τον αναπτήρα του, 
ανάβει ένα - ένα τα φυτίλια κ’ ύστερα πετάει με δύναμη όλες μαζί τις δέ
σμες...

Πρόλαβε κ’ είδε τον ουρανό που ξάφνου βρέθηκε απάνω του, άνοιξε, 
βούϊξε πρωτάκουστα κι ανέβαινε απάνω σαν αστραπή. Μέσα του έγινε χαμό
γελο. Κ’ ευτύς ύστερα τ’ άστρα. Η πιο γλυκειά αστροφεγγιά της ζωής του...» 
(ό.π.π., σελ. 140).

Το τραγικό κενό, η έλλειψη νοήματος στη ζωή, τάσεις μηδενισμού και 
αδιέξοδα παρουσιάζονται και σε αρκετά διηγήματα του Γιάννη Κατσούρη στις 
συλλογές «Τρεις Ώρες» (Λευκωσία 1966) και «Το σταθερό σημείο» (Λευκω
σία 1973).

Σε μερικά διηγήματα της πρώτης του συλλογής (Το μνημόσυνο, Φυλάκιο 
No. 1, Φυλάκιο No. 2 κ.ά.) ο Κατσούρης παίρνει μια στάση αντιηρωϊκή, θέλει 
να ξεγυμνώσει τους χαρακτήρες από την ωραιοποίηση και τις αρετές που θέ
λουν να τους αποδώσουν οι άνθρωποι. Θέλει ακόμα να προβάλει έμμεσα την 
θέση ότι άνθρωποι και ιδέες ή αρετές έχουν πάντα μια άλλη όψη, πιο πραγμα
τική, κάποτε δυσάρεστη, άλλοτε σκληρή και απάνθρωπη.

Σε άλλα διηγήματα, «High Life» (Τρεις Ώρες, σελ. 41-44), «Η αυτοκτο
νία» (ό.π.π., σελ. 37-40), «Το σταθερό σημείο» (Το σταθερό σημείο, σελ. 
9-24) και «Τσα Τουέν Φελίξ» (αυτόθι σελ. 25-33) οι χαρακτήρες ζουν χωρίς 
κάποιο σκοπό στη ζωή, τους κατατρώει η ανία, η πλήξη, ένα αίσθημα ματαιό
τητας. .. Στο διήγημα «Η αυτοκτονία» ο Αντρέας δοκιμάζει να πληρώσει το 
κενό της ζωής του με την ιλιγγιώδη ταχύτητα που μπορεί να τον οδηγήσει στο 
θάνατο. Απόπειρά του να πνιγεί καταλήγει στην διαπίστωση ότι εκτός των 
άλλων είναι δειλός και «τρίχας». Στηρίγματα ζητά και ο ήρωας στο διήγημα 
«Το σταθερό σημείο» αλλά μένει στην διαρκή αναζήτηση... Στο διήγημα «Τσα 
Τουέν Φελίξ» δεν είναι λιγότερο τραγικός ο μηχανικός που βρίσκει διέξοδο σε 
δυο συνθήματα διαμαρτυρίας:

«Θάνατος στο Χίτλερ,
Θάνατος στον Τσα Τουέν Φελίξ».
Μέσα στον χωρίς φυσιογνωμία και κοσμοπολίτικο χώρο των μεγάλων 

αστικών κέντρων κινούνται οι ήρωες στα διηγήματα που ο Αντρέας Αντωνιά- 
δης έχει συγκεντρώσει στο βιβλίο του «Τα πληγωμένα άλογα» (Λευκωσία 
1971). Ο συγγραφέας φαίνεται πως στα περισσότερα διηγήματα της συλλογής 
στοχεύει από τη μια να δώσει το φυσικό, κοινωνικό και συναισθηματικό κλίμα 
της σύγχρονης εποχής και από την άλλη να παρουσιάσει κάποιους χαρακτηρι
στικούς τύπους ανθρώπων που προσιδιάζουν στην εποχή και την κουλτούρα 
της. Άνθρωποι χωρίς διαμορφωμένη προσωπικότητα, που τους λείπει η εσω
τερική δύναμη και η προσήλωση σε κάποιο σταθερό και μόνιμο σκοπό, άγονται 
και κινούνται από παρορμήσεις ή από την ανάγκη να πληρώσουν κάποιο κενό ή 
κάποια εσωτερική ανάγκη. Πρόκειται για ένα κόσμο γεμάτο αντιφάσεις και 
αδιέξοδα.

Φανταστικός, σκληρός και παράλογος είναι ο κόσμος που παρουσιάζει 
στα περισσότερα διηγήματά του ο Νέαρχος Γεωργιάδης, ένας από τους νεώ- 
τερους Κυπρίους πεζογράφους. Παρουσιάστηκε το 1975 με τη συλλογή διη
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γημάτων «Ο Μύστης και ο Ηγέτης». Ακολούθησαν οι συλλογές «Διηγήματα 
πολιτικής και επιστημονικής φαντασίας» (Κύπρος 1980) και «Ο Αναλγητήρ» 
(Αευκωσία 1982).

Τα περισσότερα διηγήματα του Γεωργιάδη κινούνται σ’ ένα κόσμο πολι
τικής, επιστημονικής και τεχνολογικής φαντασίας. Πρόκειται για ένα κόσμο 
εφιαλτικό όπου η οργανωμένη πολιτική δύναμη, η επιστημονική γνώση, η 
προηγμένη τεχνολογία, τα οργανωμένα συμφέροντα και άλλες δυνάμεις απει
λούν ή εξευτελίζουν τον άνθρωπο σαν φυσική, κοινωνική και πνευματική υπό
σταση. Αυτοί που έχουν την δύναμη είναι απάνθρωποι και αδίστακτοι. Χρησι
μοποιούν την δύναμη, την σοφία, τις γνώσεις και τις τεχνολογικές τους ικανό
τητες για να υπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς ή συμφέροντα άλλων.

Αυτός ο κόσμος του Γεωργιάδη είναι φανταστικός, αλλά όχι εξωπραγμα
τικός, παράλογος, απάνθρωπος, ανάλγητος... Σ’ αυτό τον κόσμο το πρόσωπο 
δεν αποτελεί πνευματική ή ηθική αξία. Μετατρέπεται σε μέσο, γίνεται επι
στημονικό, οικονομικό ή υλικό αγαθό που χρησιμοποιείται για να υπηρετήσει 
απρόσωπους ή απάνθρωπους σκοπούς.

Χαρακτηριστικό είναι το διήγημα «Ο Δημοφιλέστατος Άνθρωπος» (Ο 
Μύστης και ο Ηγέτης, σελ. 25-36), στο οποίο η διαφήμιση, η επιστήμη και η 
ανθρώπινη ανοησία δημιουργούν το ίνδαλμα, τον αστέρα που λατρεύουν τα 
ανόητα πλήθη, με σκοπό να διατεθεί στο διεθνές εμπόριο σαν μηχανικός — 
τέλειος άνθρωπος και να αποφέρει κέρδη στους κατασκευαστές του. Πίσω απ’ 
όλα βρίσκεται η εταιρεία ΑΝταλλακτικών ΟΡγάνων του ΑΝθρωπίνου ΣΩμα- 
τος:

Ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝΟΡ-ΑΝΣΩ μιλά προς τα πλήθη των εθε
λοντών οργανοδοτών:

«Από το σύνολο των οργάνων που θα συλλεγούν, θα επιλεγούν με διάφορα 
ηλεκτρονικά τεστ, μερικές χιλιάδες, τα καλύτερα! Αυτά θα περάσουν από και
νούργια ακριβέστερη επιλογή, για να αποφασισθεί ποιά τελικά θα μεταμο- 
σχευθούν στο Δημοφιλέστατο Άνθρωπο».

Έτσι άρχισε κατά δεκάδες η είσοδος των εθελοντών οργανοδοτών στα 
εξωτερικά ιατρεία της ΑΝΟΡ-ΑΝΣΩ. Εκεί ξετυλίχτηκαν μερικές πραγματι
κά σπάνιες σκηνές. Μια φοιτήτρια της Φιλοσοφικής ήθελε να προσφέρει τον 
εξαίσιο σαν Καρυάτιδας μαστό της. Ο Αρχίατρος είδε κι έπαθε να την πείσει, 
ότι ο Δημοφιλέστατος Άνθρωπος δε χρειάζεται γυναικείο μαστό- και για να 
μην την προσβάλει, της εισηγήθηκε να δώσει το ένα της νεφρό- πράγμα που 
έγινε τελικά». (Ο Μύστης και ο Ηγέτης, σελ. 29).

Πιο εντυπο^σιακό είναι το διήγημα «Χλιάο» (Διηγήματα Φαντασίας, σελ. 
60-105), μια τολμηρή αλληγορία της κυρίαρχης αξίας και δύναμης του πετρε
λαίου στον τεχνολογικό πολιτισμό της εποχής μας. Η έλλειψη του χλιάο οδη
γεί τους ανθρώπους στις πιο παράλογες και απάνθρωπες αποφάσεις. Η αποκά
λυψη, ότι το σωματικό υγρό (=το αίμα) μπορεί να υποκαταστήσει το χλιάο, 
οδηγεί στο κυνηγητό των ανθρώπων, στην εισαγωγή της θανατικής ποινής, 

ακόμα και για μικρά παραπτώματα, με την μέθοδο της αναρροφήσεως του 
σωματικού υγρού με σύριγγα.

Η κατάληξη του διηγήματος είναι χαρακτηριστική:
«— Ξάπλωσε χάμω, είπε στη Νώα ο Αρχηγός με τόνο που δεν σήκωνε 

αντίρρηση.
Η Νώα συμμορφώθηκε. Εκείνος γονάτισε δίπλα της. Η Νώα άρχισε να 

βγάζει τα ρούχα της χαμογελώντας ελκυστικά στον μασκοφόρο. Εκείνος πα
ρακολουθούσε ανέκφραστος. Όταν γδύθηκε, τον προσκάλεσε μ’ ένα άνοιγμα 
των χεριών της.

— Το σώμα μου είναι δικό σου!
Ο Αρχηγός με αργές κινήσεις έβγαλε την μάσκα του και την άφησε να 

πέσει πλάϊ του. Το πρόσωπό του ήταν σκληρό, σφιγμένο.
— Αυτό που θέλω δεν είναι το σώμα σου, αλλά το σωματικό σου υγρό, 

είπε, βγάζοντας από το σακκάκι του την σύριγγα». (Διηγήματα φαντασίας, 
σελ. 105).

Ο Γεωργιάδης κάμνει μια σκληρή ανατομία του πολιτισμού μας, ο οποίος 
έχει δημιουργήσει τόσο άτεγκτες ανάγκες και απάνθρωπους μηχανισμούς 
ώστε να μη μπορούν να διασωθούν οι καθιερωμένες αξίες, τα γνήσια αισθήμα
τα και η ηθική μέσα στην διαπάλη των γυμνών φυσικών δυνάμεων.

Είναι φανερό σε πολλά σημεία ότι η κριτική και οι βολές του συγγραφέα 
στρέφονται εναντίον των οργανωμένων συμφερόντων και των μεγάλων μηχα
νισμών δυνάμεως και ελέγχου όπως παρουσιάζονται στις δυτικές κοινωνίες, 
αλλά ο νοήμων αναγνώστης εύκολα μπορεί να επεκτείνει τη σκέψη του και να 
αντιληφθεί ότι δυτικός ή ανατολικός κόσμος βρίσκονται στα ίδια αδιέξοδα 
όπου τους οδηγεί η ανάγκη για επιβολή, δύναμη και επικράτηση.

Στην τελευταία συλλογή του Γεωργιάδη τα έξι από τα δώδεκα διηγήμα
τα (Ο Αναλγητήρ, σελ. 43-89) έχουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Είναι διηγή
σεις με έντονο το παραμυθιακό στοιχείο, που είναι γνωστό από τις λαϊκές 
αφηγήσεις της Ανατολής. Ο συγγραφέας στα περισσότερα διηγήματα διατηρεί 
ή και θέλει να προβάλει την άνεση που παρουσιάζει το παραμύθι. Τούτο δεν 
είναι περίεργο. Φαίνεται ότι ο Γεωργιάδης θέλει με τις διηγήσεις του αυτές να 
μας προσφέρει κάποια άνεση, κάποια λυτρωτική διέξοδο στους φόβους και τα 
εφιαλτικά μας οράματα, να αποκαταστήσει την αισιοδοξία και την πίστη μας 
ότι, παρά την ύπαρξη του κακού, μπορούν ακόμα να λειτουργήσουν οι δυνάμεις 
του αγαθού και της ανθρωπιάς, όπως συμβαίνει με τις τρεις ιστορίες για τον 
Τσάκιτζη (ό.π.π., σελ. 46-67), ή κάποιες μαγικές δυνάμεις (ό.π.π., σελ. 43-45 
και 68-72).

Έναν τρομερό κόσμο παρουσιάζει ο Αντρέας Ροδίτης στη συλλογή του 
«Τέσσερα Διηγήματα» (Λευκωσία 1972). Ο Ροδίτης είναι από τους νέους 
πεζογράφους και με την πρώτη του αυτή συλλογή παρουσιάστηκε με ώριμες 
αφηγηματικές ικανότητες. Στα διηγήματά του κυριαρχούν εικόνες παράλογες, 
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φρικιαστικές και απάνθρωπες δοσμένες μέσα από μια τολμηρή φαντασία και 
έξοχη αφήγηση, όπως στα διηγήματα «Αποστασία» (ό.π.π., σελ. 7-20) και 
«Ο Ανελκυστήρ» (ό.π.π., σελ. 53-71). Στο πρώτο οι πολυκατοικίες στασιά
ζουν η μια μετά την άλλη, μετακινούνται, προχωρούν προς την θάλασσα και 
απαλλάσσονται από τους ενοίκους τους. Στο δεύτερο ο ήρωας βρίσκεται σε 
αδιάκοπο κυνηγητό,.ανάμεσα σε πτώματα και συνωμοσίες αγνώστων.

Στο διήγημα «Από το ημερολόγιο ενός γάτου» (ό.π.π., σελ. 33-52) ένας 
γάτος περνά από αφάνταστα βασανιστήρια για να παραδεχθεί' ότι είναι σκύλ
λας. Πρόκειται για μια τολμηρή αλληγορία που παραπέμπει στα βασανιστή
ρια και την πλύση εγκεφάλου για την αλλαγή της ταυτότητος και της προσω
πικότητας των ανθρώπων. Ύστερα από πολλά ο γάτος «νιαουρογαυγίζει»:

«Η ουρά μου βρισκόταν προοδεμένη στην ουρά ενός τεράστιου χαρταετού 
που τραβούσε ψηλά στους αιθέρες. Όταν πια βρισκόμουν τόσο ψηλά που κόν
τευα να πεθάνω από ίλιγγο, άρχισαν οι μανούβρες. Άφηναν ξαφνικά πολύ 
σπάγγο να ξετυλιχτεί με αποτέλεσμα ν’ αρχίζει ο χαρταετός, κι εγώ μαζί 
του, να χάνουμε ύψος. Έκλεινα τα μάτια μου κι ένοιωθα το στομάχι και τα 
εντόσθιά μου να ορμούν προς το στόμα μου. Περίμενα από στιγμή σε στιγμή 
την σύγκρουση με το χώμα. Τότε ακριβώς τραβούσαν με γρήγορες κινήσεις 
τον σπάγγο κι η ανάβαση ξανάρχιζε. Αυτό συνεχίστηκε όλη την νύχτα. Κατά 
τις τρεις το πρωϊ βγήκε κατευθείαν από το στομάχι μου ένα συγκέρασμα ουρ
λιαχτού άκρας απελπισίας και νιαουρογαυγίσματος.

— Σκύλε, είπε ο αρχηγός όταν με παρουσίασαν μπροστά του, τα συγχα
ρητήριά μου. Άρχισες να μπαίνεις στο πνεύμα και σε συγχαίρω. Μας βασάνι
σες βέβαια, αλλά έχουμε δει και χειρότερα. Τώρα δε θέλω να νομίζεις πως 
ξοφλήσαμε. Κάθε άλλο. Η πραγματική εκπαίδευση μόλις αρχίζει. Ήδη έκα
νες το πρώτο βήμα: γαύγισες. Τώρα μένει το σπουδαιότερο» (ό.π.π., σελ. 
50-51).

8. Τελικές παρατηρήσεις

Στη μελέτη αυτή προσπαθήσαμε να δώσουμε μια κατά το δυνατό αντι
προσωπευτική εικόνα της πεζογραφίας στην Κύπρο στα χρόνια της ανεξαρτη
σίας. Επεσημάναμε τους σπουδαιότερους συγγραφείς, εκάναμε γενικές αναφο
ρές στα θέματα που τους εμπνέουν, εξετάσαμε τα σημαντικότερα έργα τους 
και εξεφράσαμε γενικές απόψεις και κάποιες αξιολογικές κρίσεις για τον καθέ
να και το έργο του. Η μελέτη αυτή ούτε εξαντλητική του θέματος είναι ούτε 
και μπορούσε να αποτελεί μια τελική φιλολογική τοποθέτηση και αξιολόγηση 
του κάθε συγγραφέα και του έργου του.. Μια τέτοια εργασία δεν είναι έργο του 
παρόντος ή του αμέσου μέλλοντος. Οι περισσότεροι πεζογράφοι βρίσκονται 
ακόμα στην ακμή της δημιουργικής τους εργασίας, αναμένουμε από αυτούς 
νέα έργα και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την εξέλιξή τους. Αλλά και το 
μέχρι σήμερα δημοσιευμένο έργο τους δεν έχει ακόμα μελετηθεί συστηματικά. 
Εκτός από κάποιες κριτικές παρουσιάσεις των επιμέρους έργων και κάποιες 

μελέτες για τους παλαιότερους πεζογράφους, δεν έχουν δημοσιευθεί συστημα
τικές μελέτες και αναλύσεις για τα ίδια τα έργα, τις επιδράσεις, την τεχνική 
της συνθέσεως και την χρήση του υλικού και της γλώσσας από τον κάθε συγ
γραφέα στο κάθε του έργο.

Η τελική κρίση τόσο για την πολιτική, κοινωνική, εθνική ή άλλη δραστη
ριότητα των ανθρώπων όσο και για τα επιστημονικά και καλλιτεχνικά τους 
έργα ανήκει πάντοτε στην Ιστορία. Αυτή την κρίση πρέπει να αναμένουμε και 
για το έργο των Κυπρίων πεζογράφων αυτής της εποχής. Τελειώνοντας όμως 
θα ήθελα να κάμω μερικές γενικές διαπιστώσεις:

1. Οι περισσότεροι λογοτέχνες, κυρίως οι νεώτεροι, χαρακτηρίζονται από 
πνεύμα αναζήτησης και ανανέωσης τόσο στα θέματα όσο και στην τεχνική και 
τη γλώσσα του αφηγηματικού λόγου.

2. Οι περισσότεροι έχουν επίγνωση των υψηλών απαιτήσεων της τέχνης 
τους και δημοσιεύουν μόνο ό,τι κρίνουν πρωτότυπο και αξιόλογο.

3. Όλοι σχεδόν οι πεζογράφοι είναι προσηλωμένοι στην πολιτιστική πα
ράδοση και στα προβλήματα της δοκιμαζόμενης Κύπρου και του λαού της και 
συμμετέχουν ταυτόχρονα στον προβληματισμό και την αγωνία για την μοίρα 
και το μέλλον του ανθρώπου μέσα στην σκληρή και εφιαλτική εποχή μας.

Αυτά τα τρία γνωρίσματα φανερώνουν ότι οι Κύπριοι πεζογράφοι κατέ- 
χονται από ζητητικό και δημιουργικό πνεύμα αφενός και αφετέρου από συναί
σθηση ευθύνης τόσο απέναντι στην πατρίδα τους και τους ανθρώπους της οσο 
και απέναντι στον άνθρωπο της εποχής μας με τα τραγικά του προβλήματα 
και τα υπαρξιακά του αδιέξοδα. Αυτά τα πνευματικά γνωρίσματα των πεζο
γράφων μας αποτελούν μια ελπίδα ότι το δημιουργικό πνεύμα μπορεί ακόμα 
να βρίσκει διεξόδους και απαντήσεις στα τραγικά διλήμματα και την υπαρξια
κή αγωνία του ανθρώπου.

Λευκωσία, 23 Ιουνίου 1985 ΝΙΚΟΣ Σ. ΣΠΑΝΟΣ
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η λογοτεχνία είναι άραγε ένα όπως και τ’ άλλα μαθήματα των ωρο
λογίων και αναλυτικών προγραμμάτων και συνεπώς δικαιούται τόση έμφαση 
όση δικαιούνται και τ’ άλλα μαθήματα ή συνιστά μια παιδευτική ιδιαιτερότη
τα με καίρια, συνειδητή για τους λίγους και ασύνειδη για τους πολλούς, αγω- 
γική επίδραση πάνω στο άτομο; Εννοώ την έμφαση που πρέπει να δίνει η 
οργανωμένη ανθρώπινη κοινωνία και το Κράτος και όχι την έμφαση που της 
δίνει ο μαθητής και ο γονιός αξιολογώντας την χρησιμοθηρικά.

Για ν’ αποτιμηθεί η παιδευτική συνδρομή της λογοτεχνίας, πρέπει 
πρώτα να σημασιολογηθεί η εκπαίδευση σε συνάρτηση με τη ζωή. Για να 
ξέρει πού να κατατείνει κάθε παιδευτική προσπάθεια, είναι ανάγκη να υπάρχει 
διαφάνεια στο σκοπό της ζωής. Χωρίς συγκεκριμένο, διαχρονικό σκοπό ζωής 
το άτομο οδεύει ξεστρατισμένο και συγχυσμένο, πράγμα που συμβαίνει στο 
άτομο της σημερινής εποχής. Και τη σύγχυση τούτη την οξύνει μια εκπαί
δευση προσανατολισμένη στο καιρικό και όχι στο υπερκαιρικό. Ποιο είναι το 
βαθύτερο νόημα της ζωής;Τί είναι αληθινό και τί κίβδηλο στη ζωή; Η εκπαί
δευση έχει χρέος να προσανατολίζει σε καθολικές ή σε δευτερεύουσες αξίες 
της ζωής; Για ποιο πράγμα πρέπει να μοχθεί κανείς στη ζωή; Για τον εξαν
θρωπισμό του ή για να γίνει ένα συμβατικά επιτυχημένο επαγγελματικά και 
κοινωνικά άτομο, ένας άνθρωπος εφοδιασμένος με τις αναγκαίες γνώσεις και 
δεξιότητες, ώστε ν’ ανταγωνίζεται χωρίς έλεος και ως ένας ειδικός να επικυ- 
ριαρχεί στους συνανθρώπους του;

Με τις γνώσεις και τις δεξιότητες σ’ έμφαση ο άνθρωπος γίνεται αποδο
τικός και πλούσιος μόνο εξωτερικά- εσωτερικά παραμένει φτωχός και ανε
παρκής. Ο άνθρωπος δεν είναι μονοδιάστατος κι όταν ζει την εξωτερική του 
διάσταση αδιαφορώντας για την εσωτερική, τελεί σε μια αντίφαση με την ίδια 
τη φύση του, αντιμάχεται τον ίδιο τον εαυτό του καθιστώντας τη ζωή μια 
σειρά από αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, μια αρένα με πολύ αίμα, πολύ 
πόνο και πολλή αθλιότητα. «Τι αξία έχει, λέει ο Κρισναμούρτι, να σπουδά
ζουμε δικηγόροι, αν διαιωνίζουμε τις δίκες; Τί αξία έχει η γνώση, αν εξακο
λουθούμε να ζούμε μέσα στη σύγχυσή μας; Ποια σημασία έχει η τεχνική και η 
βιομηχανική ικανότητά μας, όταν τη μεταχειριζόμαστε για να καταστρέφουμε 
ο ένας τον άλλο;»

Η ζωή είναι πολλαπλότητα με μια δύναμη μέσα της, που σαν συνεκτικός 
άξονας έλκει τα επιμέρους, τα ζωοποιεί, τα συγκρατεί και τα συναρμονίζει σ’ 
ένα ενιαίο όλο- στο Ένα. Κι αν η εκπαίδευση δε βλέπει τη ζωή ως ολότητα, 
τότε δε συλλαμβάνει το ουσιαστικό και αληθινό της νόημα και δεν ενδιαφέρε
ται για τις υπερχρονικές και αιώνιες της αξίες, αλλά για τις πρόσκαιρες και 
συμβατικές, που συντηρούν αλλά δεν καταξιώνουν τον άνθρωπο. Η εκπαίδευση 

που καθηλώνει το μαθητή στο μερικό, τον μηχανοποιεί. Μπορεί να τον κάνει 
ένα έξοχο ειδικό, ένα άριστο επαγελματία, όμως δεν τον ολοκληρώνει.

Με οποιαδήποτε δεδομένα ζωής η σωστή, η φωτισμένη εκπαίδευση βασι
κά πρέπει να είναι αγωγική. Πρέπει να διαμορφώνει το χαρακτήρα και να 
δομεί την ψυχή' αφυπνίζει τη συνείδηση, να οξύνει τη νοημοσύνη μέσα στην 
πνοή του Έξοχου και Άριστου των ιδεών, της ομορφιάς, της αγάπης και του 
ανθρωπισμού, ν’ απελευθερώνει από προκαταλήψεις, φόβους κι εσωτερικά 
πάθη- πρέπει να καλλιεργεί τον εσωτερικό κόσμο και να βοηθά στην κατα
νόηση των πραγμάτων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων. Γιατί κανείς 
μπορεί να ξέρει πολλά και να μην κατανοεί τίποτα. Η διαφορά είναι ότι οι 
γνώσεις προσφέρονται έτοιμες απ’ έξω, ενώ η κατανόηση είναι ένας εσωτερι- 
κθς δημιουργικός μηχανισμός που κατακτα με μια κίνηση απο μέσα προς τα εξω 
και για να λειτουργήσει πρέπει να είναι τέτοια, που να βοηθά το άτομο να 
κατανοεί και να καρπώνεται όσο το δυνατό περισσότερα από την αληθινή ζωή- 
να το βοηθά να κατανοεί το ενδότερο νόημα της ζωής κι όχι ν’ αντιμετωπίζει 
απλώς τα εξωτερικά γεγονότα.

Ύστερα από την κάπως εκτενή αλλά αναγκαία αναφορά στη σωστή, κα
τά την άποψή μου, εκπαίδευση, μπορώ ν’ απαντήσω χωρίς δισταγμό στο 
ερώτημα που έθεσα στην αρχή και να πω με πολλή συναίσθηση ευθύνης, πως η 
λογοτεχνία, κι εννοώ το δόκιμο ποιητικό και πεζό κείμενο, ως μάθημα δεν 
είναι το ίδιο σε μορφωτική σημασία με τ’ άλλα μαθήματα, γιατί δεν είναι 
όπως είναι τ’ άλλα γνωστικό αγαθό, αλλά γνωστικό και μαζί αγωγικό- περισ
σότερο αγωγικό και λιγότερο γνωστικό. Βέβαια δεν παραγνωρίζω το γεγονός 
πως οι γνώσεις είναι αξίες και παίζουν σπουδαίο πρακτικό ρόλο στη ζωή- 
όμως είναι πάντοτε μέσο, ενώ η αγωγή είναι σκοπός και διαδραματίζει 
πρωτεύοντα ρόλο. Η λογοτεχνία λοιπόν σαν αγωγικό μάθημα είναι η ψυχή της 
εκπαίδευσης- χωρίς λογοτεχνία, ιδίως για μας τους Ελληνες, δε νοείται εκπαί
δευση. Από εθνικής, υπαρκτικής σκοπιάς η αξία της λογοτεχνίας είναι πολύ 
σημαντική. Είναι το ίδιο το Έθνος εκδηλωμένο- γιατί συνιστά την εθνική 
γλώσσα και σαρκώνει το διαχρονικό πνευματικό πολιτισμό του Έθνους.

Η λογοτεχνία είναι η βασική πηγή του μορφωτικού αγαθού, δηλ. των 
περιεχομένων που επιδρούν πάνω στο άτομο ως αξίες, ως γνώσεις και ως 
ερέθισμα που ξυπνάει τις εσωτερικές του δυνάμεις. Η λογοτεχνία απηχεί τον 
ίδιο τον άνθρωπο- τα όνειρα, τους πόθους, τα βάσανα, τις ελπίδες, τις δικαιώ
σεις και ματαιώσεις, τη συμπεριφορά και τη μοίρα του- απηχεί και αντικαθρε- 
φτίζει τη φύση στις σχέσεις της με τον άνθρωπο, τους θεσμούς, τα πολιτισμι- 
ακά επιτεύγματα και τη δημιουργική δύναμη και φαντασία του λαού. Είναι 
ένας καθρέφτης μέσα στον οποίο το άτομο μπορεί να δει τον εαυτό του ως 
ατομική, κοινωνική και εθνική μονάδα κι ακόμη ως υπερβατική και διαιώνια 
οντότητα.

Επειδή η λογοτεχνία είναι μια σύνθεση ζωής από στιγμές έξαρσης και 
συγκίνησης, καθίσταται ένα κατ’ εξοχήν μάθημα βιώσεως. Μέσα στο άξιο 
λογοτεχνικό έργο το άτομο συνειδητοποιεί τον εαυτό του- ταυτίζεται ή αν δεν 
ταυτίζεται τουλάχιστο επικοινωνεί με τον εαυτό του και με τους άλλους 
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πλησιάζει και συνάμα αποστασιοποιείται· από τον εαυτό του. Η ψυχή του επι- 
κοιωνεί με την ψυχή του λαού του και του έθνους του. Τα βιώματά του πλουτί
ζονται αλλά και όσα διαθέτει γίνονται πιο έντονα. Ο αυξημένος ψυχισμός 
απελευθερώνει το άτομο από τον απτό, συγκεκριμένο εαυτό, το ανυψώνει και 
το διακινεί στο ευρύ φάσμα της πνευματικής διάστασης. Καθώς η λογοτεχνία 
μεταθέτει με τη συγκίνηση και τη φαντασία την πραγματικότητα από την 
υλική στην ανάλαφρη αισθητική και πνευματική της κατάσταση, δίνει τη δυνα
τότητα στο μαθητή να κερδίσει ακίνδυνα ένα σωρό ευχάριστες και δυσάρεστες 
εμπειρίες και βιώματα, που επενεργούν πάνω του εξαγνιστικά και τον μετα
μορφώνουν.

Η λογοτεχνία ενηλικιώνει ψυχικά και πνευματικά το μαθητή· τον βοηθά 
να βιώσει τη διαλεχτική σχέση ανάμεσα στο πνευματικό και υλικό, ανάμεσα 
στον εσωτερικό και εξωτερικό του εαυτό, όταν βέβαια είναι μέσα στο ρόλο 
της. Και είναι μέσα στο ρόλο της, όταν αισθητοποιεί ποιότητες ζωής με θετι
κές προεχτάσεις κι επενέργειες και δεν αρκείται στη στιγμιαία και παροδική 
τέρψη ή την απλή εκφραστικότητα. Δε νομίζω πως η λογοτεχνία δικαιώνεται, 
όταν κενολογεί και δεν την δικαιώνουμε, όταν λέμε πως η λογοτεχνία δεν έχει, 
έστω και πάντοτε, σκοπό. Η ιδιότυπη διαδικασία της λειτουργίας της τείνει 
πάντα σ’ ένα αποτέλεσμα- επιδρά, επηρεάζει και μεταπλάθει συνειδητά ή 
υποσυνείδητα και ακούσια τον άνθρωπο. Αισθητοποιώντας ποιότητες ζωής 
καλλιεργεί το άτομο, βελτιώνει τις ανθρώπινες σχέσεις, αναμορφώνει και τε
λειοποιεί την ανθρωπότητα.

Αν πιστεύουμε πως ο βασικός σκοπός της ζωής του ανθρώπου ξεπερνά 
την απλή διαβίωση και κατατείνει στην καταξίωσή του, τότε ο καλύτερος 
δρόμος και η δραστικότερη διαδικασία γι’ αυτή την καταξίωση είναι η λογο
τεχνία- ιδιαίτερα, όταν είναι ανθρωποκεντρική. Μπορεί η άποψή μου τούτη να 
θεωρηθεί υπερβολική, αν όμως σκεφτούμε πως ο νέος άνθρωπος μεγαλώνει 
στραμμένος σε κάποια πρότυπα, επαληθεύεται, γιατί μέσα στη λογοτεχνία 
έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τα πιο έξοχα πρότυπα με ψυχικά περιεχόμε
να, ιδανικά και αξίες που ανάγονται στη σφαίρα του Ωραίου, του Αγαθού και 
του Αληθινού- πρότυπα και παραδείγματα που διαπλάθουν και ακεραιώνουν 
το χαρακτήρα.

Η λογοτεχνία είναι ένα κατ’ εξοχήν παιδεύον μάθημα και ο λογοτέχνης 
ένας κατ’ εξοχήν παιδαγωγός. Αναφέρομαι στη λογοτεχνία που περιέχει αξι
ολογίες. Σην αρχαία Ελλάδα ήταν κοινή πεποίθηση- αρκεί να θυμηθούμε την 
περίπτωση του Ομήρου, που κατά τον Πλάτωνα «την Ελλάδα πεπαίδευκεν».

Εύλογα όμως μπορούν να εγερθούν ερωτήματα όπως: Ο άνθρωπος στη 
σημερινή πολύπλοκη και πολυσύνθετη κοινωνία με τις εφαρμοσμένες επιστή
μες και την τρομαχτικά αναπτυγμένη τεχνολογία, έχει ανάγκη τη λογοτεχνία; 
Μήπως ο μαθητής βοηθείται στην αντιμετώπιση των σημερινών προβλημά
των με μια επιστημονική-τεχνολογική εκπαίδευση παρά με μια λογοτεχνική; 
Μπορεί ο μαθητής να ταυτιστεί με πρότυπα και να βιώσει αξίες ζωής περα
σμένων εποχών, και σε τέτοια περίπτωση, μήπως θα ζει ερήμην της πραγμα- 
τικότητος; Αλλά πάλι, αν η λογοτεχνία είναι επικοινωνία, με την υποτίμησή 

της, για να μην πω απολάκτισή της, και την υπερτίμησή της τεχνολογίας δε 
θα ζει το άτομο σ’ εφιαλτικά αδιέξοδα αποξένωσης και απομόνωσης;

Προσωπικά πιστεύω πως ο άνθρωπος σήμερα, περισσότερο από άλλοτε 
έχει ανάγκη τη λογοτεχνία, γιατί περισσότερο σήμερα έχει ανάγκη εξανθρω
πισμού. Η λογοτεχνία σήμερα είναι αναγκαία όχι πια στην κοινωνία που απο
βλέπει στην ευτυχία του ατόμου, όσο μπορεί ένα άτομο να είναι ευτυχισμένο, 
αλλά στην ανθρωπότητα ολόκληρη, για να μπορέσει μέσω της εξανθρωπιστι- 
κής της λειτουργίας να επιβιώσει.

Η έξαρση της τεχνολογίας με τις ευκολίες-που πρόσφερε αλλά και με τις 
συνακόλουθες δυσκολίες που δημιούργησε, αποτράβηξε τον άνθρωπο από την 
ενδοσκόπηση και το στοχασμό, τον αποπροσανατόλισε από καθιερωμένες 
αξίες, τον απελευθέρωσε από ηθικούς ενδοιασμούς, τον έκανε μια εύθραυστη 
επιφάνεια χωρίς βάθος, τον έκανε επικίνδυνο στον ίδιο τον εαυτό του. Επειδή 
οι θετικές επιστήμες και η τεχνολογία είναι μια δύναμη τόσο για το καλό όσο 
και για το κακό, είναι ανάγκη ο άνθρωπος να είναι αρκετά εξανθρωπισμένος, 
για να τη χειραγωγεί και να την έχει ειρηνικό υπηρέτη του και όχι εφιαλτικό 
αφέντη της ζωής του. Όλοι ξέρουμε πως η ανθρωπότητα μπορεί να κατα
στραφεί σε χρόνο λίγων λεπτών. Μπορεί λοιπόν γι’ αυτό το λόγο να μην έχει 
ανάγκη τη λογοτεχνία;

Ο τεχνοκρατικός πολιτισμός ξεπέρασε τη διάσταση του χαρακτήρα του 
ανθρώπου και για να μην αυτοκαταστραφεί ο άνθρωπος, θα πρέπει να στραφεί 
προς τον εαυτό του- να κατανοήσει πως η επιβίωση και η ευτυχία του εξασφα
λίζονται μέσα στη θαλπωρή της ομορφιάς, της αγάπης, της καλοσύνης και της 
λογικής, αξιολογίες του πνευματικού πολιτισμού και πως πρέπει να δώσει την 
αναγκαία έμφαση στα μαθήματα που εξανθρωπίζουν κι εκπολιτίζουν όπως 
είναι η λογοτεχνία.

Όσον αφορά τα σημερινά προβλήματα και το αν η λογοτεχνική εκπαί
δευση βοηθά το νέον άνθρωπο να τ’ αντιμετωπίζει, πρέπει να πω πως τα 
προβλήματα τούτα δεν είναι όλα νέα- νέα είναι όσα προκύπτουν από τις σημε
ρινές συνθήκες- πολλά από αυτά είναι πολύ παλαιά- υπήρχαν και θα υπάρχουν 
πάντα μια και η ανθρώπινη φύση μένει η ίδια ή λίγο αλλάζει- μπορεί η ένταση 
και η διάστασή τους να μεταβάλλονται, η ουσία τους όμως παραμένει η ίδια. 
Είναι τα προβλήματα που υπερβαίνουν τη βιοτική μέριμνα και σχετίζονται με 
το Θεό και τον ίδιο τον άνθρωπο- την τραγικότητα και αντιφατικότητα της 
ζωής και της μοίρας του- την αγωνία για τον Ένα, τον οικουμενικό άνθρωπο, 
τον έρωτα, το θάνατο, τη νοσταλγία του υπερβατικού, τον πόθο για το αγαθό, 
την ελευθερία και το πώς θα βελτιωθεί και θα ευτυχήσει ως άτομο και ως 
ολότητα. Στα προβλήματα τούτα που θα είναι πάντοτε σύγχρονα και ουσιώδη 
μπορεί η τεχνολογική εκπαίδευση να δώσει απόκριση; μπορεί να δώσει στο 
μαθητή τ’ αναγκαία εφόδια για την αντιμετώπισή τους; Ασφαλώς όχι. Τα 
προβλήματα τούτα αντιμετωπίζονται με τη στροφή και εμβύθιση στο συμβα
τικό και υπερβατικό εαυτό και τη συναφή κοσμοαντίληψη που τη διαμορφώνει 
η λογοτεχνία, η τέχνη γενικότερα, η φιλοσοφία, η μεταφυσική. Τα υπόλοιπα 
προβλήματα, αυτά που προκύπτουν από τις σημερινές συνθήκες, είναι πολλά 
και μπορούν να ενταχθούν σε δυο κατηγορίες: στα κοινωνικά, που τα δημιουρ
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γεί η σημερινή διάρθρωση και λειτουργία της πολύπλοκης μας κοινωνίας και 
σε κείνα των εφαρμοσμένων επιστημών και της τεχνολογίας. Όμως τα προ
βλήματα τούτα είναι προβλήματα γνώσης, παρ'ατήρησης και πληροφόρησης 
και μπορούν, όσα δεν ανάγονται^στο εξειδίκευμένο επαγγελματικό πεδίο, ν’ 
αντιμετωπιστούν εύκολα από ένα ψυχονοητικά αφυπνισμένο άτομο με εδραία 
την πίστη του στον άνθρωπο.

Η άποψή μου πάνω στο άλλο ερώτημα που έθεσα, αν δηλ. ο μαθητής 
μπορεί να ταυτιστεί με ήρωες και να βιώσει αξίες ζωής περασμένων εποχών, 
δηλ. της πνευματικής μας κληρονομιάς κι αν σε τέτοια περίπτωση δεν αποξε
νώνεται από τη σύγχρονη πραγματικότητα, η άποψή μου επαναλαμβάνω, που 
είναι συνάρτηση και προέχταση των απόψεων που εξέφρασα ως τώρα για τη 
λογοτεχνία, είναι θετική· ναι, μπορεί ο μαθητής να βιώσει ψυχικά, πνευματικά 
και αξιολογικά περιεχόμενα του πνευματικού-πολιτιστικού περελθόντος και 
μάλιστα θα τον βοηθήσουν να ζει και, το σπουδαιότερο, να χαίρεται πιο έντο
να το παρόν, γιατί θα ζει συνειδητά και όχι μηχανικά. Και τούτο, γιατί το 
κλασικό λογοτέχνημα εξαιρεί δράσεις συναφείς και σχετικές με τις βασικές 
ιδιότητες και τη φύση του υπερχρονικού ανθρώπου.

Αν η ζωή είναι εμπειρίες, βιώματα και μνήμες, όπως και είναι, τότε η 
λογοτεχνία είναι μια σπουδή του μαθητή για τη ζωή, μια μύηση στον κόσμο 
των πραγμάτων. Μπορεί η λογοτεχνική πραγματικότητα να είναι σε απόστα
ση από τα ίδια τα πράγματα, όμως τελεί πάντα σε λειτουργική σχέση μαζί 
τους. Με τη συγκινησιακή συμμετοχή του μαθητή στα λογοτεχνικά αντίστοιχα 
των πραγμάτων, δηλ. στις απεικονίσεις, τις ιδέες και τις μιμήσεις τους, μπο
ρεί να βιώσει, και μάλιστα με καθαρτική και διαμορφωτική επενέργεια πάνω 
του, ένα ευρύτατο φάσμα γεγονότων και εμπειριών της ζωής.

Η λογοτεχνία δεν είναι ψυχαγωγία και παιγνίδι όπως πολλοί την παίρ
νουν είναι κοινωνικό λειτούργημα- είναι ευθύνη- ευθύνη για μια καλύτερη αν
θρωπότητα. Σου καλυτερεύει τα συναισθήματα, σε ευαισθητοποιεί, σε κάνει 
να σκέφτεσαι, να ζεις πιο έντονα τον παλμό της ζωής, να είσαι θερμός και 
στοργικός στους συνανθρώπους σου. «Τα μυθιστορήματα, τα διηγήματα, τα 
ποιήματα είναι, λέγει ο Έρεμπουργκ, η συγκολλητική ουσία της κοινωνίας)/ 
Ο λογοτέχνης εισδύει και διαπερνά τα πράγματα, αποκαλύπτει τον άνθρωπο 
και τον κόσμο, ανασυνθέτει τον κόσμο με βελτιωμένα υλικά.

Παράλληλα με την πνευματική η λογοτεχνία προσφέρει στο μαθητή αι
σθητική και γλωσσική καλλιέργεια, αναγκαία εφόδια για μια ζωή με ποιότη
τα, για τις οποίες όμως δε θα μιλήσω, γιατί τότε η εισήγησή μου θα τραβούσε 
σε περισσότερο από όσο τράβηξε μάκρος.

Καταληκτικά, αν το άξιο λογοτέχνημα, σαν γέννημα της εποχής του, εκ
φράζει την εποχή του αλλά και όλες τις εποχές, γιατί εκφράζει το διαχρονικό 
άνθρωπο, αν, όπως λέγει ο Μαλρώ, είναι μια διόρθωση του κόσμου κι αν ο 
σκοπός της εκπαίδευσης είναι η αγωγή και μέσω της η κάποια ευτυχία του 
ατόμου, που δεν είναι άλλο από την αρμονία του εαυτού μας με την ύπαρξή 
μας, τότε αναντίρρητα η λογοτεχνία πρέπει ν’ αποτελεί το βασικότερο και 
σημαντικότερο μάθημα σε κάθε εκπαίδευση. ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΙ’

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΕΣΤΗ 
Ή ΤΟ «ΑΝ...» ΚΑΙ ΤΟ «ΑΝ ΔΕΝ...»

Νουβέλλα

Α'
Έχουν περάσει χρόνια, δεκαετίες ολάκερες από τότε, από κείνη τη μοι

ραία συνάντηση με κείνο το καϋμένο το κορίτσι, την Καιτούλα, που το πήρα 
στο λαιμό μου. Θεληματικά;... 'Αθελα;... Δεν μπορώ να ξεχωρίσω.

Λέω τη συνάντηση κείνη «μοιραία». Μα μοίρα δεν υπάρχει. Υπάρχει 
απλώς η Σύμπτωση, που καμιά φορά χαρακτηρίζεται διαβολική. Και-πολύ 
σωστά. Υπάρχει μ’ άλλα λόγια κείνο το «ΑΝ...» και το «ΑΝ ΔΕΝ...», που 
εξουσιάζουν σαν απόλυτοι κύριοι τη ζωή μας, τις τύχες του ανθρώπου, τι,ς 
τύχες ολάκερης της ανθρωπότητας.

Αλλά τί λέω «Τύχες»!... Είναι κι αυτή η λέξη σωστή; Ας πούμε πως είναι 
συνώνυμη με τη Σύμπτωση, με το «ΑΝ...» και το «ΑΝ ΔΕΝ...».

Κείνη τη μέρα λοιπόν, που ας την ξαναπώ «μοιραία», παρόλο που δεν 
συμφωνώ με το χαρακτηρισμό, βγαίνοντας από το γραφείο του αδερφού μου 
στην οδό Γεωργίου Σταύρου, ΑΝ τραβούσα προς την Ομόνοια όπως λογάρια
ζα για να πάω σπίτι στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, κι ΑΝ ΔΕΝ γύριζα σε δυο 
λεπτά πίσω για να πάρω την οδό Σταδίου ν’ ανέβω προς το Σύνταγμα ν’ 
απολάψω τη λιακάδα, έτσι που ξαφνικά πρόβαλε απ’ τα σύννεφα ο ήλιος κείνη 
τη χειμωνιάτικη μέρα, δεν θ’ αντάμωνα την Καιτούλα, για να την πάρω όπως 
είπα στο λαιμό μου και νάχω το κρίμα της και να με βασανίζουν οι τύχεις 
τόσα χρόνια τώρα!

Πήρα λοιπόν την οδό Σταδίου απ’ το δεξιό πεζοδρόμιο ανεβαίνοντας 
προς το Σύνταγμα. Μπροστά στο κατάστημα Χρυσικόπουλου, απέναντι στην 
Στοά Αρσάκειου, σαν περπατούσα σκυφτός και κακομοιριασμένος με τόσα βά
ρη στο κεφάλι μου, ξαφνικά ακούω πίσω μου μια γλυκειά φωνούλα: «Κύριε 
Αρέστη!... Κύριε Αρέστη!...».

Και τώρα που ξαναφέρνω το επεισόδιο στο νου μου, οι αναμνήσεις μου μ’ 
αναγκάζουν να σταματήσου σ’ ένα άλλο «μοιραίο» επεισόδιο, παρόμοιο με 
τούτο, που μούτυχε προπολεμικά. Και που σίγουρα δεν θάχε τις σοβαρές συνέ
πειες που πιθανόν να έχει τούτη η περίπτωση με την Καιτούλα.

Ηταν αποκρηές. (Πριν απ’ τον πόλεμο). Γην πρώτη Κυριακή της Απο- 
κρηάς πήγαμε με μια παρέα σ’ ένα χορό στο θέατρο «Διονύσια» στο Σύντα
γμα. Εκεί γνώρισα μια όμορφη κοπέλλα από τη Μυτιλήνη, που είχε έρθει σε 
κάποια θεία της να διασκεδάσει στις απόκρηες. Μου άρεσε, της άρεσα, και 
κανονίσαμε να συναντηθούμε την άλλη μέρα στις τρεις τ’ απόγευμα στον υπό
γειο σιδηρόδρομο της Ομόνοιας για να πάμε στην Κηφισσιά... για τα περαιτέ
ρω!

Τότε εργαζόμουν σ’ ένα γραφείο πίσω απ’ το Δημαρχείο. Τ απογεύμα
τα πήγαινα στις τέσσερις στο γραφείο. Πήγα λοιπόν εκεί λίγο πριν τις τρεις 
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ν’ αφήσω ένα σημείωμα στον προϊστάμενό μου που είμαστε φίλοι και δεν τον 
έννοιαζε αν απούσιαζα καμιά φορά, για να του πω πως κείνο τ απόγευμα θ 
απούσιαζα.

Βγήκα απ’ το γραφείο στις τρεις παρά δέκα και πήρα την οδό Αθηνάς να 
βγω στην Ομόνοια. Εδώ επεμβαίνει η αμείλικτη θεά «Σύμπτωση». ΑΝ συνέ
χιζα το δρόμο μου τίποτε άλλο δεν θα συνέβαινε από κείνο που λογάριαζα. 
ΑΝ ΔΕΝ θυμόμουνα ξαφνικά να περάσω απ’ του Λαμπρόπουλου (μιά κι είχα 
καιρό) να ξανακοιτάξω στη βιτρίνα ένα τρικό που αχνόειδα μια στιγμή το 
Σάββατο και μου άρεσε, θα πήγαινα κανονικά στο ραντεβού μου, και δεν θ 
απογοήτευα το καϋμένο το κορίτσι (άγνωστο με ποιές συνέπειες) και ποιος 
ξέρει τί θάβγαινε τελικά. Ίσως νάλλαζε ριζικά η ζωή μου!

Λοξοδρόμησα λοιπόν, πήρα την οδό Λυκούργου, έφτασα στην Αιόλου και 
χάζευα μπροστά στη βιτρίνα του Λαμπρόπουλου. Οπότε σε κάποια στιγμή 
ακούω πίσω μου μια φωνή απ’ το απέναντι πεζοδρόμιο: «Δήμο!... Κύριε Αρέ- 
στη!...» Γυρίζω και τί βλέπω! Την Ουρανία, που είχα να τη δω και να μάθω 
νέα της εφτά ολάκερα χρόνια!

Ήταν απ’ την Κρήτη, σπουδάστρια της Σχολής Καλών Τεχνών. Αγαπη
θήκαμε τρυφερά και κάναμε σχέδια για τη μελλοντική ευτυχία μας. Αλλοίμονο 
όμως! Τόμαθε ο πατέρας της, ένας πλούσιος έμπορος από το Ηράκλειο, ήρθε 
σαν σίφουνας στην Αθήνα, την έβγαλε απ’ τη μέση του χρόνου απ’ τη Σχολή 
και την πήρε άρον - άρον στην Κρήτη.

Μούγραψε η καϋμένη ένα απεγνωσμένο γράμμα παρακαλώντας με να 
πάω να την κλέψω! Πού να τολμήσω τέτοιο πράμα! Πώς να τα βγάλω πέρα 
με τους Κρητίκαρους! Ήταν και το οικονομικό ζήτημα στη μέση... κι η δου
λειά μου... Τέλος πάντων το πράγμα ήταν αδύνατο. Από τότε δεν έμαθα τί 
απογίνε.

Και τώρα ξαφνικά παρουσιάζεται μπροστά μου με τη μεστωμένη ομορ
φιά των εικοσιπέντε χρόνων! Είχε έρθει σε κάποια θεία της για τις αποκρηές. 
Τάπαμε στο πόδι. Θυμηθήκαμε τα παλιά, μου διηγήθηκε την απελπισία της 
τότε, πως αρρώστησε και κόντεψε να πεθάνει και λοιπά και λοιπά. Και ξαφνι
κά μου λέει:

— Γρήγορα, βρες ένα ταξί να πάμε στο Μνημείο του Φιλοπάππου να 
θυμηθούμε τα παλιά μας!

Εκεί ήταν που πηγαίναμε συχνά τότε κι απολαμβάναμε τον αθώο μας 
έρωτα. Δεκαοχτώ χρονών αυτή, εικοσιπέντε εγώ. Τί νάκανα; Μπορούσα ν 
αρνηθώ; Πήρα ένα ταξί και πήγαμε στου Φιλοπάππου, όπου ξαναθυμηθήκαμε 
τα παλιά μας «πλέοντας σε πέλαγος ευδαιμονίας!»

Κι η καϋμένη η Μητυλινιά απόμεινε να περιμένει! Πώς να της φάνηκε; Τί 
νάκανε; Τί ακολούθησε μόνο ένας Θεός το ξέρει. Και άδικα, ολότελα άδικα! 
Γιατί η Ουρανία γύρισε σε καμιά βδομάδα στην Κρήτη, και τίποτε δεν βγήκε 
απ ’ την τυχαία κείνη συνάντησή μας.

Και τώρα, η ίδια σχεδόν περίπτωση με την Καιτούλα. ΑΝ... και ΑΝ 
ΔΕΝ... Αλλά, και όσο πίσω να πηγαίναμε, ολοένα θα βρίσκαμε μπροστά μας 
τα ίδια κεφαλαία γράμματα, τις ίδιες συμπτώσεις, διαβολικές ή μη.

ΑΝ ΔΕΝ τύχαινε εκείνος ο Γάλλος νάρθει στο «Ιντεάλ» να φάγει και να 
τον εξυπηρετήσω που το γκαρσόνι δεν τον καταλάβαινε τί ήθελε, ΑΝ ΔΕΝ 
κολλούσε πάνω μου σαν στρείδι όσο καιρό — κάπου ένα μήνα — είχε μείνει 
στην Αθήνα, ΑΝ ΔΕΝ αποφάσιζα να ψάξω να βρω κανένα Γάλλο ή καμιά 
Γαλλίδα να βελτιώσω τα γαλλικά μου γιατί είχα δυσκολευτεί πολύ με το 
Γάλλο, ΑΝ ΔΕΝ τύχαινε η Αντωνία να μου συστήσει τη Σεσίλ, ΑΝ ΔΕΝ 
τύχαινε να πάω κάποτε στη Μύκονο να γνωρίσω την Αντωνία, ΑΝ ΔΕΝ τύ- 
χαινε να γνωρίσω σε μια εκδρομή τους Στεφανοπουλαίους που κατάγονταν 
από τη Μύκονο και να με πάρει εκεί ένα καλοκαίρι ο φίλος μου ο Νίκος ο 
Στεφανόπουλος, και ΑΝ και ΑΝ ΔΕΝ, και διαρκώς αυτές οι λέξεις πίσω, 
πίσω ως τα γεννητικά μου, τους προγόνους μου, και πέρα ως τον Αδάμ και 
την Εύα!

ΑΝ ΔΕΝ απατούσε ο όφις την Εύα, κι ΑΝ ΔΕΝ του κάπνιζε του Θεού 
να φυτέψει μηλιά μες στον Παράδεισο, κι ΑΝ ΔΕΝ είχε την έμπνευση να 
πλάσει τον Άνθρωπο κλπ., κλπ., που συλλογιώντας τα μπορεί να σου στρίψει 
το μυαλό! Και για να θυμηθούμε μερικά ιστορικά γεγονότα, παλιά και σύγ
χρονα, ε τότε είναι σίγουρο πως θα τον πιάσει κανένα η τρέλλα. ΑΝ ο Αλέ
ξανδρος ήταν Παρμενίων, σήμερα ο Ελληνισμός θα κυριαρχούσε σ’ όλο τον 
κόσμο. ' Η τουλάχιστο αν δεν πέθαινε στα τριαντατρία του χρόνια. ΑΝ η μάνα 
του Χίτλερ έκανε αποβολή, μπορεί σήμερα η ανθρωπότητα να είχε πάρει άλλο 
δρόμο. Αλλά ας σταματήσω ως εδώ τις άσκοπες εικασιολογίες.

Όσο για τα δικά μου, κι όσο για το προκείμενο, από κάπου πρέπει ν’ 
αρχίσω, από κάποιο συγκεκριμένο σημείο, αλλιώς δεν βρίσκω άκρη. Από κά
ποιο σημείο όχι και πολύ μακρινό.

Λοιπόν! Εργαζόμουν σε κάποιο γραφείο. Κι η δακτυλογράφος μας παραι
τήθηκε για να παντρευτεί. Από δω αρχίζει η αλυσίδα των ΑΝ και των ΑΝ 
ΔΕΝ, η αλυσίδα των συμπτώσεων.

Επειδή ήμουνα αλληλογράφος η δακτυλογράφος εξαρτιόταν από μένα. 
Ανάλαβα λοιπόν τη φροντίδα να βρω καινούργια δακτυλογράφο. ’Εβαλα λοι
πόν μια αγγελία στα «Αθηναϊκά Νέα» ήρθαν αρκετές και διάλεξα την Αντιγό
νη, μια προσφυγοπούλα από τη Σμύρνη.

Κόντευαν οι Αποκρηές. Και μια μέρα μας έφερε εισιτήρια (είμαστε στο 
γραφείο τέσσερις συνάδελφοι) για ένα χορό των Σμυρναίων στο «Πετί Παλαί» 
του Φαλήρου για την Τσικνοπέμπτη. Πήγαμε στο χορό κι οι τέσσερις μας 
αφού η Αντιγόνη μας υποσχέθηκε πως θα μας,εύρισκε ντάμες να χορέψουμε.

Αλλά πού Αντιγόνη!... Έγινε άφαντη! Καθήσαμε σ’ ένα τραπέζι απόμε
ρα και ψάχναμε να τη βρούμε μέσα σ’ όλη την πολυκοσμία που γέμιζε ασφυ- 
χτικά τη μεγάλη σάλα του ξενοδοχείου. Και μας έτρωγε η ανυπομονησία κι η 

228 229

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



λαχτάρα που βλέπαμε όλο αυτό τον κόσμο να χορεύει και μεις να ξεροσταλιά
ζουμε από μακρυά! Κι είμαστε όλοι νέα παιδιά.

Σε κάποια στιγμή, ένας μας, ο Γιώργος, μας λέει:
— Εκεί απέναντι σε κείνη τη μεγάλη παρέα, η κυρία με τα ψαρά μαλλιά 

είναι κάπως γνωστή μου!
— Κι ακόμα κάθεσαι; του λέει ο Θεόδωρος, ο τσαχπίνης της παρέας μας. 

Πήγαινε αμέσως να την πλησιάσεις μπας και μας συστήσει την παρέα της που 
έχει ένα σωρό κοπέλλες!

— Μα... δεν την καλοξέρω! Την είχα γνωρίσει σε κάποιο σπίτι, πάει 
καιρός. Ούτε και θα με θυμάται τώρα!

— Μωρέ πήγαινε σου λέω!... Τί σημασία έχει; Είναι ανάγκη να σε θυμά
ται; Θύμησέ της εσύ την περίπτωση!

Ο καϋμένος ο Γιώργος με χίλιους δισταγμούς σηκώθηκε και προχώρησε 
προς τα κει. Εμείς τον παρακολουθούσαμε γεμάτοι αγωνία. Εκείνος πλησίασε 
την κυρία, ενώ η παρέα της, νέοι και νέες χορεύανε κι ήτανε σχεδόν μόνη της, 
κι άρχισε να της μιλάει. Και μεις παρακολουθούσαμε τη σκηνή σαν σε βουβή 
ταινία κινηματογράφου, κι η καρδιά μας λαχταρούσε. Τέλος έρχεται χαρούμε
νος κοντά μας!

— Εντάξει!... Η κυρία Παπαγεωργίου μας προσκαλεί στην παρέα της!
Σαν να πέσαμε a7t’ τον ουρανό! Τέτοια επιτυχία δεν την περιμέναμε! Και 

για να μην τα πολυλογούμε, σμίξαμε με την παρέα της, γνωριστήκαμε με 
όλους κι όλες, χορέψαμε, διασκεδάσαμε, και τελικά μας προσκάλεσαν να πάμε 
μαζί σε μια εκδρομή στην Καισαριανή την Καθαρή Δευτέρα.

Τώρα αρχίζει η δεύτερη σύμπτωση. ΑΝ... και ΑΝ ΔΕΝ... πάλι!
Στην Καισαριανή ήσαν κι άλλες παρέες, ανάμεσά τους η οικογένεια Στε- 

φανόπουλου: η χήρα μητέρα, μια εξαιρετική κυρία ηλικιωμένη, δυο γυιοί της 
και μια κόρη της. Γνωριστήκαμε και διασκεδάσαμε μαζί. Μάλιστα με το μεγά
λο γιο, το Νίκο, πούταν συνηλικιώτης μου, σχετιστήκαμε ιδιαίτερα. Κι ήταν η 
απαρχή μιας παντοτεινής φιλίας. (Λέω παντοτεινής και σφίγγεται η καρδιά 
μου. Γιατί πέθανε πριν λίγα χρόνια).

Το βράδυ στο γυρισμό, πρόσφερα το μπράτσο μου στην κυρία Στεφανο- 
πούλου, που δυσκολευόταν να περπατήσει, σχεδόν σκοτεινά, στο στενό μονοπά
τι που ένωνε κείνη την εποχή το μοναστήρι της Καισαριανής με το Παγκράτι. 
Κάτι τέτοια «ψυχικά» τάκανα πάντα μου. Βοηθούσα τις γρηές και τις ανήμ
πορες, χόρευα στους χορούς με τις κουτσές, τις στραβές και τις βλογιοκομμέ- 
νες και τα παρόμοια! Εννοείται πως όλοι οι νέοι της παρέας, μαζί κι οι δυο 
γιοι της, προτίμησαν να συνοδεύουν τις κοπέλλες, που στο μισοσκόταδο... αλ
λά τέλος πάντων!... Κι έτσι η γρηά έπεσε στο μερδικό μου!

Φτάνοντας στο Παγκράτι όπου ήταν το σπίτι των Στεφανοπουλαίων, η 
κυρία Ειρήνη επέμεινε να μπω μέσα να πάρω ένα καφέ. Τα παιδιά της είχαν 
κιόλας φτάσει σπίτι από ώρα. Δέχτηκα, μια και με το Νίκο είχαμε πιάσει 

όπως είπα φιλίες. Κι από τότε συσφίχτηκε στενά ο δεσμός μου με την οικογέ
νεια, με απρόβλεπτες συνέπειες, για πολλά χρόνια ευχάριστες, που στο τέλος 
κατάληξαν σε κάποια τραγωδία. Και πάλι το καταραμένο το ΑΝ... και το ΑΝ 
ΔΕΝ... Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία!

Και σε λίγο καιρό παρουσιάζεται άλλη, σύμπτωσή. Ξανά το ΑΝ... και το 
ΑΝ ΔΕΝ...

Όπου διάολο κι αν την πέτυχε ο Νίκος, κάποια φορά αρρώστησε με μα- 
λάρια! Σαν αποθεραπεύτηκε σχεδόν, ο γιατρός του σύστησε να πάρει άδεια 
ακόμα ένα μήνα (εργαζόταν στην Τράπεζα Αθηνών) και να πάει στην Μύκονο 
απ’ όπου καταγόταν κι είχε συγγενείς. Αυτό θα τον ωφελούσε πάρα πολύ. 
’ Ηταν άλλωστε καλοκαίρι.

_  Μπορείς να πάρεις άδεια να ρθείς μαζί μου παρέα; με ρώτησε ο Νί
κος. Έχω μια θεία που έχει ωραίο σπίτι ανώϊ πάνω απ’ τη θάλασσα, κυριο
λεκτικά πάνω απ’ τη θάλασσα, με δυο κόρες γεροντοκόρες. Θα μας περιποιη- 
θούν σαν παιδιά τους. Θα περάσουμε θαυμάσια!

'Αλλο που δεν ήθελα! Δυσκολεύτηκα λίγο, μα κατάφερα να πάρω και γω 
ένα μήνα άδεια και πήγαμε στη Μύκονο. Περάσαμε όνειρο. Και κοντά στ’ 
άλλα, όλα σχεδόν τα κορίτσια της Μυκόνου δικά μας! (Οι νέοι λείπανε ναύτες 
στα καράβια). Εκεί γνώρισα και τις αδερφές Νικοδήμου, τη Ρούλα και την 
Αντωνία, Μυκονιάτισσες μα εγκατεστημένες στην Αθήνα. Η Ρούλα ως είκοσι 
χρονών, όμορφη με μια χτυπητή ομορφιά κι ωραιότατα μαύρα μάτια, μα κά
πως οκνή στις κινήσεις της στη συμπεριφορά της γενικά, ακόμα και στα αισθή- 
ματά της. Η μικρή μόλις είχε τελειώσει το Γυμνάσιο.

Παρ’ όλο τον κάπως παράξενο χαρακτήρα της τα φτιάξαμε με τη Ρούλα. 
Όμως το διαολοκόριτσο η Αντωνία που ζήλευε, μας έκανε χαλάστρες. Φερνό
ταν σαν νάταν ο κηδεμόνας της αδερφής της! Μην πας εκεί, μην έρθεις εδώ και 
τα παρόμοια. Αφού γενόμουν έξω φρενών πολλές φορές, και εξόν που την 
έλεγα κακιά πεθερά, μια βραδιά δεν κρατήθηκα και την μπάτσισα.

Τέλος πάντων, γυρίσαμε στην Αθήνα αρχές του Σεπτέμβρη. Η Αντωνία 
γράφτηκε στη Σχολή Οικοκυρικών της Καλλιθέας. Με τη Ρούλα συναντιόμα
στε συχνά, μα το αίσθημά μας δεν έλεγε να πάρε φωτιά! Ηταν σε όλα της 
οκνή, όπως είπα, όχι πάντως ψυχρή, αλλά ήταν φανερό πως ως σε κάποιο 
σημείο την επηρέαζε η αδερφή της.

Και δεν είχα άδικο να το φανταστώ. Ένα απόγευμα, γυρνώντας απ’ την 
Καλλιθέα με τον Ηλεκτρικό, η Αντωνία πέρασε απ’ το γραφείο μου, περίμενε 
να σχολάσω, και άρον - άρον με... παράσυρε στο Άλσος του Πεδίου του 
Άρεως να ρωμαντζάρουμε! Παρασύρθηκα σαν το βλάκα και ξέχασα τη Ρού
λα. Αργότερα το μετάνοιωσα κι άρχισα να της φέρνομαι ψυχρά της μικρής, 
παρόλο που δεν παράλειπε σχεδόν ποτέ γυρνώντας απ’ την Καλλιθέα να περ
νά να με παίρνει, έστω για να τη συνοδεύσω ως το σπίτι της στου Γκύζη.

Και το γλωσσάκι της να δουλεύει ψαλίδι, και να λέει και να λέει — αντί
θετα με την αδερφή της που ήταν τ’ αμίλητο νερό — και να λογαριάζει τί θα 
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κάνει σαν θα πάρει το δίπλωμά της, και να γυρεύει να με πείσει πόσο ευτυχι
σμένα θα περνούσαμε οι δυο μας που θα δουλεύαμε κι οι δυο και θα παίρναμε 
δυο μισθούς, ενώ με τη Ρούλα... και λοιπά και λοιπά!...

Και σαν μ’ έβλεπε ψυχρό πάντα, σχεδόν έπαιρνε ύφος εχθρικό, σαν ν’ 
άρχιζε να με μισά, χωρίς ωστόσο να πάψει νάρχεται να με βρίσκει.

Και τώρα παρουσιάζεται άλλη σύμπτωση, καινούργια ΑΝ... και ΑΝ 
ΔΕΝ...

Έτρωγα στο εστιατόριο «Ιντεάλ» στην οδό Πανεπιστημίου. Σχολνούσα 
στη μία και πήγαινα ίσα για φαν. Ένα μεσημέρι, κατά διαόλου σύμπτωση, 
απάντησα στο δρόμο κάποιο παλιό μου φίλο, με παράσυρε στα «Κυβέλεια» να 
πιούμε μια μπύρα και με καθυστέρησε κάπου μισή ώρα.

Πήγα λοιπόν καθυστερημένος στο «Ιντεάλ» και κάθησα σ’ ένα τραπέζι 
στο συνηθισμένο μου γκαρσόνι, το Γιάννη. Προτού να διαβάσω τη λίστα, ήρθε 
κάποιος ξένος και κάθησε στο διπλανό τραπέζι. Ο Γιάννης έσπευσε να τον 
περιοποιηθεί. Μα δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν.

— Κύριε Δήμο, μου κάνει, σε παρακαλώ έλα να δούμε τί θέλει αυτός ο 
κύριος γιατί δεν μπορώ να τον καταλάβω.

Προθυμοποιήθηκα να βοηθήσω. 'Ηταν Γάλλος. Κι αφού μ’ ευχαρίστησε 
με κάλεσε να καθήσω στο τραπέζι του να συμφάγουμε. ' Ηταν ζωγράφος κι 
είχε έρθει στην Αθήνα να ζωγραφίσει διάφορα τοπία, σκηνές του Αθηναϊκού 
βίου κλπ. όπως μου εξήγησε. Και θάμενε κάπου ένα μήνα.

Και μια και δεν γνώριζε κανένα άλλο και γω μιλούσα γαλλικά, μου κολλή
θηκε σαν βδέλλα. Το λέω αυτό γιατί, μιλούσα γαλλικά ήταν τρόπος του λέ- 
γειν. Βέβαια ήξερα καλά γαλλικά, μα μόνο για να διαβάζω, να γράφω εμπορι
κές επιστολές και να μιλώ τα συνηθισμένα. Ο Γάλλος όμως μ’ έπιανε στη 
συζήτηση πάνω σε καλλιτεχνικά θέματα, οπότε τάβρισκα μπαστούνια! Ούτε 
καλά - καλά καταλάβαινα όλες τις αποχρώσεις της προφοράς του, ούτε μπο
ρούσα να βρίσκω εύκολα τις λέξεις που ήθελα, αν και τις ήξερα. Έτσι ο μήνας 
πέρασε σχεδόν σαν ένα μαρτύριο, παρόλη τη συμπάθεια και την εχτίμηση που 
του είχα, γιατί ήταν πραγματικά σπουδαίος ζωγράφος και συμπαθέστατος κύ
ριος. Αν θυμάμαι καλά λεγόταν Μπιζιάρ.

Τέλος έφυγε. Πήγε στο καλό. Και γω αποφάσισα, και πολύ σωστά, να 
βρω κανένα Γάλλο ή Γαλλίδα, απ ’ αυτούς που γέμιζαν τότε την Αθήνα παρα- 
δίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα, να κάνω κονβερσασιόν, ώστε κι η γλώσσα μου 
να λυθεί και να συνηθίσει τ’ αφτί μου στις αποχρώσεις της γαλλικής προφο
ράς.

Όλη αυτή την ιστορία και τις αγωνίες μου τις παρακολούθησε η Αντω
νία, και σαν της είπα το σκοπό μου να βρω κάποιο καθηγητή της Γαλλικής να 
πάρω μερικά μαθήματα συνδιάλεξης, μου λέει:

— Ωραία!... Ίσια - ίσια έχω μια φιλενάδα Γαλλίδα που παραδίδει μαθή
ματα, που είναι ότι πρέπει για σένα! Αύριο τ’ απόγευμα να πάμε να σε συστή
σω. Ξέρεις, ήταν συμμαθήτριά μου στο Γυμνάσιο!

_  Τί σόϊ Γαλλίδα είν’ αυτή, που ήταν συμμαθήτριά σου στο Γυμνά
σιο!...

— Μη σε σκοτίζει αυτό!... Είναι γνήσια Γαλλίδα, με γονιούς Γάλλους 
που ήσαν εγκατεστημένοι από νέοι στην Αθήνα, παντρεύτηκαν εδώ και γεννή- 
σαν τη Σεσίλ. Μα επειδή δεν υπάρχει εδώ γαλλικό σχολείο την στείλαν στο 
ελληνικό, έβγαλε το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και φέτος γράφτηκε στο Πανεπι
στήμιο, στη Φιλολογία.

— Δηλαδή είναι νεαρή, στην ηλικία σου!
— Ναι!... Σε πειράζει;... Κι είναι μια όμορφη...
Αυτό το τελευταίο τόπε με τέτοιο τρόπο που σαν να κατάλαβα πού τό- 

παιρνε! Ήξερε πως ήμουν κάπως... πώς να το πω!... με συγκινούσε ας πούμε 
η ομορφιά. Κι ήταν απίθανο να ερωτευόμουν τη Γαλλίδα και νάσπαζα τα.μού
τρα μου; Πράγμα πιθανώτατο, γιατί, παρόλο που είχα αρκετές επιτυχίες πο- 
τές δεν μου άρεσαν τα μούτρα μου, έτσι που πρλλές φορές απορούσα τί διάβο
λο μούβρισκαν! Μια Γαλλίδα!... Και όμορφη!... Σίγουρα αν αφηνόμουν να με 
παρασύρει το αίσθημα θάσπαζα τα μούτρα μου εκατό τα εκατό! Σε κάτι τέ
τοιο υπολόγιζε η Αντωνία, οπότε θάπαιρνε εκδίκηση για τη ψυχρότητά μου 
απέναντι της! Και πραγματικά αποδείχτηκε πως αυτή τη σκέψη είχε κάμει! 
Και πως η ευκαιρία της ήρθε ουρανοκατέβατη! Τί σου είναι οι γυναίκες!

Στην αρχή είπα να μη πάω, μα μου κίνησε την περιέργεια. Στο κάτω 
-κάτω τί είχα να χάσω!... Δεν δεσμευόμουν σε τίποτε! Πήγαμε λοιπόν. Και 
βρέθηκα μπροστά σε μια κοπέλλα, που μπορεί να μην ήταν καλλονή, όμως 
ήταν οπωσδήποτε ωραία, ψηλή, λυγερή, αθλητική, κατάξανθη, και βέβαια με 
τη δροσιά των δεκαοχτώ της χρόνων. Τ’ αποφάσισα αμέσως. Κανονίσαμε να 
πηγαίνω σπίτι της τρεις φορές τη βδομάδα να κουβεντιάζουμε, όλο γαλλικά 
βέβαια, για διάφορα θέματα, να δημιουργούμε συζητήσεις πάνω στο ένα ζή
τημα και στ’ άλλο, να σχολιάζουμε ειδήσεις από εφημερίδες, και γενικά να 
προσανατολίζομαι με τη βοήθειά της στην ορθή εκμάθηση των γαλλικών εκ
φράσεων και «γαλλισμών», και προπαντός να συνηθίσει τ’ αφτί μου στην προ
φορά της. Η Αντωνία θριάμβευε! Θριάμβευε από τη μια που δέχτηκα τόσο 
πρόθυμα να γίνω μαθητής της Σεσίλ, κι από την άλλη που κάτι αντελήφθηκε 
στην έκφρασή μου που της φανέρωνε πως θάπεφτα εύκολα στην παγίδα!

'Αρχισαν λοιπόν τα μαθήματα: στις τρεις τ’ απόγευμα ως τις τέσσερις. 
’ Ηταν καλοκαίρι. Καθόμαστε στη σάλα, ενώ οι γονιοί της στην κρεββατοκά- 
μαρα παίρνανε το μεσημεριανό τους ύπνο. Tq πρώτο μάθημα πήγε ομαλώτα- 
τα. Κουβεντιάσαμε σαν δυο άνθρωποι που γνωρίζονται για πρώτη φορά (όλο 
γαλλικά βέβαια) είπαμε τα δικά μας, -τις ασχολίες μας, τα σχέδιά μας, τα 
οικογενειακά μας κι ένα σωρό άλλα πράματα της καθημερινής ζωής.

Συναντούσα βέβαια αρκετές δυσκολίες. Κι η Σεσίλ μου μιλούσε αργά και 
καθαρά κι επέμενε να μη βιάζομαι και γω και να προσέχω να διαλέγω τις 
λέξεις μου. Μου διόρθωνε βέβαια αρκετά πράματα, μα το αποτέλεσμα ωστό
σο ήταν σαν πρώτο μάθημα αρκετά ικανοποιητικό. Και το σπουδαιότερο πήρα 
το θάρρος της και γενήκαμε σαν φίλοι με το πρώτο.
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Στο δεύτερο μάθημα σαν να κουραζόμουν να μιλώ και ν’ ακούω όλο γαλ
λικά για μια ολάκερη ώρα, και πέταγα μέσα - μέσα και καμιά κουβέντα ελλη
νική, κάτι πειράγματα που της έκανα κι αστεία που της έλεγα. Και κείνη με 
μάλλωνε, μα δεν μπορούσε πάντα να κρατά το σοβαρό της και τόρριχνε κι 
αυτή στα ελληνικά πού και πού.

Ακόμα ένα - δυο μαθήματα κι ο πειρασμός ήταν πολύ δυνατός για να τον 
αντέξω. Κι ο μαγνήτης της ακαταμάχητος. Πάντως είχα αποκτήσει πια το 
θάρρος της για να της προτείνω να βγούμε κανένα βράδυ έξω, να πάμε σε 
κανένα θέατρο, σε κανένα σινεμά... Μα μου αρνήθηκε κοφτά. Επέμεινα όσο 
μπορούσα μα δεν μπόρεσα να τη λυγίσω. Κι απορούσα γιατί. Φαίνεται νάναι 
μπλεγμένη με κανένα, μπορεί συμφοιτητή της, κι η προοπτική με λύπησε. 
Θάταν αληθινά κρίσμα. Ήτανε τόσο χαριτωμένη!

Μια μέρα ωστόσο δεν κρατήθηκα και... της έβαλα χέρι, όπως λέμε ωμά ή 
μάλλον χυδαία! Μάλιστα και τη φίλησα. Περίμενα πως θα με διαβολόστελνε, 
μα ευτυχώς τόρριξε κι αυτή στ’ αστείο. Το αποτέλεσμα όμως ήταν να φορ
τώσουμε τα γαλλικά στον πετεινό! Κι αυτό συνεχίστηκε και στ’ άλλα μαθή
ματα, και γω κάθε φορά γενόμουν και πιο τολμηρός και κείνη με ψευτομάλλω- 
νε και γελούσαμε και με φοβέριζε πως θα ξυπνήσει ο πατέρας της και θα μας 
τσακκώσει. Όμως για να βγούμε έξω μαζί, μου τόκοψε με το μαχαίρι. Κι 
άυτό πολύ με στενοχωρούσε. Γιατί, τί θα καταλάβαινα με τα ψευτοφιλιά που 
της έπαιρνα με το ζόρι και τις άλλες χειρονομίες, που μάλλον με αήδιαζαν 
(χοντρή η λέξη) και μένα τον ίδιο.

Όμως το παράκανα και μούδειχνε πως μπούχτισε κι αυτή με τέτοια 
κατάσταση, ή για να το πω πιο σωστά με το τόσο άπρεπο φέρσιμό μου. Μια 
μέρα σαν «μαχόμαστε» (έχει κάποια δόση κυριολεξίας η έκφραση) χτύπησε το 
κουδούνι της εξώπορτας. Πήγε κι άνοιξε κι έφερε μέσα ένα κορίτσι...

Μα τί κορίτσι Θεέ μου!... Ένα ζωντανό λουλούδι! Ένα ζωντανό τριαντά
φυλλο! ' Ηταν δώδεκα χρονών, ροδοκόκκινο, με ξανθά σγουρά μαλλιά. Μου 
την είπε Καιτούλα. Βέβαια μ’ εντυπώσιασε η σπάνια ομορφιά της, η δροσιά 
της. Όμως, από τη μια ποτέ μου δεν έδινα σημασία στις μικρές (τί σημασία 
να τους δώσω!), ούτε καν στις δεκαπεντάρες ή δεκαεξάρες, που τις έλεγα 
περιφρονητικά «νιάνιαρα», κι από την άλλη η μικρή στρογγυλοκάθησε. ’ Ηταν 
λέει η Σεσίλ γειτονοπούλα και φιλενάδα της. Άκου λέει φιλενάδα δώδεκα 
χρονών! Πάντως οι ...επιχειρήσεις μου πήγαν περίπατο κείνη την ημέρα. Και 
το μάθημα συνεχίστηκε... σαν μάθημα!

Στο επόμενο μάθημα νάσου τη μικρή που έφτασε τσουπ! από τα πρώτα 
λεπτά. Λες και παραμόνευε τον ερχομό μου για να χτυπήσει το κουδούνι. 
Πάλι στρογγυλοκάθησε. Άρχισα να βράζω μέσα μου!

— Μα θάχουμε κι ακροατή τώρα; (ελληνικά).
— Τί;... Σε πειράζει; (ελληνικά).
— Τί να σου πω!... Σαν να με στενοχωρεί η παρουσία τρίτου!... Σαν να 

μη νοιώθω άνετα!

— Άϊντε καϋμένε και συ!... Ένα κοριτσάκι!... Κι έπειτα παρακολου
θώντας το μάθημα βελτιώνει κι αυτή τα γαλλικά της!

— Ώστε ξέρει και γαλλικά τούτο το νιάνιαρο; (Πάντα στα ελληνικά).
Αλλά ας μη συνεχίσω τί της είπα και τί μούπε. Πάντως ήμουν νευριασμέ

νος. Κι η μικρή που παρακολουθούσε μ’ ορθάνοικτα τα όμορφα γαλανά ματά
κια της, φαινόταν στενοχωρημένη. Αναγκαστικά συνεχίστηκε το μάθημα όπως 
- όπως, και φεύγοντας της λέω γαλλικά:

— Αν την ξαναφέρεις εδώ θα σηκωθώ να φύγω!
Όμως και στο άλλο μάθημα, να πάλι το κουδούνι, νάτην πάλι που την 

ξαναφέρνει μέσα! ' Ηταν φανερό πως η Σεσίλ την έφερνε επίτηδες για να μου 
κόψει τη φόρα και πως θάχαμε τη μικρή σε κάθε μάθημα. Πάνε οι ...εργολαβί
ες μου!

Είπα να κρατηθώ και να συνεχίσω με σοβαρότητα το μάθημα, μα δεν 
κρατήθηκα ως το τέλος. Στα μισά της ώρας γυρίζω και της λέω της μικρής:

— Δεν μου λες δεσποσύνη, δεν έχεις καμιά δουλειά στο σπίτι σου; Η 
μαμά σου δεν σε χρειάζεται; Άϊντε χρυσό μου, πήγαινε σπιτάκι σου!

Κείνη έγινε κατακόκκινη, γέμισαν τα μάτια της και σηκώθηκε έτοιμη να 
κλάψει. Η Σεσίλ θύμωσε.

— Να σας πω κύριε Αρέστη... να μη μιλάτε έτσι στη φιλενάδα μου!... 
(Στη μικρή). Κάθησε Καίτη μου!... Αστειεύεται ο κύριος Αρέστης!

— Δεν αστειεύομαι καθόλου!... Και κατάλαβα τις μηχανές σου!... 
Ακούσε κει φιλενάδα της!... (Στη μικρή). Άϊντε χρυσό μου!... Πήγαινε και 
σε θέλει η μανούλα σου!

Η μικρή έμπηξε τα κλάματα και βγήκε με φούρια. Η Σεσίλ δεν δοκίμασε 
να την εμποδίσει, μα φαινόταν πολύ θυμωμένη. Πάσκισα να την καλοπιάσω, 
να την μαλακώσω, δίνοντάς της την υπόσχεση πως θάμαι φρόνιμος από δω και 
πέρα. Κράτησα το λόγο μου όσο βάσταξε το μάθημα.

Στο επόμενο όμως... Η μικρή δεν είχε έρθει. Και γω δεν μπόρεσα να 
κρατήσω την υπόσχεσή μου. Το ενάντιο μάλιστα. Έγινα πιο επιθετικός. Και 
σε κάποια στιγμή μιας σύγχισης μυαλού αν μπορώ να το πω έτσι, την άρπαξα 
και την έρριξα σε μια πολυθρόνα σηκώνοντάς της τα φουστάνια!

Τινάχτηκε σαν τίγρισσα, μου ξέφυγε και κάθησε σε μια καρέκλα με το 
κεφάλι σκυφτό. Μετάνοιωσα για το τόλμημά μου. Στάθηκα μπροστά της και 
την κύτταζα άφωνος σαν αποβλακωμένος. Ύστερα κείνη μούπε αχνά:

— Κάθησε Δήμο!... Θέλω να σου εξηγήσω!... Είμαι αρραβωνιασμένη... 
Κι ο αρραβωνιαστικός μου έρχεται κάθε μεσημέρι και τρώει μαζί μας. Τώρα 
είναι μέσα και κοιμάται!

Έμεινα άλαλος!... Αρραβωνιασμένη!...
— Και με ποιόν;...
— Μ’ ένα λοχαγό. Τον Κανελλόπουλο. Είναι καθηγητής στη Σχολή των 

Ευελπίδων. Έκανε μάθημα με τον πατέρα μου, με γνώρισε, με ζήτησε κι έτσι 
αρραβωνιαστήκαμε.
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Έμεινα κατάπληκτος! Τον ήξερα. Έτυχε κάποτε να τον δω σε κάποιο 
χορό νομίζω. ’ Ηταν κοντός κι άσχημος. Και τριανταπεντάρης. Καϋμένη Σε- 
σίλ!

Δεν είπα τίποτε. Την αποχαιρέτησα κι έφυγα. Και δεν ξαναγύρισα. Άλ
λωστε σε κανένα μήνα είχα φύγει από την Αθήνα. Βρήκα θέση αρχιλογιστή σ’ 
ένα εργοστάσιο στην Ελευσίνα. Βέβαια ερχόμουν τακτικά τα Σαββατοκύριακα 
στην Αθήνα, μα δεν επεζήτησα ποτέ να την δω. Και σε λίγο διάβασα στην 
εφημερίδα τους γάμους της.

Έτσι πήρε άδοξο τέλος το ειδύλλιο, το ψευτοειδύλλιό μου. Βέβαια αν 
δεν ήταν αρραβωνιασμένη... Μα θα με κυνηγά και δω αυτό το αναθεματισμένο 
το ΑΝ... και το ΑΝ ΔΕΝ;...

* * *

Β'

Λοιπόν πήγα στην Ελευσίνα. Κι ερχόμουν κάθε Σαββατοκύριακο στην 
Αθήνα, μα το αφιέρωνα σχεδόν πάντα στη νοικοκυρά μου, την περίφημη Αλί
κη. Μια όμορφη σαραντάρα, που σαν έβγαινα έξω μαζί της με ζήλευαν οι 
φίλοι μου. Καθόταν στην Οδό Μ. Αλεξάνδρου στο Μεταξουργείο. Και σαν 
έφυγα για την Ελευσίνα και νοίκιασε σ’ άλλο το δωμάτιό μου, κάθε φορά που 
ερχόμουν στην Αθήνα κοιμόμουν στο δικό της και κείνη περνούσε τη νύχτα της 
ή τις νύχτες της στην κάμαρα των γέρο - γονιών της. Και λεφτά δεν μούπαιρ- 
νε. Και γω σ’ αντάλλαγμα την έπαιρνα έξω σε κανένα σινεμά ή θέατρο, γιά σε 
καμιά ταβέρνα με χορό και μουσική.

Θάταν κανένας χρόνος πριν τον πόλεμο της Αλβανίας. Και στην Κατοχή 
που ακολούθησε εγώ δεν περνούσα άσκημα στην Ελευσίνα, γιατί εκεί υπήρχαν 
απ ’ όλα. Κι οι εκεί φίλοι μου που δεν άργησα να κάνω, με περιποιόντουσαν 
ακόμα και με κρέατα και ό,τι άλλο καλό, σαν στην Αθήνα ο κόσμος πέθαινε 
απ’ την πείνα. Και κουβαλούσα στην Αλίκη ένα σωρό πράματα: πατάτες, 
ντομάτες, ακόμα και λάδι και ψωμί που μούδιναν οι φίλοι μου.

Στα Δεκεμβριανά ωστόσο τα βρήκαμε μπαστούνια. Γιατί στο μεταξουρ
γείο γενόντουσαν άγριες μάχες ανάμεσα στους Ελασίτες και τους Εγγλέζους, 
και πού να τολμήσω να πλησιάσω!... Και σαν πήρε τέλος το κακό έτρεξα με 
τη ψυχή στο στόμα στην οδό Μ. Αλεξάνδρου. Δόξα τώ Θεώ που βρήκα το 
σπίτι ανέπαφο και την Αλίκη ζωντανή!

Όμως με όλα τούτα πολλά πράματα είχαν αλλάξει κι η καταστροφή δεν 
μ’ είχε αφήσει και μένα ανέγγιχτο. Το εργοστάσιο που δούλευα έκλεισε, και 
κάποιο Σαββατοκύριακο που είχα πάει στην Αθήνα κανένα μήνα πριν οι Γερ
μανοί ξεκουμπιστούν, δικοί τους στρατιώτες με διαρρήκτες δικούς μας διαρρή- 
ξαν το δωμάτιό μου και μου κλέψαν όλα μου τα ρούχα! Και μ’ αφήσαν με τα 
ρούχα που φορούσα, και μια παλιά καπαρντίνα, γιατί φύλαγα το καλό μου το 
παλτό για το χειμώνα! Σωστή καταστροφή!

Ύστερα απ’ όλα αυτά τα «εμβόλιμα» που διηγήθηκα που από πρώτη όψη 
φαίνονται να μην έχουν σχέση με το κύριο θέμα μου (όμως έχΌυν αρκετή σχέ
ση), ερχόμαστε στο τελικό ΑΝ... και ΑΝ ΔΕΝ..., στην τελευταία φανέρωση 
της αμείλικτης θεάς ΣΥΜΠΤΩΣΗΣ, που οι,αρχαίοι Έλληνες την ονόμαζαν 
ΤΥΧΗ δίνοντάς της την προέκταση της ΜΟΙΡΑΣ.

Είχαν τελειώσει πια τα Δεκεμβριανά κι ο κόσμος στην Αθήνα είχε αρχί
σει ν’ αναπνέει. Μια μέρα λοιπόν ήμουν στο γραφείο του αδερφού μου στην 
οδό Γεωργίου Σταύρου, όπου δούλευα προσωρινά. Φεύγοντας από κει βγήκα 
στην οδό Σταδίου και πήρα τον κατήφορο προς την Ομόνοια για να πάω σπίτι 
μου. Ήταν νωρίς τ’ απόγεμα. Αρχές του Γενάρη. Κι ο ήλιος έλαμπε ζεστός.

— Τί να πάω να κάνω στο σπίτι τέτοια ώρα!... συλλογίστηκα ξαφνικά. 
Δεν πάω καλύτερα στο Σύνταγμα ν ’ απολαύσω τη λιακάδα;

Και γύρισα πίσω. Η μοιραία απόφαση όπως θάλεγε κανείς. Μια στιγμή, 
ένα τίποτε, απ’ αυτά που μπορούν ν’ αλλάξουν ολάκερη τη ζωή του ανθρώ
που, και που ακόμα μπορούν να οδηγήσουν προς τη Ζωή ή προς το Θάνατο!

Λοιπόν σαν περπατούσα σκυφτός και κακομοιριασμένος με τα τόσα βάρη 
που είχαν σωρευτεί πάνω στο κεφάλι μου (εν παρόδω ήμουνα κι από τους 
ηττημένους των Δεκεμβριανών και τους καταζητούμενους), ακούω ξαφνικά 
πίσω μου μια γλυκειά φωνούλα: «Κύριε Αρέστη!... Κύριε Αρέστη!...». Γυρίζω 
πίσω ξαφνιασμένος κι αντικρύζω νάρχεται χαμογελαστή κατά πάνω μου μια 
θεσπέσια κοπέλλα, ένας σωστός άγγελος! Μια κοπέλλα ως δεκαοχτώ - δεκαε- 
νιά χρονών, μ’ ένα άσπρο καλοκαιρινό παλτό, με... με... με... Τρόμαξα να τη 
γνωρίσω. Η Καιτούλα!

— Καιτούλα μου!... Εσύ;... Εσύ;...
— Μ’ αλήθεια κύριε Αρέστη, τί γενήκατε τόσα χρόνια!... Έχω από τότε 

που ψάχνω να σας βρω!... Κάθε που σχολνούσα απ’ το Γυμνάσιο αντί να πάω 
ολόϊσα σπίτι μου γύριζα όλους τους κεντρικούς δρόμους, κύτταζα απ’ τα τζά
μια μέσα στα καφενεία, στα κέντρα, παντού, ίσως και σας δω πουθενά! Και 
τις Κυριακές και τις γιορτές, όλη μέρα γύριζα... γύριζα...

Δεν πίστευα στ’ αφτιά μου! Με κοροϊδεύει τάχατες; Είναι σαν είδος εκ
δίκηση για κείνα τα παλιά;...

— Και τί γύρευες να με κάνεις κούκλα μου!...
— Ε, καλά τώρα, τί γύρευα να σας κάνω!... Αλήθεια δεν καθόμαστε που

θενά να τα πούμε;
— Πάμε κατά το Σύνταγμα, να καθήσουμε στη λιακάδα!
Την πήρα απ’ το μπράτσο και προχωρήσαμε. Κι αληθινά ντρεπόμουνα 

στα χάλια που ήμουν (ήμουν κι αξύριστος και τα μαλλιά μου από καιρό είχαν 
αρχίσει να γίνουνται ψαρά) να κρατώ απ’ το μπράτσο αυτό το θεσπέσιο πλά
σμα! Αλλά έλεγα: ίσως να μας παίρναν για πατέρα και κόρη: δεκαοχτώ χρο
νών αυτή, σαράντα εγώ! Αχ κόσμε, κόσμε! Ή μάλλον ζωή, ζωη!... Τί παρα
ξενιές έχεις καμιά φορά!
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Περπατούσαμε στην αρχή σιωπηλοί. Εγώ γεμάτος απορία και μια κρυφή, 
αόριστη ελπίδα (ελπίδα;) και κείνη με τη χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπο 
και μ’ ένα περπάτημα πούμοιαζε με σκίρτημα κατσικιού! Ύστερα της λέω:

— Ώστε με γύρευες!... Ασφαλώς να βγάλεις το άχτι σου που σου φέρθη
κα τόσο άγαρμπα τότε!...

— Μα τί λέτε τώρα κύριε Δήμο!... Θα σας λέω Δήμο τώρα, έτσι;
— Ναι χρυσό μου!... Λέγε με όπως θέλεις και χωρίς το «κύριε»!
— Να βγάλω λοιπόν το άχτι μου!... Τί άχτι να βγάλω, εγώ που...
Αλλά δεν το συμπλήρωσε. Συνέχισε όμως:
— Ας είναι, θα τα πούμε με την ησυχία μας σαν καθή .ουμε κάπου. Φτά

σαμε στο Σύνταγμα και καθήσαμε σ’ ένα παγκάκι.
— Λοιπόν Καιτούλα;... Δεν μου κρατάς κακία για τα... τοτινά;...
— Κακία, Δήμο μου... εγώ που...
Πάλι κρατήθηκε κοκκινίζοντας. Και κείνο το «Δήμο μου» κι ο τρόπος που 

το είπε, κι η έκφραση που πήρε, με συντάραξε σύψυχα. Ονειρευόμουνα; Ήταν 
όνειρο απατηλό;... Ήταν... Τί ήταν;...

Της πήρα το χεράκι στο δικό μου και τόσφιξα. Και κείνη με κύτταξε στα 
μάτια μ’ ένα χαμόγελο... Μείναμε έτσι για λίγο σιωπηλοί. Φοβόμουν τη συνέ
χεια. Και για να δώσω κάποια διέξοδο της είπα:

— Είν’ έξοχο το παρουσιαστικό σου! Όμορφη βέβαια σε ξέρω από τό
τε. Μα η τωρινή ομορφιά σου είναι άλλο πράμα! Μοιάζεις με άγγελο!

— Ω Δήμο!... μου κάνει σκύβοντας σαν συγχισμένη κάπως, με μια ιδέα 
πιο έντονο το ρόδινο χρώμα του προσώπου της, ενώ το χεράκι της σφίχτηκε 
στο δικό μου.

— Και φαίνεσαι σαν να περνάς καλά σε όλα σου! Ο πατέρας σου θάναι 
πλούσιος. Πώς τα πέρασες στην Κατοχή;

Χαμογέλασε κάπως σαν ντροπιασμένη κι αποτράβηξε το χέρι της απ’ το 
δικό μου.

— Δεν φαίνομαι να έχω πεινάσει, έτσι;...
— Δεν θέλω να πω αυτό, μα...
— Όχι Δήμο, ο πατέρας μου δεν είναι πλούσιος. Στάθηκα όμως τυχερή. 

Γνωρίστηκα, ή μάλλον με συστήσανε σε μια πλούσια γρηά που μένει μόνη και, 
με πήρα για νταμ-ντε-κομπανί της. Κι έχουμε απ’ όλα. Δεν μας έλειψε ποτέ 
τίποτε!

— Αλήθεια;... Και την περιποιείσαι κιόλας;
— Από δουλειές του σπιτιού, όχι. Έχει υπηρέτρια. Εγώ της κρατώ συν

τροφιά, της διαβάζω βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, τη συνοδεύω στον περί
πατο, στις επισκέψεις της... Να!... γενικά της κρατώ συντροφιά. Και μ αγα
πά σαν κόρη της. Αλήθεια... εσύ πώς περνάς;... Ξέρεις, έχουμε απ’ όλα όπως 
σου είπα. Θέλεις να σου φέρνω κεφτέδες, τυρί, τόνα τάλλο;...

Γέλασα!
__ Όχι Καιτούλα μου!... Έχω και γω απ’ όλα! Δηλαδή κείνα που μου 

χρειάζονται. Κι ας μην είναι κεφτέδες και τυρί!... Και για πες μου: πού κάθε
στε;

— Στην οδό Αριστοτέλους. Όταν θα με πας σπίτι θα το δεις!
Μείναμε πάλι σιωπηλοί. Και της ξανάπιασα το χεράκι και της τόσφιξα. 

Και κείνο έμεινε μες στο δικό μου σαν πουλάκι στη φωλιά του. Αγωνιούσα να 
της κάνω το μεγάλο ερώτημα, μα δεν τολμούσα. Μα ήταν δυνατό; Αλλά για 
τότε, γιατί όχι; Ήμουν πάνω στην ακμή μου. Και τί σημασία είχε αν ήμουνα 
μεγάλος για τα χρόνια της; Σάμπως τα κοριτσάκια των δώδεκα χρονών εξου
σιάζουν τα αισθήματά τους; Μήπως σ’ αυτή την ηλικία η σκέψη, η σύνεση ας 
πούμε κι αν υπάρχει σ’ αυτή την ηλικία, βάζει έστω και τον ελάχιστο φραγμό 
στα σκιρτήματα της καρδιάς; Μα μπορούσε να ερωτευτεί ένα κορίτσι δώδεκα 
χρονών;

Πρέπει να μπορούσε. Ωστόσο κατάλαβα καλά το νόημά της σαν μσύπε 
κείνο το μισόλογο που με συντάραξε: «Κακία Δήμο μου... εγώ που...». Καλά 
τότε. Μα τώρα;...

Έσκυψα και την κύτταξα στα μάτια, που αυτόματα τα γύρισε και’κείνη 
στα δικά μου, μ’ ένα χαμόγελο πούδειχνε ευτυχία. Δεν κρατιόμουν άλλο. Θά- 
κανα τη βουτιά κι ας έβγαινε ό,τι θάβγαινε! Απογοήτευση; Ας είναι κι απογοή
τευση!

— Καιτούλα μου... κάτι πήγες να μου πεις πρωτύτερα!... Δεν μούχεις 
λες κακία. Εσύ που... Γιατί έκοψες την κουβέντα στη μέση!... Τί ήθελες να 
πεις;

Έσκυψε το κεφάλι και πάλι το ρόδινο χρώμα στα μάγουλά της ζωήρεψε.
— Ντρέπουμαι!... έκανε αχνά.
— Ντρέπεσαι;... Και γιατί;... Έλα Καιτούλα μου, έλα χρυσό μου κορί

τσι, πες μου!...
Και ξαφνικά, με ύφος απότομο, σαν νάπαιρνε μια μεγάλη απόφαση, μου 

πέταξε κυριολεκτικά κατά πρόσωπο, κυττάζοντάς με στα μάτια, μα όχι χα
μογελαστά τούτη τη φορά, μα με μια έκφραση πούκρυβε μια ιδέα πίκρας:

— Να!... σ’ αγαπούσα!...
Περίμενα την απάντησή της. Όμως σαν νάγγιξε ένα κουρδιστήρι της 

καρδιάς μου και την έκανε να χοροπηδάει τρελλά. Σαν να λιγοθυμούσα.
— Μα πώς!... Εγώ που... εσύ...
Τώρα η Καίτη πήρε θάρρος. Έκανε τη βουτιά που την έκανε!
— Σ ’ αγαπούσα Δήμο μου. Και ζήλευα, ζήλευα πούβλεπα πως αγαπού

σες τη Σεσίλ. Και πιο πολύ πρυ ήξερα πως σ’ αγαπούσε και κείνη!
Τινάχτηκα!... Η κατάπληξη μ’ έπνιξε. Αμόλησα το χέρι της και την κύτ

ταξα κατάμματα πασκίζοντας να ξεχωρίσω μέσα κει το ψέμα της, το ξεγέλα
σμά της, την ασύστατη υποψία της.
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— Αυτό που λες Καίτη, είναι ολότελα απίθανο. ’ Η ψέματα μου λες ή 
ήσουν γελασμένη. Από πού κι ως πού κατάλαβες τέτοιο πράμα!...

— Δεν το κατάλαβα μόνο μονάχη μου. Μου τόπε κι η ίδια! Κι όταν 
έπαψες να πηγαίνεις σπίτι της έκλαιε. Σ ’ αγαπούσε σου λέω! Και χτυπιόταν 
που δεν έτυχε να σε γνωρίσει πιο μπροστά πριν να την αναγκάσουν οι γονιοί 
της ν’ αρραβωνιαστεί κείνο τον ασχημάνθρωπο γιατί ήταν σου λέει αξιωματι
κός!

Σταμάτησε να πάρει ανάσα. Και γω σκυφτός αναλογιζόμουν τη στάση 
της Σεσίλ, την ανοχή της στα άγαρμπα πειράγματά μου και στις αληθινά 
ανοίκειες χειρονομίες μου. Ποτέ δεν φαντάστηκα πως μπορούσε να μ’ αγαπά. 
Μα κι αν το φανταζόμουν, αν το καταλάβαινα, αν μου τόλεγε ακόμα, τί θά- 
βγαινε; Εγώ ένας μικροϋπάλληλος, κείνος λοχαγός του Ελληνικού Στρατού... 
Χωρούσε σύγκριση; Τουλάχιστον για τους γονιούς της;... Και γω θα μπορούσα 
παίρνοντάς την να τη συντηρήσω με τον ψωρομισθό μου!... Μα... θα εργαζόταν 
κι αυτή... θα παράδινε μαθήματα γαλλικά... θάπαιρνε δίπλωμα φιλολογίας... 
Μα... μεσολάβησε ο πόλεμος, η Κατοχή, πώς θα τα βολεύαμε;...

Πήγα να σκάσω, να πνιγώ, να λιποθυμήσω. Δεν ήξερα τί να σκεφτώ!... 
’Έχασα μια ευκαιρία από τη βλακεία μου ή μήπως αυτό τελικά μου βγήκε σε 
καλό; Όμως όποια και νάταν η προοπτική, αυτή η αποκάλυψη της Καίτης 
μου δημιούργησε τρικυμία στα σωθικά μου. Και κείνη, σαν να μάντεψε την 
αναταραχή της ψυχής και του μυαλού μου σώπαινε. Σώπαινε και περίμενε. 
Και μια μικρή αγωνία απλωνόταν στην σχεδόν παιδική μορφή της. Τέλος, 
άρχισα να συνεφέρνω. Και με φωνή κάπως σβυστή:

— Τέλος!... Καλύτερα πούρθαν έτσι τα πράγματα!
Και χαμογελαστά συνέχισα:
— Ώστε Καιτούλα μου μ’ αγαπούσες!... Μα βέβαια θα με ξέχασες πολύ 

γρήγορα. Οι παιδικοί έρωτες είναι τόσο φευγαλέοι!...
— ’Ετσι λες εσύ;... Αφού σου είπα: όλα τούτα τα χρόνια σε αναζητούσα 

παντού, γύριζα όλη την Αθήνα σχεδόν μπας και σε πετύχαινα πουθενά!... Και 
σαν γύριζα σπίτι κατάκοπη κι απογοητευμένη, κλεινόμουν στην κάμαρά μου κι 
έκλαια... έκλαια!... Κόντεψα ν’ αρρωστήσω! 'Εχασα την όρεξή μου, αδυνάτι
σα, χλώμιανα!... Οι γονιοί μου τα χρειάστηκαν!... Πού να στα πω όλα!... 
Ήμουν το πιο δυστυχισμένο κορίτσι του κόσμου!

— Κι αυτά... ένα κοριτσάκι δώδεκα χρονών... δεκατριών...
— Κοροϊδεύεις;... ’Ενα κορίτσι πρέπει να μεγαλώσει για να νοιώσει την 

αγάπη;...
— Ξέρω και γω;... Η αλήθεια είναι πως και γω πρωτοερωτεύτηκα δέκα 

χρονών!...
— Βλέπεις λοιπόν;... Και νομίζεις πως τα αγόρια διαφέρουν σ’ αυτό από 

τα κορίτσια;... Εγώ νομίζω το αντίθετο!
— Μπορεί νάχεις δίκαιο Καιτούλα μου!... Και θλίβομαι κατάκαρδα τώρα 

που μου το λες που σ’ έκανα και πόνεσες τόσο άθελά μου!

— Δεν πειράζει μια και σε ξαναβρήκα ύστερα από τόσα χρόνια!... Μ’ 
αλήθεια, τί γένηκες;... Είναι παράξενο να μη σ’ ανταμώσω τόσο καιρό και 
τόσο πολύ που έψαχνα!... Έλειπες πουθενά;

Της εξήγησα.
— Α, γι’ αυτό λοιπόν;... Και τώρα μένεις εδώ πάλι;... Τί ευτυχία!... Θα 

σε βλέπω ταχτικά, θα συναντιόμαστε... θα τα λέμε!...
Αποφάσισα να τα παίξω όλα για όλα, αν και μέσα μου δεν πολυπίστευα 

πως είχα τίποτε να παίξω. Πάντως δεν κρατιόμουνα άλλο.
— Λοιπόν Καιτούλα μου... μ’ αγαπούσες λες!... Μ’ αγαπάς ακόμα;
— Και το ρωτάς Δήμο μου;... Ξεχνιέται η αγάπη;... Σβήνει ποτές;... 

Τώρα μάλιστα που σε ξαναβρήκα ύστερα από τόσο καιρό, ύστερα από όσα 
τράβηξα, με ρωτάς ακόμα αν σ’ αγαπώ;

Αυτά όλα τάπε ξαναμμένη, με μάτια που λάμπαν. Ύστερα κατσούφιασε 
ξαφνικά. Και σε λίγο συνέχισε αχνά:

— Εσύ... Δήμο... θα μπορέσεις να με αγαπήσεις;...
Για άκου ερώτηση!... Αυτό το θεσπέσιο πλάσμα, αυτό το ζωντανό λουλού

δι των δεκαοχτώ χρονών, να με ρωτά εμένα τον σαραντάρη, τον σχεδόν κουρε
λή, τον καταπονημένο από τόσα και τόσα... αν θα μπορούσα να την αγαπήσω!

Τί να σκεφτώ δεν ήξερα. Μπερδεύτηκαν και το μυαλό κι η ψυχή μου. 
Ένοιωθα χαρά; Ένοιωθα ευτυχία;... Δεν μπορούσα να πω, να ξεχωρίσω. Αυ
τά τα αισθήματα τάκρυβε, τα σκέπαζε η έκπληξη, το ξάφνιασμα. Ήταν κάτι 
που μπορεί στα κατάβαθα του είναι μου να το έλπιζα μα στην πραγματικότη
τα δεν το περίμενα. Κι ίσια - ίσια η καρδιά μου ήταν άδεια. Η Κατοχή, οι 
σκοτούρες της Αντίστασης όπου είχα μπλεχτεί, οι κίνδυνοι που πέρασα, είχαν 
στερέψει μέσα μου κάθε πηγή αισθηματικότητας. Δυο - τρεις γυναίκες που 
γνώρισα σ’ όλο αυτό το διάστημα δεν μ’ άγγιξαν παρά μο'νάχα ξώπετσα, έτσι 
που τίποτε δεν απόμεινε. Κι όσο για τη σπιτονοικοκυρά μου την Αλίκη, αυτή 
ήταν ένα μόνιμο καθεστώς, ένα κατεστημένο, που βαστούσε χρόνια. Κι ήταν 
μια γυναίκα «ψημένη», που η αγάπη της είχε μεγάλη δόση «μητρικότητας».

Κι έπειτα, πώς μπορούσα να συγκρίνω οποιαδήποτε άλλη γυναίκα μ’ 
αυτό το θεσπέσιο κορίτσι!... Κι άλλη φορά έτυχε να μπλέξω (τρόπος του λέ- 
γειν) με τέτοιας ηλικίας κοριτσόπουλα, μα· τούτες ήσαν δουλειές επιπόλαιες, 
φευγαλέες, ή όπως στην υπόθεση της Ουρανίας χωρίς επαύριο. Μα σε τούτη 
την περίπτωση θα υπήρχε κι επαύριο; Και τί είδους επαύριο;... Αυτό που νοι
ώθει σήμερα τούτο το κορίτσι για μένα, επηρεασμένο από τη ζήλεια όπως 
ομολόγησε μόνη της, θα το νοιώθει και την «επαύριο», άσχετα πόσο θα διαρκέ
σει αυτό το «επαύριο»;

Και γω τί θα νοιώθω αυτή την «επαύριο», που και τώρα καλά - καλά δεν 
ξέρω τί νοιώθω!... Αν ήμουν κανένας επιπόλαιος θάλεγα: «Τί κάθομαι και 
σκοτίζω το μυαλό μου!... Επωφελήσου από την ευκαιρία, απόλαυσε αυτό το 
ωραίο κορίτσι που σούλαχε έτσι αναπάντεχα, και τί θα γένει στο μέλλον, πού 
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θα οδηγήσει αυτή η περιπέτεια, μη το πολυσυλλογίζεσαι». Μα ήταν μια απλή 
περιπέτεια αυτό;... Ή ήταν κάτι το βαθύτερο, που το βάθος του δεν μπορού
σα καθόλου να υπολογίσω τούτη τη στιγμή;

’ Ολα τούτα τα συλλογιζόμουν, άλλα κείνη τη στιγμή, έτσι που άμβλυναν 
την ευτυχία που θάπρεπε να νοιώθω, κι άλλα, τα πιο πολλά, το βράδυ που 
πήγα σπίτι μου και κλείστηκα στο δωμάτιό μου αργά, πολύ αργά, περασμένα 
μεσάνυχτα, για να μη μου χαλάσει η Αλίκη τη ροή των στοχασμών μου, το 
χείμαρρο των αντικρουόμενων αισθημάτων μου.

Για την ώρα, ξεκινήσαμε να την πάω σπίτι της, γιατί είχε αρχίσει να 
πέφτει το σκοτάδι και το κρύο έτσουζε, αν και τόση ώρα που είχε .δύσει ο 
ήλιος, τα φουρτουνιασμένα αισθήματα που αναστάτωναν το είναι, μας, μας 
έκαναν να μη νοιώθουμε το κρύο. Περπατούσαμε σφιγμένοι ο ένας πάνω στον 
άλλο, αμίλητοι, μηρυκάζοντας την ευτυχία μας, που μπορεί να μην ήταντης 
ίδιας έντασης και για τους δυο, πάντως ήταν ευτυχία. Και σαν φτάσαμε στο 
σπίτι της οδού Αριστοτέλους και περιμέναμε ώρα να ερημώσει ο δρόμος, την 
έσφιξα στην αγκαλιά μου και τη φίλησα... τη φίλησα... Και δώσαμε ραντεβού 
για την άλλη μέρα στις τρεις τ’ απόγεμα στο σταθμό του Υπόγειου στην 
Ομόνοια.

Κι όλη τη νύχτα απόμεινα σχεδόν άγρυπνος κι αναλογιζόμουνα όλη τούτη 
την περιπέτεια την τόσο απίθανη, όλες τις διαβολοσυμπτώσεις που οδήγησαν 
σ’ αυτήν κι έλεγα: νάταν όλ’ αυτά αληθινά, πραγματικά, για είδος παραλήρη
μα, ή είδος ονειροφαντασίας σε κατάσταση εγρήγορσης; Μα ήταν δυνατό... 
ήταν δυνατό;...

Και ξαφνικά θυμήθηκα τη Βάσω και το δικηγόρο της. Σε κάποιο οικογε
νειακό πάρτυ είχα γνωρίσει προπολεμικά ένα ωραίο κορίτσι, τη Βάσω Νικολά- 
κη, μοναχοκόρη πλούσιου μεγαλομπακάλη. Ήταν ως δεκαοχτώ - δεκαεννιά 
χρονών, πολύ όμορφη, και την έλεγα «γατούλα», γιατί είχε στο λαιμό της μια 
βελουδένια κορδελλίτσα. Μ’ άρεσε πολύ και την τριγύριζα ολοένα, χορεύοντας 
συχνά μαζί της. Όμως εκείνη δεχόταν τις «σαχλαμάρες» μου ψυχρά κι αδιά
φορα, και στο τέλος κάθε χορού, είτε μαζί μου χόρευε είτε μ’ οποιοδήτι;οτε 
άλλο, πήγαινε κι έσμιγε με κάποιο κύριο σαραντάρη, με ψαρά μαλλιά. Κι όλο 
ψιλοκουβέντα μαζί του, και σαν εγώ ή άλλος κανένας τη σήκωνε να χορέψουν, 
σηκωνόταν βαρυεστημένη, σαν νάταν με το ζόρι που άφηνε το σύντροφό ’της. 
Και κείνος ούτε χόρευε, ούτε έκανε παρέα με κανένα, παρά έμενε χωμένος στη 
γωνιά του, περιμένοντας τη Βάσω να γυρίσει κοντά του.

Παραξενεύτηκα. Δεν ήξερα τί να υποθέσω. Κι επειδή με κείνη την παρέα 
του πάρτυ συναντιόμαστε ταχτικά, έμαθα με κατάπληξή μου πως η Βάσω 
ήταν ερωτευμένη με κείνο τον ψαρομάλλη — ήταν κάποιος δικηγόρος χωρίς 
πολλή πελατεία — και τελικά παντρεύτηκαν, όσο κι αν πάσκισαν οι γονιοί της 
και τ’ αδέρφια της να την αποτρέψουν. Τί παράξενη αλήθεια η ψυχή του αν
θρώπου και πρό πάντων της γυναίκας! Δεν μπορούσα να συνεφέρω από την 
κατάπληξή μου! Κείνο το ωραίο κορίτσι... το δεκαοχτάχρονο!... Η γατούλα!... 
Με κείνο τον σαραντάρη, τον σχεδόν ασπρομάλλη!...

Και σε δυο - τρία χρόνια έτυχε να τους ξαναδώ μαζί. Σκυθρωπούς και 
τους δυο, κι η Βάσω αδυνατισμένη, ...χλωμή!...

Αυτή η ανάμνηση με γέμισε με άλλου είδους σκέψεις, την ψυχή μου ανα
σκάλεψαν άλλου είδους συναισθήματα. Εκείνο το «επαύριο» τόβλεπα στον 
ύπνο μου σαν εφιάλτη. Ωστόσο αναθυμήθηκα κι ένα μυθιστόρημα, ονομαστού 
συγγραφέα, ξεχνώ τώρα ποιανού, που περιέγραψε ίσα - ίσα τον έρωτα ενός 
εικοσάχρονου κοριτσιού μ’ ένα πενηντάρη. Και το θεώρησα τόσο απίθανο που 
κείνος ο συγγραφέας έπεσε απ’ την εχτίμησή μου.

Όμως παράλληλα με κείνη τη θύμηση ήρθε στο νου μου και μια άλλη. Σε 
κάποιο πάρτυ πάλι ήταν ένας κύριος άγνωστός μου, ως εξήντα χρονών - εξην- 
ταπέντε, όμορφος, κομψός, ψηλός, λεβέντης, με ολόασπρα υπέροχα μαλλιά και 
μουστάκια. Κι όλες οι γυναίκες, κάθε ηλικίας, τον νρέχανε ξοπίσω. Και ξελι
γωνόντουσαν σαν χόρευαν μαζί του. Τον θαύμαζα και γω. Κι έλεγα μέσα μου 
πως αν ήμουνα γυναίκα σίγουρα θα τον ερωτευόμουν. Μα άραγε νάναι πρα
γματικό αυτό που λέει το τραγούδι πως «ο έρως χρόνια δεν κυττά»; Ξέρω και 
γω; Τα είχα πραγματικά χαμένα. Πάντως θάταν αναμφισβήτητο πως για τέ
τοιες περιπτώσεις θάφταιγαν οι περιστάσεις, περιστάσεις εξαιρετικές, απρό
βλεπτες, συμπτωματικές.

Κι απάνω σ’ αυτές τις μπλεγμένες σκέψεις, απάνω σ’ αυτό τον κυκεώνα 
των αισθημάτων που αλληλοσυγκρούονταν, κι απάνω στη γλυκειά απαντοχή 
του αυριανού ραντεβού που θα μου αποκάλυπτε αν όλα αυτά ήσαν πραγματικά 
ή σκληρό παιγνίδι μιας υπερεξημμένης φαντασίας, με πήρε ο ύπνος.

* * *
Το πρωί που ξύπνησα άρχισα να διαλογίζομαι πού θα οδηγούσε αυτή η 

περιπέτεια. Το κορίτσι φαινόταν αληθινά ερωτευμένο μαζί μου. Όσο κι αν 
μου φαινόταν ακόμα παράξενο, απίστευτο, αφύσικο, ερωτευμένο μ’ ένα έρωτα 
που όπως φαίνεται μπορούν να νοιώσουν τα άβγαλτα κοριτσόπουλα. Και γω, 
εγώ τί ένοιωθα γι’ αυτήν; Μα για μένα, στην ηλικία που βρισκόμουν, ήταν 
κάτι το καινούργιο, το αναπάντεχο. Κι ένας άντρας της ηλικίας μου δεν ερω
τεύεται έτσι ξαφνικά, σαν ένα δεκαοχτάχρονο κοριτσάκι ή αγόρι. Τέτοια τά- 
νοιωσα και γω κάποτε, κι όχι μια φορά μονάχα. Κι όχι μια φορά μονάχα 
έκαψα τις φτερούγες μου. Μα μπορούσε ποτέ ένα παρόμοιο αίσθημα να με 
συνεπάρει σήμερα;

Κατεβαίνοντας τη σκάλα του σπιτιού για να πάω στο γραφείο του αδερ
φού μου, κυριολεκτικά τρέκλιζα. Όλη τη μέρα τίποτε άλλο δεν συλλογιζό
μουνα. Πάσκιζα ν’ αναλύσω το αίσθημα που γεννούσε μέσα μου τούτο το 
αθώο πλάσμα, να ξεκαθαρίσω τί πραγματικά ένοιωθα, να ρίξω μια ματιά στο 
μέλλον, μια ματιά στην πορεία που ξανοιγόταν μπροστά μου, μπροστά μας, 
να υπολογίσω με τη λογική αν ήταν δυνατό αυτή η δύναμη να λειτουργεί σε 
τέτοια περίσταση, να υπολογίσω ποιό θάταν το πιθανό αποτέλεσμα. Μα κα
μιά διέξοδο δεν έβρισκα. Ας άφηνα το πράμα να τραβήξει το δρόμο του. Ίσως 
βρω τη διέξοδο προχωρώντας έστω στα τυφλά.
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Τέλος ήρθε η ώρα του ραντεβού. Και το παράξενο ήταν πως όσο κόντευε 
η ώρα τόσο κι ανυπομονούσα να τη δω, να την αγγίσω, να της μιλήσω. Ώστε 
λοιπόν κάποια ίχνη κείνων των νεανικών ορμών και παρορμήσεων, ψυχικών 
βέβαια, ήσαν ζωντανά μέσα μου; Άφησα να περάσει λίγο η ώρα ξεπίτηδες, να 
δω αν θα πήγαινε πρώτη στο ραντεβού. Και κατεβαίνοντας τη σκάλα του 
υπόγειου σταθμού ένοιωθα ένα ανάλαφρο ίλιγγο, το φόβο της απογοήτευσης.

Όμως ήταν εκεί και με περίμενε, ακίνητη σε μια άκρη. Αναγάλλιασα. 
Και παράληλα ένα αίσθημα στοργής με συνεπήρε. Έτρεξα κοντά της με μια 
λαχτάρα που δεν την περίμενα, κι αν δεν ντρεπόμουνα τον κόσμο θα την άρπα
ζα στην αγκαλιά μου να τη σφίξω, να τη σφίξω... Και κείνη σαν με είδε έφεξε 
το πρόσωπό της σαν από κάποιο εσωτερικό ήλιο, κι έτρεξε κοντά μου με την 
ίδια παρόρμηση.

Χαμογελαστοί, γεμάτοι ευτυχία, σφίξαμε τα χέρια. Και βγήκαμε απ’ την 
απέναντι σκάλα στην πλατεία. Καθήσαμε σ’ ένα ζαχαροπλαστείο και φάγαμε 
ένα γλύκισμα και κυτταζόμαστε όλο στα μάτια. Δεν ανταλλάξαμε ακόμα ούτε 
λέξη. Δεν χρειαζόταν. Ύστερα την ρώτησα:

— Πού θες να πάμε;
— Όπου θέλεις!... (Και σε λίγο): Ξέρεις πού πεθύμησα να πάω;... Ν’ 

ανεβώ στο Λυκαβητό. Δεν ανέβηκα ποτέ μου. Κι είχα πάντα τόση επιθυμία!...
Ευτυχώς ήμουνα πάντα μου πεζοπόρος. Τα κότσια μου αντέχαν με το 

παραπάνω, κι ο ήλιος έλαμπε θερμός για την εποχή. Την πήρα απ’ το μπρά
τσο και ξεκινήσαμε. Και τούτη τη φορά ήμουν κάπως σουλουπωμένος, φρε
σκοξυρισμένος, καλοχτενισμένος. Και δεν μ’ ένοιαζε καθόλου τί θα λέγανε 
αυτοί που μας βλέπανε έτσι μαζί, που σαν αρχίσαμε την ανηφοριά άφησα το 
μπράτσο της και την κρατούσα σφιχτά αγκαλιασμένη.

Ανεβήκαμε ως απάνω, ακουμπήσαμε έτσι αγκαλιασμένοι στο πεζούλι και 
θαυμάσαμε την Αθήνα, την όμορφη Αθήνα που απλωνόταν μπροστά μας, κάτω 
μας.

Ωστόσο ήσαν αρκετοί εκεί επάνω, ζευγαράκια κι άλλοι, και πήραμε το 
μονοπάτι που έσχιζε το μικρό δασάκι. Ξεστρατίσαμε λίγο και καθήσαμε κάτω 
από κάτι μικρά πευκάκια. Την κάθησα στα γόνατά μου σαν μικρό κοριτσάκι κι 
άρχισα να της χαϊδεύω τα χρυσά μαλλάκια, και κείνη σφιγγόταν απάνω μου κι 
ένοιωθα στο πρόσωπό μου την ανασεμιά του πόθου, τον ανασασμό της γυναί
κας. Και τα χείλια μας σμίξανε σ’ ένα ατέλειωτο φιλί. Και το χαϊδολόγημα 
βάσταξε ώρα, κι ο πειρασμός μας ήταν μεγάλος. Και μέσα στον ίλιγγο που με 
συνέπαιρνε έβρισκα στιγμές, στιγμές φευγαλέες, που συλλογιζόμουν: θ’ αντέ- 
ξω;... Κι αν αντέξω σήμερα, αύριο;... μεθαύριο;... Και το αποτέλεσμα; Βρισκό
μουνα μπροστά σ’ ένα αδιέξοδο, που όσο λίγο κι αν τόνοιωθα, ωστόσο μέτρι
αζε ως ένα βαθμό την ευτυχία της στιγμής.

Και κείνη τί νάνοιωθε άραγε; Σφιγγόταν απάνω μου κι έδειχνε μια εγκα
τάλειψη, σαν να παραδινόταν μ’ εμπιστοσύνη μα και μ’ αδιαφορία σε όποιο 
δρόμο κι αν την οδηγούσα, ανηφορικό, κατηφορικό, ομαλό, ανώμαλο... Τούτη η 
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φανερή εγκατάλειψη με συγκινούσε βαθειά, μα ταυτόχρονα με συγκλόνιζε, 
αναστάτωνε όλο μου το είναι.

Ωστόσο, είπα να δώσω κάποιο τέλος για την ώρα. Την απόθεσα χαμαί, 
και τα μισόλογα της αγάπης και του πόθου που ψιθυρίζαμε ανάμεσα στα χαϊ
δολογήματα, πήραν τώρα πιο συγκεκριμένη μορφή, έκφραση.

— Μ’ αγαπάς στ’ αλήθεια Δήμο μου;...
— Και το ρωτάς Καιτούλα μου;... Εσύ είσαι ένας ήλιος πούλαμψε ξαφνι

κά και σκόρπισε το σκοτάδι όπου βρισκόταν βυθισμένη η ύπαρξή μου!
— Μα γιατί μιλάς έτσι;... Τί σου συμβαίνει!...
— Μέσα στο φοβερό κυκεώνα όπου βρεθήκαμε, τί ήθελες να συμβεί σ’ 

ένα άντρα, ένα νέο ή σχετικά νέο σαν εμένα;... Ανησυχίες, κίνδυνοι, αγωνίες, 
αμφιβολίες αν αυτό που κάναμε ήταν αρκετό, ήταν αυτό πούπρεπε... ξέρω και 
γω τί να σου πω!... Πού να τα νοιώσεις εσύ αυτά, ένα κοριτσόπουλο που 
ζούσες αποτραβηγμένο με μια γρηά, που ίσως ούτε καν ο απόηχος των τρομε
ρών συμβάντων δεν έφθασε ως το καταφύγιό σας!

Μ’ άκουε με προσοχή μα μ’ ένα ύφος σαν να μην πολυκαταλάβαινε το 
νόημα των λόγων μου.

— Μα ωστόσο αυτά περάσαν!... Πάνε πια!...
— Περάσανε;... Ναι κι όχι!... Και σαν πέρασαν, όμως άφησαν πίσω τους 

λογιών - λογιών πληγές, πληγές δυσκολοθεράπευτες!
Πάλι μ’ άκουε με έκφραση πούδειχνε πως δεν πολυκαταλάβαινε τί νόημα 

είχαν τα λόγια μου. Και γω συλλογίστηκα «τί κάθομαι και σκοτίζω τούτο το 
άπειρο κορίτσι με τέτοια λόγια!...» Πήρα έκφραση χαμογελαστή:

— Αλήθεια, Καιτούλα μου, περάσαν όλ’ αυτά! Έχεις δίκαιο!... Και τώ
ρα θα χαρούμε την ευτυχία μας, την αγάπη μας, χωρίς καθόλου να μας σκοτί
ζουν όλα τούτα. Περασμένα ξεχασμένα!

Και την ξανάσφιξα στην αγκαλιά μου. Τέλος σηκωθήκαμε. Ο ήλιος άρχι
σε να γέρνει κι η ψυχρίτσα θα μας τύλιγε σε λίγο. Κατεβήκαμε. Σταματήσαμε 
μπροστά στον κινηματογράφο «Ρεξ».

— Έχεις καιρό να πάμε στον κινηματογράφο;
— Βέβαια!... Βέβαια!... Έχω πολύ καιρό να πάω σε κινηματογράφο! Η 

γρηά μ’ έχει κλεισμένη μέρα - νύχτα σπίτι!
Πήγαμε. Και παρακολουθήσαμε το έργο σφιχταγκαλιασμένοι, και γω δεν 

έπαψα να συλλογιέμαι τί νάλεγε ο κόσμος που μας έβλεπε! Δεν μοιάζαμε 
καθόλου για πατέρας και κόρη! Πάντως όσες αναθυμιάσεις οποιασδήποτε 
μορφής κι αν σκότιζαν το μυαλό μου ίσαμε κείνη την ώρα, διαλύθηκαν, σκόρ
πισαν και παραδόθηκα ολόψυχα στην ευτυχία της στιγμής, μια ευτυχία που 
είχα καιρό, πολύ καιρό να νοιώσω.

* * *
Έτσι κάθε απόγεμα στις τρεις συναντιόμαστε στον υπόγειο της Ομόνοι

ας, και το ίδιο χαρούμενοι και το ίδιο ευτυχισμένοι, τραβούσαμε να στήσουμε 
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μια προσωρινή ερωτική φωλιά, πότε στο δασάκι του Λυκαβηττού, πότε στα 
περίγυρα της Ακρόπολης, πότε πιο αργά, σαν καταφεύγαμε πρώτα για καμιά 
- δυο ώρες σε κανένα ζαχαροπλαστείο, στο Άλσος ή στο Ζάππειο.

Και κάθε φορά πάσκιζα να ψυχολογήσω τούτο το κορίτσι, ν’ ανακαλύψω 
αν καθημερινά ένοιωθε την ίδια χαρά σαν σμίγαμε, την ίδια ευχαρίστηση, ή αν 
θάβρισκα κάποιο ψεγάδι, κάποιο ίχνος ύφεσης ας πούμε στη «φορά» που την 
έσπρωχνε σε μένα. Δεν έβρισκα όμως τίποτε που να διαφέρει από τη μια μέρα 
στην άλλη. Και γω, να πω την αλήθεια, δεν ένοιωθα καμιά μείωση στη μαγνη- 
τική δύναμη που μ’ έσπρωχνε κοντά της, και μ’ ένωνε μαζί της. Κι ωστόσο 
σαν είχαν περάσει οι πρώτες τρεις - τέσσερις μέρες, δεν είχα πάψει καμιά 
μέρα να παρακολουθώ μ’ αμείωτη προσοχή, μπας κι ανακαλύψω κανένα ραγι- 
σματάκι στο οικοδόμημα μιας ευτυχίας τόσο απρόσμενης, τόσο έξω απ’ τα 
συνηθισμένα. Κι η στάση της ήταν πάντα η ίδια, κι η στάση η δική μου, αυτό 
που ένοιωθα, κι αυτό που ανασκάλευε την ψυχή μου, ήταν πάντα το ίδιο, παρό
λο που το λογικό ώρες - ώρες πάσκιζε να επιβάλει την παρουσία του με 
αχνούς συλλογισμούς που τους απόδιωχνα με μια ένταση της αισθαντικότητάς 
μου.

Ωστόσο, οι ηλιόλουστες μέρες περάσανε, και τις ερωτικές μας φωλιές τις 
ξεχαρβάλωσαν και τις σκόρπισαν οι ανέμοι κι οι βροχές. Αναγκαστικά κατα
φεύγαμε στη γωνιά κάποιου ζαχαροπλαστείου καμιάς απόμερης γειτονιάς, κι 
ο ερωτισμός μας, ας τον πούμε έτσι, εκφραζόταν με μια άφωνη συνένωση των 
ψυχών μας, σε μια υποτυπώδη ικανοποίηση των αισθήσεών μας μ’ ανάλαφρες 
επαφές και σ’ ένα αλληλοβύθισμα των ματιών μας, σαν να πασκίζαμε με τις 
ματιές να εισχωρήσουμε ως τα κατάβαθα της ψυχής ο ένας τ’ αλλουνού. Κι 
είμαστε ευτυχισμένοι κι έτσι!

Μα είμαστε;... Ήταν στιγμές πούκανα τούτο το ερώτημα στον εαυτό 
μου, και καθαρή, άδολη απάντηση δεν εύρισκα. Κι ήταν δύσκολο να βρω τέ
τοια απάντηση, εγώ, ο ψημένος άντρας, ο πολύπειρος. Όμως ετούτο το κορί
τσι; Το άπειρο, το αγνό;... Ωστόσο η αγνότητά της ως πού έφτανε; Ήταν 
δεκαοχτώ χρονών. Και σ’ αυτή την ηλικία ένα κορίτσι είναι πια γυναίκα, με 
τις ανησυχίες της, τις ορμές της. Μπορούσε να βρίσκει ικανοποίηση, έστω και 
την πιο αθώα, έστω και την απόλυτα ψυχική, στη γωνιά ενός ζαχαροπλαστεί
ου, ώρες ολάκερες;

Με δέρναν οι αμφιβολίες, ώσπου μια μέρα η Καίτη με μια ερώτησή της 
μούδωσε αφορμή να εισχωρήσω στο μεταίχμιο της αμφιβολίας και της βεβαιό
τητας. Μιας βεβαιότητας ωστόσο που αρνιόμουν επίμονα ν’ αναγνωρίσω.

— Αλήθεια Δήμο... δεν μούπες πού κάθεσαι!...
— Να!... Σ ’ ένα σπίτι κάπου στο Μεταξουργείο.
Έβλεπα την έκφρασή της, στην αδιόρατη κίνηση των χειλιών της, τη 

φανερή προσπάθεια να βγει απ’ το στόμα της κάποια άλλη ερώτηση και δεν 
τολμούσε, και γω μάντευα τί ήθελε να με ρωτήσει και στενοχωριόμουν. Τέλος 
πήρε την απόφαση σαν νάκανε μια απότομη βουτιά στα παγωμένα νερά. 

μια προσωρινή ερωτική φωλιά, πότε στο δα — Τώρα που χάλασε ο και
ρός γιατί δεν πηγαίνουμε στο δωμάτιό σου!... Μέσα στο ζαχαροπλαστείο... 
στον κόσμο...

— Έχεις δίκαιο Καιτούλα μου!... Σάμπως εγώ δεν το σκέφτηκα;... Σάμ
πως δεν θα τόθελα και γω νάμαστε κάπου μόνοι μας, μακριά από κάθε αδιά
κριτη ματιά...

Μιλούσα και ταυτόχρονα παρακολουθούσα στη μορφή της κάποια αδιό
ρατη ανησυχία, κι ένα ερύθημα που άναψε σαν έκανε την ερώτηση κι έσβυσε 
απότομα με τα πρώτα μου λόγια.

— ...δυστυχώς όμως έχω μια νοικοκυρά, σωστή μέγαιρα!... Πού ν’ αφή
σει να μπει γυναίκα στο δωμάτιό μου!... Είν’ άξια να μας πετάξει έξω μ’ 
αγριοφωνάρες που να ξεσηκώσουν όλη τη γειτονιά! (Καϋμένη Αλίκη!)

Κατσούφιασε σωπαίνοντας. Ως ποιό βαθμό αθωότητας έφτανε η ερώτησή 
της, ή πιο καλά η επιθυμία της να βρισκόμαστε οι δυο μας κλεισμένοι σ’ ένα 
δωμάτιο, σ’ ένα κλειστό χώρο;...

Εξετάζοντας κατά βάθος τον εαυτό μου και θέλοντας νάμαι ειλικρινής 
μαζί του, δεν είναι μονάχα μια φορά πούκανα τη σκέψη, όσο φευγαλέα και 
νάταν, να την οδηγούσα κάπου, σε κάποιο κλειστό χώρο, (κι υπήρχαν τόσοι 
πολλοί που τόσες φορές μου χρησίμεψαν για ερωτικά καταφύγια), σ’ ένα χώρο 
όπου θα ικανοποιούσαμε απερίσπαστοι τους πόθους μας, κάθε είδους, κάθε 
βαθμού πόθους! Όμως κάθε φορά πούκανα τέτοια σκέψη την απόδιωχνα ασυ
ζήτητα. Η Καίτη δεν ήταν για τέτοιους χώρους, για τέτοιου είδους μοναξιές! 
Σαν αγνό λουλούδι την έβλεπα, σαν αγνό λουλούδι τη φανταζόμουν πάντα, σαν 
αγνό λουλούδι ήθελα πάντα να τη λογαριάζω!

Ακόμα κι αν έβλεπα σημάδια, και πάσκιζα πάντα να τ’ ανακαλύψω, σημά
δια που να δείχνουν ένα ξύπνημα πόθου αλλοιώτικου σε τούτο το κορίτσι, 
πόθου που θ’ ανταποκρινόταν στο δικό μου αντρίκιο πόθο, πάλι δεν θα τους 
έδινα σημασία!

Αλλά πάλι συλλογιόμουνα: τί περίμενα απ’ αυτό το κορίτσι; Ποιος ήταν 
ο σκοπός μου;... Καλά αυτή, την συνεπήρε ένα αίσθημα σχεδόν παιδικό, ένα 
αίσθημα που μπορεί να μην του έχει δώσει ποτέ ή ακόμα, κάποιο συνειδητο
ποιημένο σχήμα, όμως εγώ, εγώ ο πολύπειρος άντρας των σαράντα χρόνων, τί 
περίμενα απ’ αυτό το ειδύλλιο που πρόθυμα το χαρακτήριζα αταίριαστο, ποιό 
τέλος θα τούδινα;... Γιατί το κάθε τι έχει ένα τέλος, κάποια μοιραία κατάλη
ξη·

Ωστόσο τούτο δεν το πολυεξέταζα ακόμα. Ένοιωθα μέσα μου πως κά
ποια μέρα θάβαζα το ερώτημα στυγνά στον εαυτό μου. Μα έλεγα πως δεν 
θάταν λογικό έτσι γρήγορα, έτσι βεβιασμένα, να επιζητώ μια λύση που τίποτε 
για την ώρα δεν μας βίαζε να φτάσουμε σ’ αυτή. Κι όμως νοιώθαμε κι οι δυο 
— το διαισθανόμουν για την Καίτη — πως τούτες οι συναντήσεις στις γωνιές 
των ζαχαροπλαστείων, μέρα με τη μέρα χάναν τη γοητεία τους. Κι η ψυχική 
ικανοποίηση των πρώτων ημερών ξέφτιζε μέρα με τη μέρα. Ακόμα και το 
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σφίξιμο των χεριών και το σφιχταγκάλιασμα στο μισοσκόταδο των κινηματο
γράφων δεν μας έδινε πια τη συγκίνηση του πρώτου καιρού.

Οι μέρες περνούσαν και το καθημερινό αντάμωμά μας κι οι κρυφές επιψαύ- 
σεις και τα μυστικά γλυκόλογα στις συνηθισμένες μας γωνιές ή τα κάπως πιο 
φανερά χαϊδολογήματα και τα πιο έντονα ψιθυρίσματα σαν τα βράδια την οδη
γούσα σπίτι της, παίρνοντας όσο μπορούσαμε τα πιο απόμερα περάσματα, 
όλα αυτά είχαν πια καταντήσει ρουτίνα. Και το μόνο που κατάφεραν ήταν να 
δημιουργούν μέσα μας — ολοφάνερα και για την Καίτη — τον πόθο για κάτι 
άλλο, για κάτι καινούργιο, για κάτι έξω απ’ το συνηθισμένο, για κάτι που θα 
ικανοποιούσε πιο πλέρια τη δίψα που βασάνιζε εμένα τουλάχιστον, μα που δεν 
ήταν δύσκολο να τη μαντέψω και σε κείνη.

Πόσο όμορφο θάταν, πόσο βολετό για μια οποιαδήποτε διέξοδο στο αδιέ
ξοδο που μας τυραγνούσε, αν είχα ένα δωμάτιο αληθινά δικό μου, όπου ελεύ
θεροι, απερίσπαστοι, χωρίς κανένα περιορισμό, να επιδινόμαστε στην απόλαυ
ση, στην αχαλίνωτη απόλαυση των ψυχικών μας παρορμήσεων!

Μα τότε πού θα οδηγούσε αυτό;... Θάπαιρνε άφευκτα το μοιραίο δρόμο, 
το μοιραίο κατήφορο που οδηγούν οι τέτοιες καταστάσεις; Φαντάζομαι ότι θα 
συγκρατιόμουν. Δεν είμαι δα και κανένας νεαρός, δούλος των πόθων του, που 
θάκλεινε τα μάτια και θα τραβούσε μπρος στα στραβά κι όπου τον βγάλ’ η 
άκρη!... Μα άραγε ανάμεσα στα είκοσι ή στα κοσπέντε και στα σαράντα η 
διαφορά είναι και τόσο μεγάλη; Κλεισμένοι οι δυο μας μέσα σ ένα δωμάτιο, 
θα μας ικανοποιούσε απόλυτα η ψυχική επαφή, η ένωση των παλμών των δυο 
μας καρδιών, κι οι σωματικές επιψαύσεις, τα χαϊδολογήματα, τα γλυκόλογα, 
θάταν αρκετά να αποκοιμήσουν ή να παραζαλίσουν ή να πνίξουν τους πόθους 
που φυσιολογικά ξεπετιούνται σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον και ζητούν την ικα
νοποίησή τους;

Κι αυτές οι σκέψεις με κάναν ν’ αντιμετωπίσω πιο σοβαρά το δίλημμα 
που ως τα τώρα τόψαυα κάπως επιπόλαια: ποιό θάταν το τέρμα της πορείας; 
Και κει που προσπαθούσα να δώσω μια ξεκαθαρισμένη απάντηση στον εαυτό 
μου, με πρόλαβε εκείνη. Και μια βραδιά, όχι και τόσο κρύα, σαν περνούσαμε 
απ’ το Άλσος, σταμάτησε μια στιγμή και με φανερό δισταγμό, με ρώτησε 
αχνά:

— Δήμο!... Μ’ αγαπάς αληθινά;... Μ’ όλη σου την καρδιά;...
— Πάλι το ρωτάς Καιτούλα μου;... Με ξαναρώτησες δυο - τρεις φορές 

ως τώρα κι η απάντηση που σούδωσα ήταν κατηγορηματική, αν και δεν χρεια
ζόταν να στην πω με λόγια!... Αλλά τί σε βασανίζει τώρα;...

— Πολλά πράματα Δήμο μου!... Πράματα που με βασανίζουν μέρα - 
νύχτα!... Μ’ αγαπάς... το ξέρω!... Όμως... θα μ’ αγαπάς πάντα;

Τί να της απαντήσω;... ’Ηταν ένα κορίτσι ξέβγαλτο, δεκαοχτώ χρονών. 
Καταλάβαινε τίποτε πέρα από τα αισθήματα και τους πόθους, έστω και αόρι
στους που την αναστάτωναν; Να της πω αν θα την αγαπώ πάντα!... Πώς να 
της εξηγήσω πως αυτό το «πάντα» δεν το εξουσιάζουμε;

— Ε, και βέβαια χρυσό μου!... (Τί άλλο μπορούσα να της απαντήσω;)
— Και... (Με χίλιους δισταγμούς) ...Θα με πάρεις;... Θα με παντρευτείς;
— Και βέβαια!... (Έσπευσα να της απαντήσω χωρίς γα δείξω διστα

γμό). Τί άλλο νόημα θα μπορούσε νάχει η αγάπη μας!...
Φάνηκε ικανοποιημένη. Κι οι κουβέντες- της, που ήσαν σχεδόν πάντα, 

προπάντων τον τελευταίο καιρό, κάπως συγκρατημένες, ζωήρεψαν· και μου 
διηγήθηκε με χαριτωμένα γελάκια ένα - δυο αστεία περιστατικά με τ’ αδερφά- 
κι της. Τώρα μόλις κατάλαβα πόσο την απασχολούσε το μέλλον, πόσο βαθειά 
την ανησυχούσε η έκβαση των σχέσεών μας, το βάθος της αγάπης μας, της 
αγάπης μου!

Και την νύχτα, άρχισα και γω να μελετώ πιο βαθειά το πρόβλημα. Ως 
τώρα μ’ απασχολούσε βέβαια, μα επιπόλαια. Δεν έβλεπα καμιά βία να βάλω 
ένα τέτοιο ερώτημα στον εαυτό μου. Ήταν όμως σαν κάποια αποκάλυψη η 
ανησυχία που μου φανέρωσε απόψε η Καίτη. Μια ανησυχία που ίσως να την 
έκανε πιο έντονη η ρουτίνα, το πανομοιότυπο, το χωρίς εναλλαγές στις καθη
μερινές μας συναντήσεις.

Έβλεπα πάντως πως ήταν πια καιρός να βάλω σοβαρά το ίδιο ερώτημα 
στον εαυτό μου, το ερώτημα που μούκανε εκείνη.

— Θα την αγαπώ πάντα;... Θα την παντρευτώ;...
Βέβαια δεν ήταν αποκάλυψη για μένα το πως κάθε κορίτσι, όσο ερωτευμέ

νο και νάταν μ’ ένα νέο, δεν έμπαινε στο μυαλό της το νόημα της θυσίας. 
Καμιά δεν θα μπορούσε να πει: «Εγώ τον αγαπώ μ’ όλη μου την καρδιά, 
ανυστερόβουλα. Του δίνω το κορμί και την ψυχή μου κι αδιαφορώ για το απο
τέλεσμα». Καμιά δεν το λέει αυτό. Όσο σφοδρό και νάναι το ερωτικό αίσθη
μα, όμως κάπου μακριά στο βάθος φτερουγίζει μια λέξη: γάμος!

Και γιατί όχι, κάτω από τις δικές μας συνθήκες, ίσως και κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες; Κι οι συνέπειες σ’ ένα ειδύλλιο που δεν καταλήγει 
στο «φυσιολογικό του δρόμο» είναι ξώπετσες για το νέο, μα βαθειές πληγές 
αθεράπευτες για ένα κορίτσι. Λοιπόν; Θα την κακίσω που σκέφτεται έτσι, να 
την κατηγορήσω που βασανίζεται έτσι, θα την παρεξηγήσω που έστω και με 
δισταγμούς μου έκανε ντόπρα εκείνο το ερώτημα: «Θα με παντρευτείς;» Κι η 
απάντησή μου, η πρόθυμη απάντησή μου: «Ναι χρυσό μου, θα σε παντρευτώ!» 
ήταν ειλικρινής, έβγαινε μέσα απ’ τη ψυχή μου;

Βέβαια δεν μου είχε περάσει ούτε στιγμή απ’ το μυαλό να επωφεληθώ 
απ’ την απρόσμενη τούτη αγάπη της Καίτης για να τη γλεντήσω (ας πούμε 
έτσι ωμά) και να την παραιτήσω κάποτε, αδιαφορώντας για τα αισθήματά 
της, για τις συνέπειες, τις οποιεσδήποτε συνέπειες γι’ αυτήν. Όμως, τώρα 
που τα πράματα άρχισαν κατά κάποιο τρόπο να στριμώχνουν, προβάλλουν 
αυτόματα δυο ερωτήματα: «Πρώτα, την αγαπώ τόσο βαθειά που ν’ αδιαφορώ 
για τις πιθανές συνέπειες μιας ένωσης που την χαρακτήριζα μόνος μου αταίρι
αστη; (Και πρόβαλε στη μνήμη μου η μορφή της Βάσως, σκυθρωπή κι αδυνα- 
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τισμένη). Δεύτερο, οι σημερινές συνθήκες της αστάθειας και της αβεβαιότητας 
που δημιούργησαν τέσσερα χρόνια Κατοχής κι ένας αδυσώπητος εμφύλιος πό
λεμος, που αντίς να σβύσει ανάβει όσο πάει και πιο πολύ, θα μου δημιουργή
σουν τις αναγκαίες, τις απαραίτητες συνθήκες, προπαντός οικονομικές, που να 
μου επιτρέψουν ν’ ανοίξω σπίτι δικό μου;»

Αυτά είναι βέβαια ερωτήματα σοβαρότατα, που δεν μου ήταν μπορετό να 
τα βάλω στον εαυτό μου από μιας αρχής, έτσι απρόοπτα που μ’ έμπλεξε στα 
δίκτυά του ο έρωτας, ή έστω ένα παρόμοιο αίσθημα. Κι είναι ερωτήματα που 
εγώ ο ίδιος δεν μπορώ ν’ απαντήσω. Πώς λοιπόν θα τα καταλάβει αυτό το 
ανήξερο κορίτσι, που με την πλούσια γρηά που συντροφεύει δεν ένοιωσε καν 
τις ταλαιπωρίες της Κατοχής;

Και ποιά ακριβώς ήταν η δική μου κατάσταση;
Είχα βρει μια θέση λογιστή σε μια βιομηχανία κατεργασίας ρετσινιού 

στην Ελευσίνα, όπως είπα και πρωτύτερα. Πρώτης τάξεως θέση, καλοπλερω- 
μένη, άνετη. Και το πιο ευχάριστο γλύτωσα απ’ τις παραλυσίες, μπορώ να 
πω, και τις σπατάλες της Αθήνας. Ανέβαινα τα Σαββατοκύριακα στην Αθήνα 
κι έμενα στης Αλίκης όπως ξανάπα. Και στο τέλος έχασα όπως είπα τη θέση 
μου, γιατί Ιταλοί και Γερμανοί κατάκοψαν και κατάκαψαν τους πευκώνες της 
Αττικής, το ρετσίνι έγινε σπάνιο και τα εργοστάσια που το δούλευαν και βγά- 
ζαν κολοφώνιο και τερεβινθέλαιο (νέφτι) κλείσανε.

Και τώρα με την απελευθέρωση κουτσοπερνούσα βοηθώντας στο γραφείο 
του αδερφού μου (που κι αυτός να δούμε πότε θα ξανάβρισκε τα πόδια του!), 
έτσι προσωρινά ώσπου να σιάξουν τα πράματα και να βρω κάποια καλή δου
λειά. Και φυσικά κάτι οικονομίες που είχα καταφέρει να κάνω με τον περιορι
σμό μου στην Ελευσίνα εξανεμίστηκαν με την κατρακύλα της δραχμής.

Τί νάλεγα λοιπόν στο φτωχό το κορίτσι!... Πώς να της τα εξηγήσω όλα 
αυτά που να τα καταλάβει και να μην τα πάρει για υπεκφυγές; — «Θα με 
παντρευτείς;— Θα σε παντρευτώ.— Πότε;— Όταν σιάξουν τα πράματα. 
— Και πότε θα σιάξουν;— Ένας Θεός το ξέρει!—

Βέβαια τέτοιος διάλογος δεν έγινε. Μα ερωτήσεις κι απαντήσεις εξυπα- 
κούονταν. Κι όσο για το αν ήταν φρόνιμο να παντρευτώ μ’ ένα δεκαοχτάχρονο 
κοριτσόπουλο, που τόνοιωθα σαν φανερή τρέλλα ή έστω επιπολαιότητα, ήταν 
κάτι που το βασάνιζα στο μυαλό μου από μιας αρχής. Ωστόσο μπορούσα να 
ξεφύγω; Ούτε η ανθρωπιά μου τόκανε ούτε η καρδιά μου. Γ ιατί την αγαπού
σα, έστω κι ως ένα σημείο, μα πιο πολύ τη συμπονούσα. Αν πραγματικά ήταν 
τόσο προσκολλημένη απάνω μου, σωματικά, ψυχικά, πνευματικά, όπως τουλά
χιστον τόδειχνε, πώς μπορούσα να την απογοητεύσω; Πώς μπορούσα να την 
παραιτήσω; Πώς μπορούσα να της καταφέρω τέτοιο χτύπημα, πώς μπορούσα 
να της προξενήσω τέτοιο ψυχικό τραύμα; Δεν θάταν πραγματικό έγκλημα;

Έτσι πάσκιζα να κατασιγάσω τις αμφιβολίες μου, να προσαρμόσω τις 
σκέψεις και τα αισθήματά μου στην τωρινή πραγματικότητα, και προπαντός 
να μη δημιουργήσω με τη στάση μου και την ελάχιστη αμφιβολία, ανησυχία ή 
φόβο στη ψυχή της Καίτης.

Απόμενε μονάχα το Μέλλον που ήταν άδηλο. Κι αυτό το μέλλον πάσκιζα 
με κάθε τρόπο, χρησιμοποιώντας την όποια πειστική δεινότητα κι αν διάθετα 
να της το ζωγραφίσω σαν εύκολο να ξεπεραστεί, σαν ένα χάσμα που μπορού
σαμε να το δρασκελίσουμε παίζοντας, που πέρα απ’ αυτό θα βρίσκαμε μια 
πλέρια εκπλήρωση των πόθων μας, την ευτυχία που ονειρευόμαστε.

Η αλήθεια είναι πως στην αρχή η Καίτη τρόμαζε απ’ αυτή την αβεβαιό
τητα κι απ’ αυτό το μέλλον που της φαινόταν αν όχι τίπςτε άλλο, πάντως 
μακρυνό. Και δεχόταν τις εξηγήσεις μου και τα επιχειρήματά μου με κάποιο 
σκεπτικισμό, και μια σκιά μελαγχολίας σκέπαζε πού και πού το ολόφωτο 
προσωπάκι της. Μια σκιά που ωστόσο μέρα με την ημέρα έχανε τον τόνο της 
κι η λαμπράδα της μορφής της ξανάβρισκε την έντασή της.

Ωστόσο ανεξάρτητα art’ όλ’ αυτά, ένοιωθα στις καθημερινές συναντήσεις 
μας (εξόν απ’ τις Κυριακές που ήσαν αφιερωμένες στην Αλίκη, και τρόμαζα 
να τις δικαιολογήσω πειστικά), κάτι να τη βασανίζει, στην αρχή αδιόρατα, μα 
που μέρα με την ημέρα έπαιρνε πιο καθαρή μορφή, από κάτι καμωματάκια 
της, κάτι μισόλογα, μισοαστεία, μισοσοβαρά... Κάτι πάντως άσχετο με τις 
ανησυχίες για το μέλλον. Βέβαια, αυτές της τις σκέψεις και τις αλλιώτικες 
ανησυχίες τις είχα καταλάβει arto μιας αρχής, πράγμα καθόλου δύσκολο για 
μένα. Αν και είχα μερικές αμφιβολίες αν ένα δεκαοχτάχρονο κορίτσι θα μπο
ρούσε νάχει πόθους που ζητούσαν μια κάποια έστω και μερική ικανοποίηση.

Τώρα, πώς θα τους ικανοποιούσα τούτους τους πόθους (που ήσαν βέβαια 
και δικοί μου) χωρίς να προκαλέσουμε συνέπειες ανεπανόρθωτες ή δυάκολοε- 
πανόρθωτες, ήξερα και καλοήξερα από μακρά πείρα. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν 
ήταν και χωρίς κινδύνους, προπάντων σαν είχα να κάν(» μ’ ένα τόσο γοητευτι
κό κορίτσι. Εξάλλου υπήρχαν άλλες δυσκολίες, που αν ξεπερνιόνταν, τότε θα 
μπορούσαμε να μελετήσουμε πώς θ’ αποφεύγαμε τις τρικλοποδιές της σάρ
κας.

Η μεγάλη δυσκολία, που μου φαινόταν αξεπέραστη, ήταν πού θα μπορού
σαμε να στήσουμε την «ερωτική φωλιά» μας, μια πραγματική φωλιά, μακριά 
από περίεργα ή κι αδιάφορα μάτια, κλεισμένοι τέλος πάντων μέσα σε τέσσερις 
τοίχους, που θα μας προστάτευαν από κάθε αδιακρισία. Άσχετα αν θα έρι
χναν ένα αφόρητο βάρος πάνω στη «θέλησή» μας, πάνω στον αμφίβολό αυτο- 
συγκρατημό μας.

Αν είχα ένα δωμάτιο δικό μου... μια γκαρσονιέρα να πούμε, (που κείνη 
την εποχή ήσαν και σπάνιες και πολυδάπανες), τότε δεν θάταν πρόβλημά. 
Αλλά, όχι πως ήταν η Αλίκη στη μέση, μα καμιά νοικοκυρά δεν δεχόταν οι 
νοικάρηδές της να παίρνουν γυναίκες στα δωμάτιά τους. Ήταν όρος απαρά
βατος, που έμπαινε απ’ την αρχή χωρίς περιστροφές.

Φυσικά δεν θάταν πρόβλημα για μια οποιαδήποτε άλλη γυναίκα. Υπήρ
χαν αρκετά ξενοδοχεία που δέχονταν ζευγάρια, ήσαν ωρισμένα κέντρα, κυρίως 
εξοχικά, με τα λεγάμενα «σεπαρέ» (πολυδάπανα ωστόσο), μα και άλλα σπίτια 
που τα είχα χρησιμοποιήσει άλλοτε αρκετά συχνά. Μ’ αυτά δεν ήσαν για την
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Καίτη. Όχι μονάχα δεν μου ήρθε τέτοια σκέψη στα σοβαρά, μα σαν την έκανα 
έτσι στα πεταχτά ένοιωσα αποτροπιασμό. Να εκθέσω την Καίτη, αυτό το 
ζωντανό λουλούδι, στα ειρωνικά, στα πονηρά βλέμματα τόσων ανθρώπων που 
θα μας έβλεπαν να μπαίνουμε, να βγαίνουμε σ ’ αυτά τα καταγώγια, μου φαινό
ταν τρομερό κι εν πάση περιπτώσει «εκτός συζητήσεως».

Όμως τα καμωματάκια, και τα λογάκια, και τα άτεχνα υπονοούμενα της 
Καίτης, με βάζαν σε σκέψεις κι ανησυχίες.

— Βρε τη μουσίτσα!... έλεγα μέσα μου.
Μα της έβρισκα απόλυτο δίκαιο. Χωρίς να το καλοσκεφτώ ίσαμε τώρα, 

σύγκρινα τον εαυτό μου που τα δοκίμασε όλα, που μπήκε μέσα σ’ όλα τα 
μυστήρια των «φυλετικών» σχέσεων και τα ξεδιάλυνε όλα, τον σύγκρινα λοι
πόν μ’ ένα ξέβγαλτο κορίτσι που πρώτη φορά ερχόταν σ’ επαφή με το «αρσε
νικό», κι η επαφή αυτή, έστω και ψυχική, έστω και πνευματική, της γεννούσε 
κείνους τους πόθους που νοιώθει κάθε γυναίκα στην ηλικία της, λίγο νωρίτερα, 
λίγο αργότερα, αδιάφορο. Και μιλούσε η Φύση μέσα της, της υπόδειχνε το 
δρόμο που θάπρεπε ν’ ακολουθήσει. Όμως η Φύση δεν νοιάζεται ούτε για 
τριβόλους ούτε για παγίδες. Στη δική μας περίπτωση αυτή η έγνοια πέφτει σε 
μένα, κι έχω καθήκον κι απέναντι σ’ αυτό το κορίτσι που φαινόταν σαν έρμαιο 
των αισθημάτων του κι απέναντι στον εαυτό μου, που υποτίθεται και πρέπει 
το μυαλό να κυβερνάει την καρδιά, να οδηγήσω τις σχέσεις μας από κάποιο 
δρόμο, από κάποια διέξοδο, που θα έφερνε κατά κάποιο τρόπο έστω και σε 
μια μερική ικανοποίηση, μα παρακάμπτοντας τους τριβόλους και τις παγίδες.

Μα τέτοιας λογής παγίδες είναι εύκολο να παρακαμφθούν; Ωστόσο η συ
νεχιζόμενη κακοκαιρία καθιστούσε κι αυτές τις συναντήσεις μας προβληματι
κές. Πόσες φορές καταφεύγαμε μέσα σε ταξί για να περάσουμε έστω και λίγη 
ώρα σε μια σχετική απομόνωση, όπου αμίλητοι, ακίνητοι, σφιχταγκαλιασμέ
νοι, αφήναμε τις ψυχές μας να επικοινωνούν, απαλλαγμένες απ’ τις επεμβά
σεις της σάρκας! Όμως, ίσαμε πού θα μπορούσε να τραβήξει αυτό, κι ίσαμε 
πότε τούτη η ψυχική επικοινωνία, που λίγο, πολύ λίγο ξεχώριζε από κείνη 
που δοκιμάζαμε στις απόμερες γωνιές των ζαχαροπλαστείων, θα επέπλεε πά
νω από πιο ζωτικές ανάγκες, πάνω από πιο επιτακτικές απαιτήσεις ολάκερου 
του είναι μας!... Χρειαζόταν μια διέξοδο. Χρειαζόταν μια γενναία απόφαση.

Πολλές φορές, έτσι αόριστα, ψάχνοντας για μια όποια διέξοδο, συλλογί
στηκα τη Φρόσω, την καλή μου Φρόσω. Θάταν μια λύση. Μια λύση κάπως 
τολμηρή, που αν αποδιώχναμε και τούτη θα φτάναμε σε βασανιστικό αδιέξο
δο. Μια νύχτα είχα μείνει σχεδόν ολότελα άγρυπνος, αναλογιζόμενος τούτη τη 
λύση, ζυγιάζοντας τα υπέρ και τα κατά, τα πλεονεκτήματα και τους κινδύ
νους. Πάντως για τη βοήθεια, την κατανόηση της Φρόσως, ήμουν απόλυτα 
σίγουρος. Αργά τα ξημερώματα πήρα την απόφαση κι όπου μας βγάλ’ η άκρη! 
' Ισως μια ανώτερη δύναμη, αν υπάρχει μια τέτοια δύναμη, μας δώσει τη σιδε
ρένια θέληση και την αυτοσυγκράτηση που θα μας προφύλαγε από κάθε στρα
βοτιμονιά!

Τη Φρόσω τη γνώρισα σε μια εποχή σεξουαλικής μου αστοχιάς, συνδυα
σμένης με οικονομική ανέχεια. Ήταν τότε που η παγκόσμια κρίση είχε χυμή- 
ξει ακάθεκτη και στην Ελλάδα, δημιουργώντας απειθάριθμα θύματα, ανάμεσά 
τους και μένα. Και το φίλο μου τον Αργύρη, τον κουτσό, παράκαιρα συνταξιού
χο μιας Τράπεζας, με μικρή συνταξούλα. Όμως δεν τον πολυένοιαζε γιατί 
είχε ένα δικό του μικρό σπιτάκι όπου ζούσε μαζί με τη γρηά μάννα του, εργέ
νης σαραντάρης.

Κυνηγούσε ωστόσο το φουστάνι, κι αν δεν τα κατάφερνε με το καθαρό, ας 
ήταν και με το κάπως λερωμένο! Έτσι κάποια μέρα μου σύστησε τη Φρόσω, 
μια προσφυγούλα, που η κρίση την έσπρωξε στο στραβό δρόμο. Ζούσε με τη 
μάννα της, μια γρηά μισόστραβη από τραχώματα, σ’ ένα σπιτάκι σε μια πά
ροδο της οδού Θεμιστοκλέους, όπου δεχόταν εκλεχτικά μερικούς «σοβαρούς» 
κυρίους, που την ικανοποιούσαν βιοποριστικά κάπως ταπεινά, μα η Φρόσω, 
παρόλη την όμορφη κορμοστασιά της και το σχετικά νόστιμο της πρόσωπο δεν 
είχε και μεγάλες απαιτήσεις. Κι ο Αργύρης, παρόλη την κουτσαμάρα του ήταν 
«σοβαρός» κύριος, ευπαρουσίαστος και κατά δύναμη γαλαντόμος.

Έτσι γνώρισα τη Φρόσω, που για μένα ήταν τότε ένα απάνεμο λιμάνι 
στην τρικυμία της σεξουαλικής και βιοτικής μου ζωής. Γιατί και σαν γυναίκα 
ήταν εξαιρετική και σαν χαρακτήρας πιο εξαιρετική ακόμα. Η μετριοφροσύνη 
της, η καλωσύνη της, η ευγένεια στο φέρσιμό της, η ανιδιοτέλειά της, με κά
ναν να προσκολληθώ σ’ αυτήν για πολύ καιρό, παρόλο που η σεξουαλική μου 
ζωή είχε αρχίσει να πλουτίζεται, για να φτάσω τελικά στην υπέροχη Αλίκη. 
Γενικά τη συμπάθησα και με συμπάθησε. Γενήκαμε δυο καλοί φίλοι.

Κι η φιλία μας συνεχίστηκε, και παρόλο που δεν την είχα πια ανάγκη σαν 
γυναίκα, την επισκεπτόμουν πού και πού, κι η επαφή μαζί της ήταν πάντα για 
μένα μια ψυχική ικανοποίηση. Ακόμα κι όταν συζούσα με την Αλίκη, ακόμα κι 
όταν ερχόμουν τα Σαββατοκύριακα από την Ελευσίνα, πάντα πάσκιζα να βρω 
έστω και λίγα λεπτά καιρό να την επισκεφθώ, να τα πούμε, να νοιώσουμε τη 
θαλπωρή μιας αμοιβαίας γνήσιας φιλίας.

Τη Φρόσω λοιπόν θυμήθηκα, με την ελπίδα ή μάλλον τη βεβαιότητα πως 
θα μας έδινε μια λύση στο πρόβλημα που μας βασάνιζε.

Όντας σίγουρος για τη Φρόσω, πάσκισα να προδιαθέσω την Καίτη. Αρ
κετές νύξεις της είχα κάμει ως τώρα για κάποιο ξενοδοχείο, σεπαρέ ή κάτι 
τέτοιο, νύξεις που της προκαλούσαν αντικρουόμενες αντιδράσεις, θάλεγα συγ
κινήσεις. Ήταν φανερό πως κάτι τέτοιο θα τόθελε, το ποθούσε, μα και το 
φοβόταν. Κι ήταν να μην το φοβόταν, αφού το φοβόμουνα εγώ ο ίδιος; Κι οι 
αντιδράσεις της ήσαν στερεότυπες.

— Αν μας δει κανένας γνωστός;... Αν το μάθει ο πατέρας μου;...
Και δεν επέμενα. Γιατί και γω δεν ήμουν σίγουρος αν κάτι τέτοιο θα μας 

έδινε μια λύση ακίνδυνη από κάθε άποψη, ακόμα και κείνη που φοβόταν φαινο
μενικά η Καίτη.
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Όμως είχε φτάσει πια ο κόμπος στο χτένι. Και με χίλιους δισταγμούς κι 
αμφιταλαντεύσεις της εξήγησα πως ήταν ολότελα ακίνδυνο από τη μεριά που 
φοβόταν, αν πηγαίναμε πού και πού να επισκεφθούμε τη Φρόσω, που της την 
παράστησα σαν μια παλιά νοικοκυρά μου, που χωρίς άλλο θα μας έκανε την 
ευκολία να μας αφήνει μόνους μας στη σάλα της για λίγη ώρα. Και κει δεν θα 
μας ενοχλούσε κανένας. Ζούσε μόνη με τη γρηά μάννα της. Ήταν ό,τι πρέπει 
για να μπορέσουμε επί τέλους να χαρούμε τήν αγάπη μας χωρίς περισπα
σμούς, χωρίς ανησυχίες, χωρίς καταθλιπτικά προβλήματα.

Δυσκολεύτηκα ώσπου να την πείσω, αν και καταλάβαινα πως στην πρα
γματικότητα η προοπτική που της παρουσίαζα τη γέμιζε χαρά κι ελπίδα. Και 
ικανοποίηση. Μα θάπρεπε να κάνει τα ναζάκια της. Ήταν φυσικό. Και με 
χαμογελάκι που το διεύθυνε στη γη με χαμηλωμένα μάτια:

— Θα είσαι φρόνιμος;
— Εσύ θα είσαι;
Γελάσαμε με την καρδιά μας! Υποσχεθήκαμε ο ένας στον άλλο πως θά- 

μαστε φρόνιμοι και λογικοί. Και δεν απόμενε τώρα παρά η συγκατάθεση της 
Φρόσως. Παρόλο που ήμουν σίγουρος, είχα ωστόσο τις λαχτάρες μου. Γιατί 
δεν ήξερα τώρα τί είδους σχέσεις είχε και με ποιόν ή με ποιούς.

Το ίδιο βράδυ τράβηξα για το σπίτι της. Της εξήγησα το πρόβλημα. Και 
κείνη, με την άπειρη καλωσύνη της δέχτηκε χωρίς συζήτηση να μας ευκολύνει. 
’Ετσι τα κανονίσαμε τρεις με τέσσερις τ’ απόγεμα δυο φορές τη βδομάδα, 
θάλειπε απ’ το σπίτι. Θα μας άνοιγε την πόρτα η γρηά και θα μας άφηνε 
μονάχους κλεισμένους στην κρεββατοκάμαρα χωρίς καμιά ενόχληση. Και τους 
τυχόν επισκέπτες θα τους έδιωχνε για άλλη ώρα.

Την άλλη μέρα λοιπόν στις τρεις τ’ απόγεμα, με χίλια - δυο χτυποκάρδια 
κλειστήκαμε στην κανούργια μας φωλιά, μακριά από κακοκαιρίες, ανέμους και 
βροχοθύελλες, εξόν από κάτι άλλες θύελλες που ίσως αποδειχτούν πιο επικίν
δυνες, πιο βασανιστικές από τις άλλες.

— Ο Θεός να μας φυλάει! συλλογίστηκα.
* * *

Αρκετές φορές τώρα τελευταία είχα κάνει τούτη την ερώτηση στον εαυτό 
μου: γιατί βασανίζομαι έτσι και βασανίζω και τούτη την καϋμένη τη μικρή, 
που παρ’ όλη την ντροπαλότητα που ταιριάζει στην ηλικία της, ωστόσο ήταν 
φανερό πως την ήθελε τη φυσική, τη φυσιολογική κατάληξη της αγάπης μας; 
Βέβαια ήταν αρκετά σοβαρός λόγος ο οικονομικός που εξήγησα πιο μπροστά. 
Που γενόταν πιο δεινός από το ότι ήταν και κείνη φτωχούλα. Σπίτι με νοίκι, 
αδέρφια μικρότερα, και... και... και...

' Ηταν ωστόσο κι ένας άλλος λόγος πρυ πάσκιζα να κρύψω κι απ ’ τον ίδιο 
τον εαυτό μου. Ένας λόγος που μ’ έκανε πολλές φορές να κατηγορώ τον 
εαυτό μου για επιπόλαιο, για απερίσκεπτο. 'Υστερα απ’ όσα τράβηξα απο 
τέσσερα χρόνια Κατοχής κι ύστερα από πολύ περισσότερα χρόνια απουσίας 

απ’ την πατρίδα μου, είχα αρχίσει να νοσταλγώ έντονα το χωριό μου, το 
σπίτι μου, τη μάννα μου, τις αδερφές μου. Και προτού να γνωρίσω ακόμα ή 
μάλλον να συναντήσω έτσι αναπάντεχα την Καίτη, συζητούσαμε με τον αδερ
φό μου πώς θα μπορούσαμε να βρούμε τρόπο να κάνουμε^ ένα ταξίδι στην 
πατρίδα. Ένα ταξίδι προσωρινό βέβαια, που σε τίποτε δεν-θα επηρέαζε τις 
σχέσεις μου με την Καίτη, που είχαν αρχίσει στο μεταξύ.

Όμως τώρα τελευταία μ’ ανησυχούσε η δυσάρεστη τροπή π,ούπαιρναν 
τα πολιτικά μας πράγματα, που αντανακλούσαν με τον χειρότερο τρόπο πάνω 
στην οικονομική κατάσταση, έτσι που έκανε προβληματική τη βελτίωση της 
δικής μας θέσης, εμένα και του αδερφού μου. Κι αυτές οι ανησυχίες, αυτή η 
αβεβαιότητα έκαναν πιο έντονη τη νοσταλγία μου.

Τούτες οι βασανιστικές σκέψεις επιβάλλαν διπλή προσοχή στις σχέσεις 
μου με την Καίτη, μπας κι έρθουν έτσι τα πράματα που ν’ αφήσω πίσω μου 
ερείπια. Και μια τέτοια προοπτική με κατατρόμαζε. Ως τώρα δεν έβλαψα 
πλάσμα του Θεού, άνθρωπο ή ζώο. Και θα κάνω αρχή με τη φτωχή την Καίτη;

Ας είναι!... Βρήκαμε επί τέλους σίγουρη φωλιά και με τρεμάμενη καρδιά 
κλειστήκαμε μέσα ή πιο καλά κλειδωθήκαμε, γιατί ήταν το κλειδί στην κλει
δαριά και το γύρισα για πιο πολλή ασφάλεια. Και τούτο το γύρισμα του κλει
διού στην κλειδαριά έκανε την Καίτη να γυρίσει να με κυττάξει με κάποια 
αμηχανία στην έκφραση. Και φέρνοντας τη ματιά της σ’ όλη την κάμαρη πού- 
ταν βυθισμένη στο μισοσκόταδο (το μοναδικό παράθυρο κλειστό κι οι κουρτί
νες τραβηγμένες) και καρφώνοντάς την πάνω στο διπλό κρεββάτι, μούπε αχνά, 
μισογυρνώντας προς εμένα χωρίς να με κυττάζει:

— Μα δεν είναι η σάλα τούτη!
Γέλασα κάπως ψεύτικα για να της δώσω θάρρος.
— Και τί έχει να κάνει χρυσό μου!... Εδώ θάμαστε πιο ασφαλισμένοι, πιο 

απερίσπαστοι. Στη σάλα μπορεί νάρθει κανένας επισκέπτης, ενώ εδώ...
Φάνηκε κάπως ησυχασμένη. Ύστερα-τραβώντας για τον καναπέ ρίχτηκε 

απάνω σαν κουρασμένη, χαμογελώντας αδιόρατα, κυττώντας κατά τον αντι- 
κρυνό τοίχο. Κάθησα δίπλα της. Και την έσφιξα στην αγκαλιά μου, την έσφιξα 
όσο πιο δυνατά μπορούσα, τη φίλησα με μανία, μ’ αχορταγιά, στο στόμα, στα 
μάγουλα, παντού. Την αναποδογύρισα στον καναπέ κι έπεσα απάνω της μ’ 
όλο μου το βάρος, και τα φιλιά μου, και τα χαϊδολογήματά μου δεν είχαν 
τελειωμό, δεν είχαν χαλάρωμα. Και τα μικρανασέματα του πόθου διανθίζον
ταν με κομμένες φράσεις από λόγια ερωτικά, λόγια αγάπης ασυνάρτητα, χω
ρίς νόημα. Και κείνη με κυττούσε στα μάτια σαν φοβισμένη, σαν μικρό ζαρκα- 
δάκι κάτω απ τη σκιά πεινασμένου αετού. Και δεν έβγαζε μιλιά απ’ το 
στόμα της, μόνο ανάσαινε κι αυτή βαρειά κι ανταπόδινε κάπως αδέξια τα 
χάδια μου και τα φιλιά μου. Ηταν η πρώτη φορά που βρισκόμαστε μονάχοι 
έτσι, ελεύθεροι να χαρούμε την αγάπη μας, όπως θέλαμε, χωρίς κανένα περιο
ρισμό, χωρίς κανένα εμπόδιο. Και τούτη η ελευθερία την τρόμαζε, αφού ως 
και μένα με τρόμαζε λιγάκι.
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Σιγά - σιγά ωστόσο η διαταραγμένη αρμονία των αισθημάτων μας, των 
πόθων μας, ισορρόπησε, κι η απόλαυση του έρωτά μας πήρε πιο ομαλή μορφή, 
πιο εξιδανικευμένη μπορώ να πω, και το μοιραίο αποτέλεσμα που φοβόμαστε 
κι οι δυο ξεπεράστηκε, αποφεύχθηκε. Και με τί κόπο!... Με τι αγωνία!... Και 
στο τέλος, έτσι ξαπλωμένοι στον καναπέ, ξεθεωμένοι, με τα νεύρα ξετεντωμέ
να, μας πήρε ο ύπνος, ώσπου μας ξύπνησε η φωνή της Φρόσως.

* * *
Δυο φορές τη βδομάδα λοιπόν κλεινόμαστε στη φωλιά μας και σφιχταγ

καλιασμένοι στον καναπέ, πασκίζοντας να επικοινωνούμε πιο πολύ με τις ψυ
χές μας, φτιάχναμε όνειρα για το μέλλον. Κι άλλες φορές κάναμε νύξεις αόρι
στες, πασκίζαμε να μη μας συνεπαίρνει η απογοήτευση. Τώρα όμως που βρή
καμε μια κάποια ικανοποίηση, έστω και προσποιητή, των πόθων μας, το μέλ
λον το σπρώξαμε κάμποσο μακριά, ώσπου έφτανε για να μας χαϊδέψει η αισι
οδοξία.

Κι άρχισε στη φαντασία μας το μέλλον να ροδίζει. Ol εργασίες του αδερ
φού μου θα ορθοποδίζαν, θα γενόμαστε συνέταιροι (είχε συνέταιρο που σκοτώ
θηκε στα Δεκεμβριανά), θα κέρδιζα αρκετά λεφτά όσο για να στήσουμε τη 
δική μας φωλιά, τη μόνιμη, χωρίς να τρέχουμε δω και κει σαν πλανήτες. Στην 
ανάγκη θα δούλευε και κείνη. Τέλειωσε Γυμνάσιο, δεν ήταν δύσκολο να μάθει 
γραφομηχανή, να βρει κάπου θέση δακτυλογράφου. Και μπορεί — γιατί όχι; 
— σαν πήγαιναν καλά οι δουλειές με τον αδερφό μου, να εργάζεται κι αυτή 
μαζί μας!

Σε μια τέτοια προοπτική χύθηκε σ’ ολόκληρη τη μορφή της μια λάμψη 
εξαίσια, κι όλο της το κορμί σκίρτησε σαν νάβγαλε φτερά κι ήθελε να πετάξει. 
Ναι, ναι, μας περίμενε η ευτυχία, το μέλλον ήτανε δικό μας, ολόδικό μας, και 
δεν θέλαμε πλούτια, δεν ονειρευόμαστε ανέσεις, μόνο μια ζεστή φωλίτσα, ένα 
απλό ντύσιμο, ένα πιάτο φαν. Κι οι δυο μας, οι δυο μας πάντα! Κι ίσως...

Η φαντασία της έκανε φτερά, μετεωριζόταν στα ύψη. Και γω κουνούσα 
επιδοκιμαστικά το κεφάλι κι όλο έλεγα «ναι χρυσό μου!» και τίποτε άλλο. Τί 
χρειάζονταν τα παραπάνω λόγια από μένα; Την καμάρωνα, τη χαιρόμουνα. 
Και το βράδυ σπίτι μου με πνίγαν οι αμφιβολίες, με ζώναν τα σκοτάδια. Δεν 
τα καταφερνα σαν έμενα μόνος μου να μετεωριστώ και γω στα ύψη όπου 
μετεωριζόταν εκείνη, να περιβληθώ και γω το ρόδινο φως που περιβαλλόταν 
εκείνη. Μα σαν ξανανταμώναμε διαλυόταν ο ζόφος και πρόβαλλε σιγά - σιγά, 
δειλά, η αυγούλα. Ναι, το μέλλον ήταν, θάταν, πρέπει νάταν δικό μας!

Μια μέρα, θάταν η τρίτη για η τέταρτη φορά που είμαστε στης Φρόσως, 
έτσι όπως καθόμαστε αγκαλιασμένοι στον καναπέ κι ανταλλάσσαμε πότε ένα 
φιλί, πότε ένα χάδι, πότε ένα γλυκόλογο, πότε μια κουβεντούλα (η μια κάποια 
ορμητικότητα που μας χαρακτήριζε τις πρώτες φορές είχε πια σχεδόν κατα
λαγιάσει) η Καίτη κύτταζε επίμονα το καλοστρωμένο κρεββάτι που ήταν αν
τίκρυ μας. Και πότε - πότε γύριζε τη ματιά της από το κρεββάτι σε μένα και 

με κύτταζε στα μάτια. Κατάλαβα και γέλασα. Μα ήταν και κρύο. Ο έρωτάς 
μας δεν ήταν άξιος και τόσο να μας ζεστάνει. Της λέω:

— Κάνει κρύο, _;... Δεν θάταν πιο καλά να ξαπλώναμε στο κρεββάτι, να 
σκεπαζόμαστε καλά- καλά, να ζεσταινόμαστε;

Το είπα αυτό μ’ ένα τρόπο σαν ν’ αστειευόμουν. Αν και καταλάβαινα 
πολύ καλά πόσο κείνη θα τόθελε. Πήρε την κουβέντα μου στα σοβαρά.

— Μα δεν θα της κακοφανεί της Φρόσως;
Τώρα πήρα και γω το πράγμα ολότελα στα σοβαρά.
— Μπα!... Θα το ξαναστρώσουμε το κβεββάτι όπως είναι!... Όμως... 

πρέπει νάμαστε φρόνιμοι! Έτσι;...
Αρπάχτηκε απ’ τα λόγια μου με χαρούμενη προθυμία.
— Ναι Δήμο μου!... Δεν είμαστε και παιδάκια!... Θάχουμε το νου μας!
Και χωρίς δεύτερη κουβέντα πετάχτηκε απ’ τον καναπέ. Σηκώθηκα και 

γω, όχι με την ίδια σβελτάδα, όχι τόσο πρόθυμα, σαν να με βάραινε κάτι. 
Ωστόσο με αργές, δισταχτικές κινήσεις εγώ, πιο αργές, ντροπαλές κινήσεις 
εκείνη, μισοξεντυθήκαμε και ξαπλώσαμε στο κρεββάτι.

Περάσαμε πολύ όμορφα. Ήταν το τρίτο σκαλοπάτι που κατεβήκαμε. 
Και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μην πατήσουμε το πόδι μας στο τέταρτο, 
το στερνό, το μοιραίο. Ιδρώσαμε, ξεϊδρώσαμε, μα τελικά τα καταφέραμε. Και 
σαν βγήκαμε από της Φρόσως, τραβώντας για,το σπίτι της, νοιώθαμε τους 
εαυτούς μας ξαλαφρωμένους, νοιώθαμε μια ψυχική άνεση που δεν την είχαμε 
ξανανοιώσει.

* * *
Ας είναι και δυο φορές τη βδομάδα, ας είναι και με σχετικά ακίνδυνα 

ερωτικά παιγνίδια, ξαναβρήκαμε τον εαυτό μας που λες και τον είχαμε χάσει 
με τα καθημερινά κουρνιάσματα στις γωνιές των ζαχαροπλαστείων, που είχαν 
πάψει να μας ικανοποιούν με τη μονοτονία τους. Και συλλογιόμουνα με το 
αντρίκιο μου μυαλό, πως αν η καινούργια φάση των σχέσεών μας θάταν μπο
ρετό να ισορροπήσει στο επίπεδο του ακίνδυνου, θα χάναμε με τη συχνή επανά
ληψη ξανά τον εαυτό μας, και ξανά θα ψάχναμε να τον ξαναβρούμε. Σε τί; 
Πού αλλού παρά στην ομαλοποίηση των σχέσεών μας στο φυσιολογικό τους 
δρόμο;

Όμως το αποτέλεσμα; Αυτό το αποτέλεσμα εμένα με τρόμαζε το πιο 
πολύ, εμένα που είχα τη βασική ευθύνη. Τα νιάτα σε πολλά είναι ανεύθυνα. 
Μια έλλειψη ευθύνης που σε πολλά μπορεί να φτάνει στον ηρωισμό, μα που 
τελικά καψαλίζει τα φτερά. Μα μονάχα τα φτερά;

Και καταλάβαινα πως η Καίτη με τις μέρες που περνούσαν δεν ένοιωθε 
την ικανοποίηση πούνοιωθα εγώ. Η συνένωση των ψυχών μας σαν νάχανε σιγά 
- σιγά την ισορροπία της. Ήθελε κείνο που απόφευγα εγώ. Ποθούσε έντονα 
κείνο που εγώ το ποθούσα με το χαλινάρι της λογικής. Κι η ψυχική της ικανο
ποίηση δεχόταν σαν μια κάποια κρύα απόπνοια, που την έκανε στο τέλος να 
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με κυττάζει στα μάτια μ’ ένα ύφος ανέκφραστου ερωτηματικού. Και γω έκανα 
πως δεν καταλάβαινα. Και πάσκιζα με λόγια να εκθειάζω την ικανοποίηση 
που νοιώθαμε, να δίνω υπόσταση στο καταλάγιασμα των πόθμων μας, μα τα 
λόγια μου λύγιζαν κάτω απ’ την έστω κι ελαφρή έλλειψη πειστικότητας.

Και μια μέρα, σε μια στιγμή ίσως ανυπομονησίας που ένοιωθε πως κείνο 
που ποθούσε βαθειά ολοένα και ξωμάκραινε με τον καιρό, νίκησε τους διστα
γμούς της και την κοριτσίστικη αιδημοσύνη της, και με φωνή που την τρεμού- 
λιαζε η δείλια κι η συστολή, μου λέει αχνά:

— Μ’ αφού αγαπιόμαστε και θ’ αγαπιόμαστε για πάντα!...
— Τί θες να πεις χρυσό μου!... της απάντησα, κάνοντας πως δεν καταλά

βαινα.
— Να!... Γιατί να... Γιατί να μη...
Ξεροκοκκίνισε και σταμάτησε. Δεν θέλησα να τη βασανίσω κάνοντας τον 

ανήξερο.
— 'Ακούσε χρυσό μου!... Κείνο που νοιώθεις εσύ το νοιώθω και γω και 

μάλιστα πιο έντονα. Και κείνο που θέλεις εσύ, εγώ το θέλω δυο φορές. Μα 
εγώ βάζω μπροστά τη λογική και...

— Όλο τη λογική και τη λογική!... με διάκοψε απότομα. Δεν ξέρω πού 
θα μας πάει η λογική σου!...

— 'Ακούσε Καιτούλα μου, να σου διηγηθώ μια ιστορία!
— Τί να τις κάνω τις ιστορίες σου!... Μου απάντησε πάλι απότομα.
— Καλά, άκουσε την ιστορία που θα σου πω, και πάλι ξανακουβεντιά- 

ζουμε. Δεν πρόκειται να μας εμποδίσει κανένας!
Δεν μίλησε τούτη τη φορά, μα η έκφρασή της έδειχνε τρεις φορές ανυπο

μονησία και μια φορά περιέργεια.
— Λοιπόν που λες, είχα ένα φίλο καρδιακό που αρραβωνιάστηκε μ’ ένα 

έξοχο κορίτσι, ύστερα, από ένα έρωτα τόσο σφοδρό μα και τόσο χαριτωμένο, 
που τους καμαρώναμε όλοι της παρέας μας. Αρραβωνιάστηκαν. Μα θάπρεπε 
να περιμένουν λίγο καιρό για το γάμο, για να προσθέσουν τα πεθερικά του ένα 
δωμάτιο στο σπίτι τους, που είχαν πολυμελή οικογένεια. ' Ηταν δυο - τρεις 
μήνες πριν απ’ τον πόλεμο της Αλβανίας, που ποιος τον περίμενε, ποιος τον 
φανταζόταν!... Κι όπως λες και συ, έτσι κι αυτοί σκεφτήκανε, σύμφωνοι κι οι 
δυο: «Αφού αγαπιόμαστε και θ’ αγαπιόμαστε για πάντα, κι αφού σε λίγο 
καιρό θα παντρευτούμε, τί μας εμποδίζει να ολοκληρώσουμε την αγάπη μας;... 
Γιατί να βασανιζόμαστε πασκίζοντας να ξεγελάσουμε τον πόθο μας με υπο
κατάστατα;...»

Σταμάτησα λίγο. Και κάπως τρεμάμενα μούκανε:
— Ε, ύστερα;...
— Ε, ύστερα έγινε κείνο που θέλανε, κείνο που ποθούσαν. Και ξαφνικά 

αντήχησαν οι σειρήνες κείνη τη μοιραία εικοστή - ογδόη του Οκτώβρη. Κι ο 
νέος ντύθηκε στο χακί και πήρε το δρόμο προς τα σύνορα.

Την ένοιωσα ν’ ανασαίνει βαρειά, με ύφος φοβισμένο, κυττάζοντας κατά 
τον τοίχο.

— Ο ενθουσιασμός στην αρχή σκότισε τα μυαλά της κοπέλλας. Μα όταν 
οι αχνοί του άρχισαν να διαλύονται, και προ παντός όταν πολύ σύντομα άρχι
σαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια, την παράσυρε στη δίνη του ο πανικός... 
Κι άρχισε τις προσευχές και τις παρακλήσεις στην Παναγία.

Πάλι σταμάτησα. Και κείνη δεν είπε τίποτε. Κι η όψη της ήταν σαν 
μαρμαρωμένη. Έμεινα για λίγα λεπτά σιωπηλός.

— Μα η Παναγία, ποιόν, ποιάν να πρωτακούσει!... Κι ο καλός μου φίλος, 
ο Κωστάκης της παρέας μας, άφησε τα κόκκαλά του στα βουνά της Αλβανίας! 
Κι η Λίνα βρίσκεται τώρα χήρα απάντρευτη, μητέρα χωρίς άντρα!

Τελείωσα. Και την κύτταζα περιμένοντας την αντίδρασή της. Και με έκ
φραση που τίποτε δεν έδειχνε, μου λέγει:

— Μα τώρα δεν έχουμε πόλεμο!
— Ποιος μπορεί να το πει;... Κι αν δεν έχουμε πόλεμο, έχουμε τ’ απρό

οπτα, τα δυστυχήματα, τις αρρώστειες,... ξέρω και γω;... Είναι κανένας σί
γουρος τί θα του τύχει αύριο, μεθαύριο, σήμερα κιόλας;... Όχι Καιτούλα 
μου!... Ο άνθρωπος πρέπει όλα να τα λογαριάζει! Και πρέπει να δείχνει αυτο
συγκράτηση σε όλα!... Σε όλα!... Έτσι δεν είπαμε και μπροστύτερα;...

Την υπόλοιπη ώρα που μας έμενε, την περάσαμε αμίλητοι, κατσουφιασμέ
νοι. Κι ήταν λιγοστές οι κουβέντες που ανταλλάξαμε οδηγώντας την στο σπίτι 
της. Και το φιλί της καληνύχτας δεν είχε τη θέρμη που είχε τις άλλες βραδιές.

* * *
Κι οι σχέσεις μας συνεχίστηκαν έτσι, πότε με λάμψεις ευτυχίας, πότε με 

επιθυμίες που πασκίζαμε να τις πνίξουμε ή να τις διοχετεύσουμε κάπου αλ
λού, που ήταν λιγότερο επικίνδυνο, πότε με άνεση στα φερσίματα και στις 
κουβέντες μας, πότε με συγκρατημένη δυσφορία. Και δεν ήταν σπάνιο ξέσπα
σμα ευχαρίστησης και χαράς που το προκαλούσαν βεβιασμένα κάπως αστειο- 
λογήματα και γέλια, να το διαδέχεται ανία και βαριεστημάρα. Μα πώς να 
γενόταν αλλοιώς; ’ Ηταν σταθερή η απόφασή μας να βιάσουμε τον εαυτό μας 
σε μια αυτοσυγκράτηση που τη νοιώθαμε σαν ένα βάρος δυσβάσταχτο. Κι 
αυτό το βάρος δεν συμπίεζε μονάχα αφόρητα τις σωματικές μας λειτουργίες, 
μα και το ίδιο αφόρητα συμπίεζε ολάκερο τον ψυχικό μας κόσμο.

Είχα φτάσει μέχρι του σημείου ν’ αποφασίσω να τα παίξω όλα για όλα, 
γιατί λυπόμουνα κατάκαρδα το καϋμένο το κορίτσι που φυσικά δεν είχε τις 
διεξόδους που είχα γω στο σίφουνα που τη συγκλόνιζε. Εγώ ένοιωθα τον εαυ
τό μου προνομιούχο σε όλα. Την ικανοποίηση που δεν έβρισκα στην Καίτη την 
έβρισκα έστω και σαν υποκατάστατο στην Αλίκη, κι όλες σχεδόν τις συνέπειες 
μιας αλόγιστης πράξης θα τις υφίστατο το άμοιρο κορίτσι. Κι ήταν κρίμα. 
Γιατί, έστω κι αν αποφεύγαμε την εγκυμοσύνη, εύκολο πράγμα, όμως το άλ
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λο;... Αν τάφερνε η περίσταση να χωρίσουμε κάποτε, τότε;... Ποιά θάταν η 
θέση της; Ποιό θάταν το μέλλον της;... Κι αυτή η προοπτική πάντα με τρόμα
ζε.'

Έτσι, σαν ερχόμουν στο σημείο να πάρω τη μεγάλη απόφαση, και σ’ 
αυτό το σημείο είχα φτάσει όχι μια και δυο φορές, η τροχοπέδη του μυαλού μ’ 
εμπόδιζε να προχωρήσω. Ως και στην τελευταία στιγμή, στα πιο τολμηρά μας 
χάδια, που ήταν ζήτημα λεπτών, δευτερολέπτων, να βουτήξουμε κι οι δυο σ’ 
αυτό που μας έσπρωχνε ένας πόθος ασυγκράτητος, τραβιόμουνα πίσω αφήνον
τας την καϋμένη την Καίτη έρμαιο όχι μιας απλής απογοήτευσης μα κάποιου 
είδους κατάπτωσης, που την έκανε να μένει ακίνητη για ώρα κυττάζοντας με 
απλανή ματιά το ταβάνι, για να γεμίσουν κατόπιν τα μάτια της γυρίζοντας 
απ’ το άλλο πλευρό.

Ωστόσο αποδείχτηκε τελικά πως αυτή η αυτοσυγκράτηση που τόσο μας 
στοίχισε και σωματικά και ψυχικά, στάθηκε σωτήρια και για τους δυο μας. 
Παρόλο που η φτωχούλα η Καίτη ποτέ δεν έμαθε ούτε μάντεψε την αφορμή.

Είχαμε πια από μέρες μπει στο Μάρτιο. Και μια μέρα ο αδερφός μου που 
διατηρούσε επαφή με τους κύκλους της Κυπριακής Αδελφότητας, που εγώ την 
είχα σταματήσει από καιρό, με πληροφόρησε πως η Αγγλική Κυβέρνηση της 
Κύπρου θα νοίκιαζε ένα βαπόρι για να μεταφέρει στην Κύπρο όσους Κυπρίους 
βρισκόντουσαν στην Ελλάδα και θέλαν να επαναπατρισθούν ή απλώς να επι- 
σκεφθούν τους δικούς τους και να γυρίσουν πίσω. Και με παρακίνησε να ετοι
μαστώ και γω να πάμε' μαζί, μια και παρουσιάστηκε μια τέτοια ευκαιρία να 
ταξιδέψουμε δωρεάν στην πατρίδα, να δούμε τους δικούς μας, τη μάννα μας, 
τις αδερφές μας.

Τούτη η πληροφορία μου ξαναζωντάνεψε μια δυνατή νοσταλγία που την 
ένοιωθα από καιρό, να ξαναδώ τους γνώριμούς μου τόπους, όπου γεννήθηκα 
και μεγάλωσα, τη μάννα μου, τις αδερφές μου, απ’ όπου με χώριζαν χρόνια. 
Και που η καϋμένη η μάννα μας δυο φορές ως τώρα, αφότου άνοιξε η θάλασσα, 
μας καλούσε να πάμε να μας δει, να μας αγκαλιάσει, προτού πεθάνει. Και να 
της δώσουμε προπαντός την ικανοποίηση να μας δει ζωντανούς, που σε τόση 
απελπισία την είχε ρίξει η αβεβαιότητα για την τύχη μας σ’ όλα τα χρόνια 
του πολέμου.

Συζητήσαμε το ζήτημα με τον αδερφό μου κι εξετάσαμε την περίπτωση 
του σύντομου γυρισμού μας για να κινήσουμε την επιχείρησή του, με την ελπί
δα πως τα πράγματα θα βελτιώνονταν και θα μπορούσαμε να ζήσουμε άνετα 
από δω και πέρα. Όμως παραξενεύτηκα που ο αδερφός μου περίγραψε την 
κατάσταση με ζοφερά χρώματα, αντικρούοντας ζωηρά, σχεδόν θυμωμένα, κά
θε μου επιχείρημα.

— Εγώ μονάχα καμιά δεκαπενταριά μέρες θα μπορέσω να μείνω στην 
Κύπρο. Θα γυρίσω πίσω να δω τί θα γίνει με τις δουλειές μου. Εσύ θα μείνεις 
αυτού κοντά στη μάννα μας, ώσπου να τακτοποιηθώ εγώ και να σου γράψω 
νάρθεις. Στην ανάγκη βρες καμιά δουλειά να μην κάθεσαι άεργος και ζεις σε 

βάρος των αδερφάδων μας και των γαμπρών μας. Στο κάτω - κάτω της γρα
φής, μένει κανείς εκεί που είναι η ζήση του!

Αυτό το τελευταίο δεν μ’ άρεσε καθόλου! Σαν να μούλεγε «ξεκουμπίσου 
κι άσε μας ήσυχους!» ’Αλλωστε πάντα σκληρά μου φερνόταν ο αδερφός μου, 
παρόλο που τους γλύτωσα σχεδόν απ’ την πείνα, αυτόν και τη γυναίκα του 
και την πεθερά του, κουβαλώντας τους στα μαύρα χρόνια της πείνας ένα σωρό 
πράγματα απ’ την Ελευσίνα. Ας είναι! Αυτά περάσανε. Έκανα το καθήκον 
μου σαν αδερφός. Μα σε τούτη την περίπτωση ήταν κι οι σχέσεις μου με την 
Καίτη που ο αδερφός μου στην αρχή την ειρωνευόταν, κι ύστερα σαν κατάλαβε 
πως η υπόθεση ήταν σοβαρή, πάσκισε να με πείσει να διαλύσω ένα δεσμό 
«τόσο παράταιρο για την ηλικία μου!»

Δεν ήξερα τί να κάνω! Τί ν’ αποφασίσω! Αν μείνω εδώ χωρίς τη βοήθεια 
του αδερφού μου, πώς θα ζήσω!... Κι αφού παρ’ όλες τις προσπάθειές μου να 
βρω έστω μια όποια και νάναι δουλίτσα, στάθηκε ακατόρθωτο! Και νάβρισκα 
κάποια δουλειά, θα μπορούσα να πνίξω τη νοσταλγία που με κατάτρωγε τόσο 
καιρό, τόσα χρόνια; Και φεύγοντας για την Κύπρο πότε θα κατάφερνα να γυ
ρίσω; Κι η Καίτη;... Δεν έβλεπα από πουθενά διέξοδο. Θυμήθηκα τον Γιάννη 
Αγιάννη στους «Αθλίους» του Ουγγώ: «Τρικυμία εν τω κρανίω!» Μα ήταν 
μονάχα τρικυμία μέσα στο κρανίο ή λαίλαπας που συγκλόνιζε ολάκερη την 
ψυχή μου;... Αχ καϋμένη Καίτη!... Για εξιλαστήριο θύμα προορίζεσαι, αθώο 
θύμα αδιόρατων περιστάσεων!

Φυσικά δεν είπα τίποτε στην Καίτη. Μπορούσα να της αναφέρω τέτοιο 
πράμα; Μονάχα που δεν μπορούσα ν’ αποφύγω να πέφτω σε συλλογή κάθε 
τόσο, ώσπου το αντελήφθηκε και με ρώτησε μια μέρα ανήσυχα, σε κάποια 
στιγμή που ξέφυγε απ’ την προσοχή μου.

— Μα τί έχεις κι είσαι συλλογισμένος!... Είσαι τίποτε άρρωστος;
— A όχι χρυσό μου!... Αρρωστώ εγώ ποτέ μου;... Μονάχα... να!... κάτι 

μικροδιαφορές με τον αδερφό μου!... Αλλά δεν είναι τίποτε σοβαρό. Θα περά
σουν.

— Αν είναι για λεφτά πέσμου το Δήμο μου!... Έχω κάτι οικονομίες...
Για μια στιγμή ξαφνιάστηκα. Μα γέλασα βεβιασμένα.
— Τί ιδέα καϋμένη Καιτούλα!... Όχι χρυσό μου!... Είναι άλλου είδους οι 

διαφορές μας!... Μα δεν είναι τίποτε!... Ξέχασέ το!
Όλα αυτά όμως με βάραιναν τρομερά. Δεν ήταν ένα απλό δίλημμα μέσα 

στο οποίο περιπλέχτηκα. Ήταν η «περιπλοκή των περιπεπλεγμένων περι
πλοκών» του μακαρίτη του Γούναρη. Και κείνον τον οδήγησαν στο εκτελεστι
κό απόσπασμα. Εμένα πού θα με οδηγήσουν; Να το ρίξω στη μοιρολατρεία; 
Ν’ αφεθώ χωρίς πάλη να με παρασύρει το ρέμα; Και σαν δεν έχω δύναμη και 
το ρέμα είναι ορμητικό, πώς θα μπορέσω να παλέψω;

Πάντως για καλό και για κακό, πήγα στην Επιτροπή που σχηματίστηκε 
και συνεδρίαζε στο Προξενείο της Κύπρου στη Βρεττανική Πρεσβεία, και γρά
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φτηκα για το ταξίδι που ετοιμαζόταν. Στο κάτω - κάτω δεν έπαιρνα και 
καμιά υποχρέωση. Βλέποντας και κάνοντας.

Ωστόσο από κείνη τη στιγμή η τρικυμία μέσα μου φούντωσε. Τί θάκανα; 
Ποιά στάση να πάρω απέναντι στην Καίτη; Νάμουν σίγουρος πως το ταξίδι 
μου θάταν σύντομο, νάμουν σίγουρος πως ο γυρισμός μου θάταν εξασφαλισμέ
νος, το πράγμα δεν παρουσίαζε και μεγάλη δυσκολία. Όμως η απενταρία μου 
από τη μια κι η αβεβαιότητα για τη βελτίωση της γενικής κατάστασης που θα 
έδινε ελπίδες οικονομικής αποκατάστασής μου από την άλλη, σε συνδυασμό με 
τα λόγια και τις διαθέσεις του αδερφού μου, μούδινε σχεδόν τη βεβαιότητα 
πως το ταξίδι μου στην Κύπρο θάμοιαζε με πραγματικό επαναπατρισμό, χω
ρίς καμιά προοπτική γυρισμού μου στην Ελλάδα. Οπότε;...

Κόντευε να μου φύγουν τα συλλογικά! Τί να της πω της Καίτης; Πώς να 
της φερθώ;... Να κάνω τον αδιάφορο και ν’ αφήσω να περάσει αυτός ο μήνας 
και την τελευταία στιγμή να πάρω μια ξαφνική απόφαση, μια βουτιά στο 
κενό; ’ Η να πασκίσω από τώρα να την προδιαθέσω και να την βαυκαλίσω με 
ψεύτικες υποσχέσεις; Η πρώτη προοπτική μ’ άφηνε κάπως ησυχασμένο για 
την ώρα. Η δεύτερη όμως με κατατρόμαζε. Το ερωτικό οικοδόμημα που φτιά
ξαμε τόσο όμορφο και που φαινόταν τόσο στέριο, θα γκρεμιζόταν σε τραγικά 
ερείπια!

Από δω και πέρα θα μας περιέσφιγγε σαν μάγγανο ο φόβος του χωρι
σμού, του παντοτεινού χωρισμού, και τούτο το καρδιοχτύπι θ αντικαθιστούσε 
το άλλο καρδιοκτύπι, το γλυκό καρδιοχτύπι του έρωτα, της αγάπης, που οδη
γούσε στο ηρέμισμα της ψυχής, στην ικανοποίηση της προσμονής για μια αύ
ριο που θάταν η ίδια με τη σημερινή, που θ’ αποτελούσε τη συνέχεια μιας 
ευδαιμονίας που τη νιώθαμε παντοτινή κι αιώνια.

Και μέσα στην ψυχική τούτη αναστάτωση εισχώρησε και μια δείλια παρά
ξενη, σαν να βρισκόμουνα μπροστά σ’ ένα κίνδυνο που δεν θα μπορούσα να τον 
αντιμετωπίσω, που αρνιόμουν να τον αντικρύσω. Και φανταζόμουν την απελ
πισία της Καίτης, τα δάκρυά της, τις εκλιπαρήσεις της. Και μ έπιανε τρεμού
λα. Πώς θα τ’ αντιμετώπιζα όλ’ αυτά, τί παρηγοριά θάβρισκα να της δώσω, 
τί ψευτιές να της αραδιάσω, εγώ που μισούσα το ψέμα και την υποκρισία σαν 
τους χειρότερους εχθρούς μου, εγώ που πάθαινα σαν τύχαινε να γελάσω ένα 
φίλο μου και να μην πάω στο ραντεβού μας!

Θάταν προτιμότερη η αναβολή. Μια αναβολή που θάταν μια τέλεια 
απάρνηση του εαυτού μου, μια αναβολή που θα με βύθιζε αναγκαστικά μέσα 
στο ψέμα και την υποκρισία, και θα μου δημιουργούσε μια τέτοια ψυχική και 
πνευματική κατάσταση που θάπαιρνε τη μορφή κατάπτωσης, και μοιραία θα 
την πρόσεχε η Καίτη και θα της μετάδινα την ίδια κατάπτωση, που για κείνην 
θάταν χωρίς εξήγηση, εξήγηση που γω θ’ απόφευγα να της δώσω. Και στο 
τέλος το χτύπημα που θα την έβρισκε θάταν για κείνην ουρανόσταλτο.

Σμίξαμε και κείνο τ’ απόγεμα σαν πάντα. Και τρυπώσαμε σ ένα κινη
ματογράφο. Και μέσα στο σκοτάδι της έπιασα το χέρι και πάσκιζα να της το 
σφίξω μα το χέρι μου τρεμούλιαζε. Το πρόσεξε και μου ψιθύρισε:

— Το χέρι σου τρέμει. Τί έχεις!... Είσαι άρρωστος;...
— Μη δίνεις σημασία!... Κρυολόγησα λιγάκι!
Να αμέσως το ψέμα!... Και καυχιόμουνα πως μισώ το ψέμα και τ’ απο

φεύγω πάντα!....Τώρα τελευταία το κατάλαβα πως παρ’ όλους τους ισχυρι
σμούς μου, το ψέμα είναι ζυμωμένο με τον άνθρωπο, με τη ζωή!...

Βγαίνοντας την οδήγησα σ’ ένα μαγέρικο στην οδό Βερανζέρου. Πράμα 
σπάνιο στις σχέσεις μας κι εξαιτίας της ά*πενταρίας  μου και γιατί εκείνη δεν 
ήθελε ν’ αργεί για να μη τη μαλλώνει η γρηά της που την περίμενε να της 
κάνει συντροφιά στο τραπέζι, γιατί δεν έτρωγε ποτέ μόνη της. ’Ενοιωθα 
όμως την ανάγκη για κάποιο ξέσπασμα. Γύρευα κάποια διέξοδο στο φουρτού- 
νιασμα της ψυχής μου. ' Ηπια πεντέξη ποτήρια κρασί, την ανάγκασα να πιει κι 
αυτή δυο ποτήρια, ευθυμήσαμε, κάναμε κέφι, ένα κέφι ψεύτικο για μένα, που 
ωστόσο έσωσε την κατάσταση σε κείνη την κρίσιμη βραδυά. Αύριο όμως;... 
Μεθαύριο;...

Την άλλη μέρα την πέρασα ολάκερη ως την ώρα του ραντεβού μας, πα
σκίζοντας απεγνωσμένα να εισχωρήσω ως τα τρίσβαθα του εαυτού μου, να τον 
καταλάβω, να τον εξετάσω, να τον ανακρίνω. Μα κει πούλεγε πως κάπου 
θάφτανα, μου ξέφευγε και μ’ άφηνε έρμαιο της αδυναμίας μου. Πήγα στο 
Ζάππειο και κάθησα σ’ ένα απόμερο παγκάκι στη λιακάδα, και πάλευα με τον 
εαυτό μου όλο το πρωινό. Μα η πάλη ήταν άνιση. Η σκέψη μου δεν κατάφερνε 
να εισχωρήσει πολύ βαθειά. Και τα αισθήματά μου δεν δίνανε χειροπιαστή 
λαβή.

Ήταν η μέρα που τ’ απόγεμα θα το περνούσαμε στης Φρόσως. Και μέσα 
στα συνηθισμένα μας ερωτικά παιγνίδια, που δεν κατάφερναν σε μένα να δώ
σουν μια φυσιολογική έκφραση, για να ξεφύγω από την προοπτική να προδο- 
θούν αυτά που μ ’ ανατάραζαν σύββαθα, τόρριξα στα γαργαλίσματα, που άλ
λες φορές διώχναν κάθε ίχνος μονοτονίας, δίνοντάς μας μια τεχνητή ιλαρότη- 
τα, και τώρα θα με σώζανε με την τέτοια ιλαρότητα από το φανέρωμα της 
ψυχικής μου ταραχής, που θα τη μετάδινα άφευκτα στην ψυχή της Καίτης.

Κι οι μέρες περνούσαν. Κι η κάθε μια πρόσθετε και τη δική της ζοφεράδα 
στον ουρανό της ψυχής μου και στην όποια αιθρία των σχέσεών μας. Ήταν 
φοβερός ο αγώνας που κατάβαλλα για να φαίνομαι φυσικός, για να μη φανερώ
νω την αγωνία που μ’ έδερνε και που όσο κόντευε η μοιραία μέρα όλο και 
αύξαινε. Και καμιά απόφαση δεν μπορούσα να πάρω. Τί ν’ αποφασίσω;... 
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα! Να μη φύγω για την πατρίδα; Τί νάκανα 
σχεδόν απένταρος στην Αθήνα; Και σαν ο αδερφός μου έφευγε, ξέρω γω πότε 
θα γύριζε πίσω;

Κι όλη την ημέρα ως την ώρα του ραντεβού μας, έτρεχα από δω κι από 
κει σαν τρελλός, πασκίζοντας ίσως βρεθεί κάποια δουλίτσα, όσο μικρή και 
νάναι, έστω και χειρωνακτική. Εξευτελιζόμουν παρακαλώντας φίλους, γνω
στούς, άγνωστους, να μου δώσουν για να μου βρουν κάπου να τρυπώσω, κά
ποια διέξοδο απ’ το αδιέξοδο που βρισκόμουν, κάποιο δρομάκι σωτηρίας. Μα 
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πού!... Κλητήρας, γκαρσόνι, γραφιάς, διορθωτής σε τυπογραφεία κι εφημερί
δες, πουλητής σε οποιοδήποτε κατάστημα, ακόμα και μπακάλικο, πλασιέ... 
ότι και νάταν! Τίποτε, τίποτε, τίποτε!... Ήταν μια αναθεματισμένη περίστα
ση που αλοίμονό του σ’ όποιον βρισκόταν χωρίς δουλειά!...

Μα ήμουν σίγουρος πως αν έβρισκα μια τέτοια δουλειά θα τη δεχόμουνα; 
Ή μπας και πάσκιζα να ξεγελάσω τον εαυτό μου;... Να κερδίσω χρόνο; Αυτές 
τις προσπάθειες για δουλειά κι αυτές τις σκέψεις τις είχα κάνει και πιο πριν κι 
αυτές τις αμφιβολίες τις είχα ξαναδοκιμάσει. Με το ίδιο αποτέλεσμα. Η νο
σταλγία μου ήταν ακατανίκητη, κι αν πάσκιζα να βρω δουλειά κι αν έβρισκα, 
θάταν μια ανάπαυλα προσωρινή στην αγωνία που μ’ έδερνε. Σαν μια αναστο
λή καταδίκης ως τη μοιραία μέρα της εκτέλεσης. Κι αυτή η ψυχολογική πάλη 
αντανακλούσε όπως πάντα, κι όσο κι αν πάσκιζα απεγνωσμένα να τ ’ αποφύ
γω, στο φέρσιμό μου, στη στάση μου απέναντι στο δύστυχο κορίτσι. Και κείνη 
που πάσκιζε κάτι να μαντέψει και δεν έβρισκε κανένα νήμα που να την οδηγού
σε, βασανιζόταν φανερά, αποφεύγοντας στις πολλές φορές και να με ρωτά τί 
μου συμβαίνει, τί με βασανίζει.

Κι όμως τί ευτυχία θα χαιρόμαστε αν τα πράματα ήσαν αλλοιώτικα! Αν 
είχα κάποια καλή θέση, απ’ όπου εύκολο θάταν νάπαιρνα μια μικρή άδεια, 
όπως και τόσοι άλλοι συμπατριώτες μου, που θα γύριζαν πίσω χαρούμενοι κι 
ευτυχισμένοι που θάβλεπαν τους δικούς τους ύστερα από τη λαίλαπα του πολέ
μου, που θα τους έβρισκαν καλά, και που θάβρισκαν στο γυρισμό τις δουλειές 
τους, που μια μικρή διακοπή έστω κι ενός μηνός για δυο, καθόλου δεν θα 
επηρέαζε.

Τότες κι ο χωρισμός με την ιδέα της προσωρινότητας θάχε τη γλύκα του, 
θάχε την ευχάριστη συγκίνησή του, κι η προσμονή του γυρισμού θα προετοί
μαζε τις καρδιές σε μια πιο μεστή ευτυχία. Θα μπορούσα και να την παντρευό
μουνα, και τί χαρά να παρουσίαζα στους δικούς μου τέτοια όμορφη νυφούλα!... 
Και πώς θα καμάρωνα να την έχω στο πλευρό μου στους δρόμους του χωριού 
μου, στις επισκέψεις στους συγγενείς μου!

Αλλά και να την άφηνα πίσω, πάλι σαν γύριζα... Αλλά τί βασανίζω το 
μυαλό μου, τί ανασκαλεύω την πληγή που άνοιξε μέσα μου, τί βγαίνει απ’ 
όλες τούτες τις ονειροφαντασίες!... Πάει, τελείωσε!... Το σπάνιο τούτο ειδύλ
λιο, το ουρανοκατέβατο, θάπαιρνε κάποιο τέλος. Και ποιό τέλος!... Δεν τολ
μούσα ούτε να το συλλογιστώ! Ούτε να το φανταστώ!

Κι έφτασε η ώρα να πάρω την τελική απόφαση. Άλλη αναβολή δεν σή
κωνε. Άλλη υπεκφυγή ήταν μάταιη! Θα φύγω. Δεν γίνεται αλλοιώς! Όλα μ’ 
αναγκάζουν σε τούτο. Όλα με σπρώχνουν σ’ αυτό. Απομένει μονάχα να πά
ρω την υπέρτατη απόφαση: να της το πω ή να της το αποκρύψω; Να τη 
βουκαλίσω με ψευτιές που τόσο τις μισώ, με υποσχέσεις που ξέρω από πριν 
πως δεν θα τις πραγματοποιήσω; Το δίλημμα ήταν τρομερό. Έχασα τον ύπνο 
μου, έχασα κάθε όρεξη για ο,τιδήποτε. Με κούραζε κάθεσκέψη, κάθε προσπά
θεια απόφασης, αφέθηκα να με παρασύρει ο χείμαρρος, έρμαιο της αναποφασι 
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στικότητάς μου, της δειλίας μου ν’ αντιμετωπίσω την αντίδραση της Καίτης, 
της σιχασιάς μου μπροστά στο ψέμα και την υποκρισία.

Και το τί θα γενόταν το κορίτσι σαν ξαφνικά μ’ έχανε, τί θακάνε σαν 
πήγαινε στο ταχτικό ραντεβού μας και δεν μ’ έβρισκε, και θα περίμενε, και θα 
περίμενε άδικα... και δεν θάξερε καν από πού να με ζητήσει, από ποιόν να 
ζητήσει πληροφορίες για μένα, τί απόγινα, πού πήγα, γιατί χάθηκα... Όλα 
τούτα απόφευγα να τα συλλογιστώ, τρόμαζα σαν αόριστα μούρχονταν στο 
μυαλό, μου σκότιζαν τη συνείδηση, μ’ έκαναν ένα σωστό ρομπότ, χωρίς ζωή, 
χωρίς ψυχή!

Κι έκανα σαν τυφλός τη μεγάλη βουτιά, χωρίς καν να συλλογιστώ πού θα 
καταστάλαζα, πού θα προσθαλασσωνόμουν!

Κι έφτασε η τελευταία μέρα. Η μέρα της κρίσης! Όταν μου είπαν πως 
την άλλη μέρα το πρωί θα κατεβαίναμε όλοι στο Πασαλιμάνι απ’ όπου θα 
μπαρκάραμε, μούρθε σαν χτύπημα κατακέφαλα. Ζαλίστηκα, θαμπώσαν τα μά
τια μου, θάμπωσε το μυαλό μου. Κόντεψε να σωριαστώ χάμω. Με δυσκολία 
κρατήθηκα στα πόδια μου. Δεν το περίμενα πως ήταν η τελευταία μέρα. Λο- 
γιάριαζα πως είχα μπροστά μου το λιγότερο μια βδομάδα.

Τί να κάνω τώρα!... Θα την έβλεπα λοιπόν για τελευταία φορά; Και τί θα 
της έλεγα!... Πώς θα της φερνόμουν;... Πώς θα την αντίκρυζα;... Ήταν φριχτό 
αυτό που ένοιωθα. Φριχτό μα αξεδιάλυτο. Ένοιωθα τα μέλη μου κομμένα, 
μια ταχυπαλμία που χτυπούσε στ’ αφτιά μου και μ’ έκανε αν ήθελα να μετρή
σω τους χτύπους της καρδιάς μου χωρίς ν ’ αγγίξω το σφυγμό μου.

Κατάφυγα σαν μεθυσμένος σ’ ένα καφενείο. Τρύπωσα σε μια γωνιά και 
πάσκισα να κλείσω ερμητικά τις πόρτες του εαυτού μου. Να μη βγαίνει έξω 
ούτε σκέψη, ούτε αίσθημα, ούτε αίσθηση καμιά. Να βυθιστώ σ’ ένα ψυχικό 
σκοτάδι, στην ανυπαρξία. Μα ήταν δυνατό; Ήταν μπορετό; Λίγα λεφτά Θεέ 
μου νάχα!... Λίγα λεφτά!... Και θα πετούσα μακριά μου και τη νοσταλγία μου 
και τον πόθο να ξαναδώ τη μάννα μου!... Μονάχα να μην παρατήσω σύξυλο 
τούτο το άμοιρο κορίτσι!!...

Μα τόσο πολύ την αγαπούσα λοιπόν που για το χατήρι της θα θυσίαζα 
όλες μου τις παιδικές και νεανικές αναμνήσεις, ακόμα και τη μάννα μου που 
είχα τόσα χρόνια να τη δω, και που δεν ήξερα καν πώς ήταν στην υγεία της!... 
Όχι, δεν ήταν ούτε αγάπη ούτε έρωτας. Ήταν κάτι άλλο. Ήταν οίχτος, 
ήταν τύψη; Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω. Ήταν κάτι το ακαθόριστο. Κάτι το 
σκοτεινό, το ανεξιχνίαστο.

Και πάλι ξανασυλλογίστηκα: γιατί να μην της το πω, να τη βαυκαλίσω 
μ’ ελπίδες που τις ένοιωθα ψεύτικες, απραγματοποίητες!... Κι έπειτα ένοιω
θα να προβάλλει μέσα μου μια αμυδρή ελπίδα, μια ελπίδα που πότε την έβλε
πα αβάσιμη, πότε που είχε κάποια βάση, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
κάποια διέξοδο. Και φανταζόμουνα την Καίτη να ψάχνει να με βρει, ρωτώντας 
δεξιά κι αριστερά, προπάντων τη Φρόσω, που κι αυτή δεν θάξερε τί να της 
πει!... Την φανταζόμουνα να κλαίει, να χτυπιέται, μα σιγά -σιγά να το χωνέ- 
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ψεί, να παρηγορηθεί, να με ξεχάσει, και προπαντός να με μισήσει για την 
απονιά μου, την παλιανθρωπιά μου, ναι, την παλιανθρωπιά μου!... Κι αυτό το 
μίσος, αυτή η περιφρόνηση θάταν η σωτηρία της, η παρηγοριά της!

Και ποιος ξέρει, μετά χρόνια, όταν θάφτιαχναν τα πράματα, θα μπορούσα 
ίσως να ξαναγυρίσω στην Αθήνα και να την ξανάβρισκα. Ίσως όχι στο σπίτι 
της γρηάς που ως τότε μπορεί νάχει πεθάνει, μα από τη Γαλλίδα που θα την 
έβρισκα σίγουρα και θα μούδινε νέα της και θα μούδειχνε το σπίτι της. Εξόν 
πάλι αν... Μα γιατί βάζω πάντα το ανάποδο στο νου μου; Κείνη αποκλείεται 
να μάθει πού βρίσκομαι, αν βρίσκομαι στην Κύπρο, μα κι αν μάθει πώς θα με 
βρει; Εγώ όμως δεν θα δυσκολευόμουν να την ανακαλύψω. Όμως με τί μού
τρα θα την ξαναντίκρυζα;

Και ξαφνικά άρχισα να τρέμω σύγκορμος. Αν πάθαινε τίποτε;... Αν αρ- 
ρωστούσε;... Αν... (όχι Θεέ μου, όχι αυτό!...) ...αν αυτοκτονούσε;... Σε τούτη 
τη σκέψη με περέχυσε κρύος ίδρωτας. Θα γίνω λοιπόν κι εγκληματίας; Κείνη 
η αναπάντεχη συνάντηση, κείνο το ολότελα τυχαίο πισωκράτημα για να πάω 
να λιαστώ στο Σύνταγμα, θ’ απόβαινε μοιραίο γι’ αυτό το αθώο κορίτσι, που 
μου φύλαξε την αγάπη της τόσα χρόνια, μια αγάπη που δεν πισωπάτησε αντι- 
κρύζοντας ένα κακομοιριασμένο, σχεδόν κουρελλή, σχεδόν ασπρομάλλη σαραν
τάρη, μα τόσο πρόσχαρα μου χάρισε την ψυχή της, τον εαυτό της ολάκερο, και 
μου γλύκανε τόσο ολοκληρωτικά τις μαύρες μέρες που περνούσα τότε!

Θάκανα αυτή την αχαριστία, αυτό το έγκλημα; Και δεν θάταν έγκλημα κι 
απέναντι στον εαυτό μου; Άραγε ταξιδεύοντας για την Κύπρο πώς θάνοιωθα 
από τη στέρησή της, από... Μα τί λέω!... Πώς θάνοιωθα που θάχα διαπράξει 
τέτοιο έγκλημα, πώς θάβρισκα ησυχία, πώς θάβρισκα ψυχική γαλήνη;... Θα 
μπορούσε η προσμονή αυτού που πήγαινα να βρω, ν’ αντισταθμίσει έστω και 
τόσο δα την αυτοκαταδίκη για κείνο που θάφηνα πίσω μου;

Τέλος, κατατσακκισμένος, ηθικό ράκος, ψυχικά και σωματικά άρρωστος, 
πήγα στο τελευταίο ραντεβού μας.

Πήγα δέκα λεπτά πιο νωρίς ξεπίτηδες, μπας και μπορέσω και συνεφέρω 
κάπως, και κρύψω ως ένα μέτρο το ηφαίστειο που κόχλαζε μέσα μου. Έκοβα 
βόλτες ανάμεσα στον κόσο που μπαινόβγαινε στον υπόγειο σταθμό, πασκίζον
τας όσο μπορούσα να κλείσω τις πόρτες του μυαλού και της ψυχής μου. Και 
σαν την αντίκρυσα να κατεβαίνει τις σκάλες μ’ ένα ύφος κι ένα χαμόγελο 
σιγουριάς, ξεγνοιασιάς και ήρεμης ευτυχίας, σφίχτηκε η καρδιά μου.

Με χαμόγελο που πάσκισα να το κάνω όσο γίνετα φυσικό, την έπιασα 
απ ’ το μπράτσο κι ανεβήκαμε στην πλατεία. Καθήσαμε, όπως πού και πού το 
συνηθίζαμε, σ’ ένα μπαράκι της στοάς κι ήπιαμε από μια μπύρα, χαμογελα
στοί, αμίλητοι. Ύστερα τραβήξαμε για το Άλσος ανταλλάσσοντας συνηθι
σμένες κουβεντούλες, μ’ ασυνάρτητα αισθήματα από μέρους μου, τη στιγμή 
που ξεμοναχιασμένοι σ’ ένα παγκάκι θα ενώναμε τις δυο ψυχές μας, τους δυο 
λογισμούς μας. Μα η δική μου ψυχή... Ο δικός μου λογισμός...

Καθήσαμε στο πιο απόμερο παγκάκι, κολλητά ο ένας στον άλλο για λίγη 
ζεστασιά, στο κάπως κρύο απομεσήμερο μιας μαρτιάτικης συννεφιασμένης μέ
ρας. Και κείνη δεν γύρευε μονάχα τη ζεστασιά του κορμιού. Γύρευε πριν απ’ 
όλα τη ζεστασιά της ψυχής, που εγώ άθελά μου αρνιόμουνα να της προσφέρω.

— Σαν κάτι νάχεις!... μου κάνει σε κάποια στιγμή, σηκώνοντας τα μάτια 
στα δικά μου. Σου συμβαίνει τίποτε;...

Δοκίμασα να χαμογελάσω, μα το χαμόγελό μου βγήκε ψεύτικο.
— θΧι ΧΡυσθ μου!... Τί να μου συμβαίνει!... Να!... Κουράστηκα όλο το 

πρωινό γράφοντας στη γραφομηχανή κάτι επιστολές του αδερφού μου... εγγλέ
ζικες και γαλλικές!

— Ξέρεις κι εγγλέζικα;...
— Και βέβαια ξέρω!
— Θυμάσαι τη Σεσίλ;... με ρώτησε γελώντας. Σου τόπα πως σ’ αγαπού

σε;... Και πώς να μη σ’ αγαπήσει με κείνο τον πίθηκο που της φορτώσανε!... 
Καϋμένη Σεσίλ!...

— Ευτυχώς που δεν το είχα καταλάβει!... Αλλοιώς...
— Τί αλλοιώς!...
— Αλλοιώς πώς θα σμίγαμε οι δυο μας!...
— Θες να πεις, θα με προτιμούσες από κείνη;... έκανε με κάποια δόση 

αυταρέσκειας.
— Και το ρωτάς;...
— Ψεύταρε!... μου κάνει με νάζι.
— Ακούσε μωρό μου!... Τότες ήσουν ένα παιδί δώδεκα χρονών. Θα ήταν 

αφύσικο ν’ αγαπήσω ένα τόσο μικρό κοριτσάκι!... Ενώ τώρα...
— Ας είναι!... Σε πιστεύω!...
Το ευτύχημα ήταν πως με τούτες τις κουβέντες, που τις είχαμε ξαναπεί 

τόσες φορές με διαφορετικούς τόνους και διαφορετική διάθεση, σαν νάρχιζαν 
να διαλύονται οι ατμοί που μου πίεζαν το στήθος και μ’ έπνιγαν. Είπαμε κι 
άλλα πολλά, ξανά σχέδια για το μέλλον, ξανά ελπίδες, φόβοι, ανησυχίες, ...κι 
η ώρα πέρασε, ήρθε το σκοτάδι. Κόντευε η φοβερή στιγμή... η μεγάλη ώρα!... 
Κι άρχισα ξαφνικά να τρέμω!

— Κρυώνεις;... μου κάνει.
Η παλιοκαμπαρτίνα μου ήταν αλήθεια ελαφριά, ενώ κείνη φορούσε ένα 

ζεστό παλτουδάκι, δώρο της γρηάς όπως μου είπε. Δεν της απάντησα. Μόνο 
σηκώθηκα, την έπιασα απ’ το χέρι και τη σήκωσα. Αγκαλιασμένοι, αδιαφο
ρώντας τί θα λέγαν όσοι μας βλέπανε, τραβήξαμε για το σπίτι της. Αμίλητοι, 
εγώ κλείνοντας το μυαλό μου από κάθε σκέψη, εκείνη μ’ ένα αδιόρατο χαμό
γελο, χαμόγελο που το μάντευα, χαμόγελο ανύποπτης απαντοχής. Και φτά
σαμε στη ξώπορτα.
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Έβγαλε από τη τσάντα της το κλειδί κι άνοιξε την πόρτα. Όπως πάν
τα. Κι όπως πάντα γύρισε προς εμένα ν’ ανταλλάξουμε το φιλί της καληνύ
χτας. Την άρπαξα στην αγκαλιά μου με μια ορμή, με μια ζέστη πρωτόφαντη, 
κόλλησα τα χείλη μου στα δικά της, και ρουφούσα, ρουφούσα σαν νάθελα να 
ρουφήξω την ψυχή της. Αποσπάστηκε κάπως παραξενεμένη από το ξέφρενο 
αγκάλιασμά μου.

— Μα τί σ’ έπιασε απόψε!... Δεν με ξαναφίλησες έτσι!...
— Μη δίνεις σημασία χρυσό μου!... Είναι για να σου δείξω όσο μπορώ 

πιο πλέρια την αγάπη μου. Σ’ αγαπώ χρυσό μου!... Σ’ αγαπώ!... Σ’ αγα
πώ!... Και θα σ’ αγαπώ πάντα!... Καληνύχτα!...

Και ξεκολλώντας από πάνω της τόβαλα στα πόδα σαν να με κυνηγούσαν!
* ♦ *

Κείνο το βράδυ αν μ’ έβλεπε κανένας γνωστός μου σίγουρα θα μ’ έπαιρνε 
για τρελλό. Δεν ζήτησα φα'ί'. Το αναστατωμένο μου είναι ζητούσε μοναξιά 
και κάποιο ξέσπασμα, κάποια ας πούμε ψυχαγωγία. Μονάχα να μην αντικρύ- 
σω κανένα, να μην κουβεντιάσω με κανένα, ν’ απομονωθώ από τη γύρω μου 
ζωή, από τη γύρω μου κίνηση. Χώθηκα σ’ ένα κινηματογράφο. Μα τί είδα;... 
Τί ένοιωσα;... Τί κατάλαβα;... Ούτε και γω δεν ξέρω. Δεν είδα τίποτε, δεν 
ένοιωσα τίποτε, δεν κατάλαβα τίποτε!

Και πήγα να κοιμηθώ σ’ ένα βρώμικο ξενοδοχείο της οδού Αθηνάς. Δεν 
ήθελα να πάω σπίτι, ν’ αντικρύσω την Αλίκη. Και το πρωί βρήκα να της πω 
μια ψεύτικη ιστορία, μια αστεία δικαιολογία. Με κείνη μπορούσα να λέω ψευ
τιές χωρίς τύψεις. Και βεβαιώνοντάς την ακόμα μια φορά πως σ’ ένα μήνα 
θάμουνα πίσω, πήρα τη βαλίτσα μου και κατέβηκα στον Πειραιά, αφήνοντάς 
της τα πράματά μου και τα βιβλία μου.

Μπάρκαρα στο βαπόρι. Κι έτσι το «ΑΝ...» και το «ΑΝ ΔΕΝ...» συμπλή
ρωσαν το φαύλο κύκλο τους!

Α.Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΪΠΡΟΛΕΩΝ

Ο ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 
TOT ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

Ο Αντρέας Καραντώνης γεννήθηκε στην Άνδρο το 1910. Το 1923 εγκα
ταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα. Πολύ νωρίς αφοσιώθηκε στη λογοτεχνία και 
ιδίως στην ποίηση και την κριτική. Θαυμαστής του Παλαμά και ένας από τους 
κυριότερους μελετητές του. Στα 1931 ανακαλύπτει τον άγνωστο ακόμη ποιη
τή Γ. Σεφέρη για τον οποίο γράφει το βιβλίο «Ο ποιητής Γ. Σεφέρης». Παρα
κολουθεί συνεχώς την πορεία του μεγάλου ποιητή, ενώ συγχρόνως απλώνει 
την κριτική του δραστηριότητα σ’ όλους τους τομείς της νεοελληνικής λογο
τεχνίας. Κατά καιρούς συνεργάστηκε με πολλά λογοτεχνικά περιοδικά και δη
μοσίευσε πλήθος άρθρα σε εφημερίδες. Έγραψε ακόμη πολλές ραδιοφωνικές 
εκπομπές γύρω από θέματα και μορφές της Ελληνικής Γραμματείας.,Υπήρξε 
μέλος της «Ομάδας των 12», μέλος των Επιτροπών για την απονομή των 
κρατικών βραβείων, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του «Ιδρύματος Κωστής 
Παλαμάς». Τιμήθηκε με τα «Βραβεία Δήμου Αθηναίων» (1957), «Βραβείο 
Πουρφίνα» (1959), «A' Κρατικό Βραβείο Κριτικής» (1971), «Βραβείο Ακα
δημίας Αθηνών (1971) και «Μέγα Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας» (1972).

Ο Αντρέας Καραντώνης πέθανε τον Ιούνιο του 1982 αφήνοντας πίσω του 
μια σημαντική πνευματική παραγωγή.

Ποίημα του Αντρέα Καραντώνη αφιερωμένο στον Κ. Χρυσάνθη. Γράφτηκε 
στις 29.4.1975 με τίτλο «Το Χαμένο Λειβάδι, ή Περιμένοντας τον Κύπρο Χρυ
σάνθη...»

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΛΕΙΒΑΔΙ
Ή

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ...
Το χαμένο Λειβάδι 
βρέθηκε. Το είχε κλέψει 
μιά φαντασία ερωτευμένου. 
Χωρίς κανείς νά τον δει 
μήτε κι ή 'Αστυνομία νά τον κιαλάρει, 
το άρπαξε καί το άπίθωσε κάπου στη Θράκη 
το πλούμισε μέ λουλουδένιες παραισθήσεις 
μ ' ένα σπιτάκι κάτω άπό βαλανιδιές 
μ ’ ένα κοπάδι βώδια καί μ ’ εκείνην 
πού γιά χάρη τής έκλεψε το λειβάδι -
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μέ τήν κοπέλλα που τή λέγαν Μάρθα. 
Θά περνούσε καλή ζωή μαζί της 
άλλα τους χώρισαν πολέμοι καί πολέμοι 
καί στις πολεμικές άπώλειες ένέγραψαν 
τ ’ όνομα τό δικό του καί τής Μάρθας, 
πριν άπ ’ ολα τό λειβάδι βέβαια. 
Τώρα, αν σας πω πώς βρέθηκε, 
ίσως λιγάκι νά ένδιαφερθεΐτε.
Τό άνακαλύψαν σ ’ ένα μυθιστόρημα. 
Συγγραφέας του ό Πόνος Σαμάρας 
τέσσερα χρόνια τώρα πεθαμένος.
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0 ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 
ΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Κάποτε ένας Ελλαδίτης κριτικός και λογοτέχνης, που βρέθηκε για λίγο 
στην Κύπρο, με ρώτησε:

— Ποιος είναι ο πολυγραφότερος Κύπριος λογοτέχνης;
Αυτόματα του απάντησα:
— Ο Κύπρος Χρυσάνθης. Ο λογοτέχνης αυτός ίσως είναι μάλιστα ο πο

λυγραφότερος των Ελλήνων αν εξαιρέσουμε το Ρίτσο!
Ο Χρυσάνθης στη μακρόχρονη πορεία του στα γράμματα έχει καταπια

στεί με όλα σχεδόν τα είδη της λογοτεχνίας και έχει γράψει πλήθος επιστημο
νικά άρθρα της ειδικότητάς του ως γιατρού. Πέρα όμως από το πλήθος των 
εκδόσεων και των δημοσιευμάτων του, ο Κύπρος Χρυσάνθης μ’ ένα άκρατο 
δημιουργικό αυθορμητισμό καταφέρνει να χαράζει συνεχώς την προσωπική 
του πορεία. Κατασταλαγμένος από γνώση και αίσθηση, δημιουργεί ασταμά
τητα, αναζητά διαρκώς, επισημαίνει πτυχές της Κυπριακής λογοτεχνίας και 
τις ξεδιπλώνει. Αγαπά τον τόπο του, τον τραγουδά, λαχταρά για το μέλλον 
του. Και εκεί που η ανθρώπινη μορφή εκπέμπει το λυκόφως της, έρχεται ο 
Χρυσάνθης να διοχετεύσει καινούργιο φως για να δώσει διάρκεια και δύναμη 
σ’ αυτά που κινδυνεύουν να σβήσουν.

Μ’ έκφραση δυναμικότητας, με τις εμπειρίες και τις συναισθηματικές 
οχλήσεις, ο λογοτέχνης Χρυσάνθης αναζητά χωρίς διακοπή τη γόνιμη και ώρι
μη γραφή·

Διαθέτει το χρόνο του σε μια διαλεκτική σχέση με την εξωτερική πρα
γματικότητα, την κάνει βίωμα και ύστερα έκφραση. Ο Χρυσάνθης κουβαλά 
μέσα του ένα ολόκληρο κόσμο, ένα βιωμένο χωρόχρονο, πλήθος αναμνήσεις, 
που για να μην ξεφτίσουν τις αποφυλακίζει, τις αποδεσμεύει από τα στεγανά 
της μνήμης, τους προσδίδει τη σφραγίδα του σήμερα, εξαφανίζει τις αποστά
σεις του χρόνου. Μια απλή ματιά στο έργο του Χρυσάνθη είναι αρκετή για να 
πεισθούμε ότι η γραφή του είναι ανθρωποκεντρική. Από τον απλό στίχο ως τη 
σκηνή του θεάτρου, από την πρώτη γραμμή ενός διηγήματος ως την τελευταία 
ενός μυθιστορήματος, είναι έκφραση συναισθήματος για το συνάνθρωπό του. 
Υπαρξιακή στάση, σκηνοθεσία καθημερινής ζωής και βιοπάλης, συμβάντα που 
οδηγούν στην ταύτιση πνεύματος και μορφής, έκφραση της προοπτικής για μια 
δυναμική ζωή, αναγκαιότητα και ακόρεστη επιθυμία γ,ια δημιουργία το πολύ
πλευρο έργο του Κύπρου Χρυσάνθη.

Με αφετηρία την επικοινωνία και κέντρο την πραγμάτωση, προετοιμάζει 
το παιγνίδι της δημιουργικότητας. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το παιγνίδι 
αυτό πρέπει να παιχτεί ως το τέλος. Και κρατιέται γερά από το πάθος για 
δημιουργία όπως ακριβώς συμβαίνει με την αναγκαιότητα της επιβίωσης ή τη 
θέληση για ζωή.
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Ο Χρυσάνθης αεικίνητος, δεν εγκλωβίζεται σε συστήματα ή σχήματα. 
Αποτελεί ενεργό μέλος της κοινωνίας. Συνδέεται οργανικά με την πράξη. Εί
ναι ανεξάντλητη μήτρα δημιουργίας. Ψηλαφεί τις στιγμές, τις οδηγεί σε πρα
γμάτωση, τους δίνει έκταση και διάρκεια. Δεν κοντοστέκεται, δεν ικανοποιεί
ται, δεν εκτονώνεται. Σε κάθε του βήμα, συμπαρασύρει, ενεργοποιεί κι άλλους 
ανθρώπους να δημιουργήσουν θετικά και να συμμετέχουν στην αέναη κίνηση 
του πνεύματος.

Τα πιο πάνω δεν αποτελούν και τις μόνες ιδιότητες που μπορεί ο καθένας 
να αποδώσει στον Κύπρο Χρυσάνθη. Θα μπορούσε κανείς να γράψει πολύ πε
ρισσότερα.

Θα σταθώ για λίγο μόνο σε τούτα τα δυο σημεία που πιστεύω είναι ιδιαί
τερα άξια λόγου μέσα στα τόσα του Κύπρου Χρυσάνθη.
α) Η έκδοση και επιμέλεια του περιοδικού «Πνευματική Κύπρος» που για 

27 τώρα χρόνια εκδίδεται από τον ίδιο ανελλιπώς. Αυτό προς τιμή του. 
Το περιοδικό φιλοξενεί εργασίες Κυπρίων αλλά και ξένων λογοτεχνών και 
το σπουδαιότερο είναι ότι προβάλλει την πνευματική κίνηση του τόπου 
μας και στον έξω κόσμο.

β) Ο Κύπρος Χρυσάνθης είναι ίσως ο πιο γνωστός λογοτέχνης της Κύπρου 
στο εξωτερικό. Τα βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει σ’ όλο τον κόσμο και 
έχουν μεταφραστεί αρκετά από αυτά σε άλλες γλώσσες.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χρυσάνθης βραβεύτηκε πάμπολλες φορές για το 

έργο του και δέχτηκε συνάμα και πολλές κριτικές τόσο από ντόπιους ανθρώ
πους του πνεύματος όσον και ξένους.

Ένας από τους πιο γνωστούς κριτικούς της Ελληνικής Λογοτεχνίας 
υπήρξε σίγουρα ο Αντρέας Καραντώνης. Για να δώσω ένα μικρό παράδειγμα 
της μεγάλης προσφοράς του στα Νεοελληνικά Γράμματα, απλώς αναφέρω ότι 
ο άνθρωπος αυτός, πρώτος ανακάλυψε την κρυμμένη δύναμη που περιείχε η 
ποίηση του Σεφέρη και αυτός, πρώτος πρόβαλε το έργο του Νομπελίστα Έλ
ληνα ποιητή.

Ο Αντρέας Καραντώνης είναι λοιπόν ένας από τους κριτικούς που ασχολή
θηκαν ιδιαίτερα με το έργο του Κ. Χρυσάνθη. Επειδή θεώρησα πολύ ενδιαφέ
ροντα τα όσα κατά καιρούς είπε για τον Κύπριο λογοτέχνη, σκέφτηκα να τα 
παρουσιάσω στη μικρή αυτή εργασία. Δημοσιεύω αυτούσια τα κείμενα του Α. 
Καραντώνη και παρόλο που τα κείμενα μιλούν από μόνα τους, κάνω μερικά 
σχόλια.

Στις 23.8.1953 ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών, στο πρόγραμμα «Ο 
Κόσμος του Πνεύματος και της Τέχνης», μετέδωσε το κείμενο «Ο Ανδρέας 
Καραντώνης κρίνει τον Κύπρο Χρυσάνθη». Αυτό πριν 33 ολόκληρα χρόνια.

Ο κριτικός αναφέρεται στην ποίηση του Χρυσάνθη και ιδιαίτερα στην 
ποιητική συλλογή του «Αποθεώσεις και Χορικά», την οποία χαρακτηρίζει 
πρωτότυπη, ελληνοκεντρική, με πλούσιο θρησκευτικό συναίσθημα.

Παραθέτω ολόκληρο το κείμενο με μια διόρθωση: Στη δεύτερη γραμμή 
το κείμενο έγραφε «Κώστας Χρυσάνθης». Πιθανόν ο κριτικός ερμήνευσε το 
«Κ. Χρυσάνθης» ως «Κώστας Χρυσάνθης» αντί Κύπρος Χρυσάνθης.

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 
ΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

'Υπάρχει άλήθεια μιά πρωτοτυπία στήν ποιητική συλλογή τού Κυπρίου 
ποιητου Κύπρου Χρυσάνθη «’Αποθεώσεις καί Χορικά». "Ολα σχεδόν τά ποιή
ματα αύτά είναι εμπνευσμένα άπό συνθέσεις καί κομμάτια μεγάλων μουσικών, 
όπως του Σοπέν, τού Μουσόρσκυ, του Σούμαν, Σούμπερτ, καθώς καί άπό 
έργα δικών μας συνθετών τού Καλομοίρη, τού Πονηρίδη, του Καζάσογλου. 'Ο 
κ. Χρυσάνθης καταβάλλει μιά άξιοπερίεργη προσπάθεια νά έπαληθεύσει άκό- 
μη άλλη μιά φορά καί μέ τρόπο συγκεκριμένο, τήν αισθητική άντιστοιχία πού 
θά πρέπει νά ύπάρχει μεταξύ όλων τών τεχνών, καί ιδίως μεταξύ τής μουσι
κής καί τής ποιήσεως. ΓΓ αύτό, καί τή σειρά αύτή τών ποιημάτων τήν ονομά
ζει «Μουσικές σπουδές». ' Η δημοτική τού κ. Χρυσάνθη είναι πλούσια καί 
χρωματισμένη, κι ό στίχος του λιγερός, καί πρέπει νά ομολογήσουμε πώς με
ρικές φορές μεταφράζεται μέ τρόπο εύτυχισμένο σέ στιχουργημένο λυρισμό τό 
άντίστοιχο μουσικό θέμα. Θά θέλαμε νά σας δίναμε άρκετά παραδείγματα κι 
ίσως αύτό νά γίνει σέ καμμιά άλλη έκπομπή μας. Προς τό παρόν, βρίσκουμε 
πιο κατάλληλο καί πιο επιτυχημένο άπό ποιητικής άπόψεως, τό μετάπλασμα 
σέ τραγούδι ενός κομματιού του Πονηρίδη, πού έχει τίτλο «Δυό έλληνικοί 
χοροί». Προτιμήσαμε τό θέμα αύτό, γιατί είναι έλληνικό καί γιατί ή συγκίνη
ση του Χρυσάνθη πάει πέρα άπό τήν αισθητική περιοχή στήν οποία περιορί
ζονται τά περισσότερα άπ’ άλλα του άξιόλογα πειράματα.

Κι αν χόρεψε ό άνθος μελιτζανί φουστάνι 
τό λαχανί μαντήλι στις χρυσές πλεξούδες 
κι ή κάλτσα ή λεμονιά στους πηδημούς εφάνη 
κι ήταν οί άστράγαλοι μιά φούντα πεταλούδες, 
σάν καπνιστό φλουρί βροντούσε τό γιορτάνι 
κι οί τραχηλιές φαντάζαν κρίνου άνατριχίλα 
κι ή κεφαλή εκουνιόταν άνθος στό κοτσάνι, 
ήταν που τής καρδιάς μου χόρευες τά φύλλα!

Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών
Μετεδόθη εις τον «Κόσμο του Πνεύματος και της Τέχνης» 

του κ. Α. Καραντώνη, 23.8.1953

Λίγο αργότερα στην εκπομπή της ΕΡΤ «Θέματα Λόγου και Τέχνης» και 
με θέμα «Ποίηση και Μουσική», ένας άνδρας (Α. Καραντώνης) και μια γυναί
κα συζητούν σε ζωντανή μετάδοση το έργο του Κ. Χρυσάνθη. Δυστυχώς στο 
δακτυλογραφημένο κείμενο του ραδιοχρονικού δε σημειώνεται η ημερομηνία 
μετάδοσής του.
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Η πορεία του διαλόγου πολύ ευχάριστη, κυλά απρόσκοπτα και με ευχέ
ρεια, αγγίζει ενδιαφέροντα θέματα, όπως η σχέση μουσικής και ποίησης. Με 
άξονα αυτή τη σχέση και με αφορμή την ποίηση του Χρυσάνθη, εξελίσσεται 
μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με φιλοσοφικά μουσικά κομμάτια σπουδαίων μου
σουργών.

Βέβαια είναι πολύ διαφορετικό να ακούεις μια τέτοια εκπομπή παρά να 
διαβάζεις το κείμενό της.

Την μεταφέρω όπως έχει μεταδοθεί με ορισμένες μόνο επεξηγηματικές 
παρεμβολές.

Απομονώνω όμως μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: Τόσο ο άνδρας όσο και 
η γυναίκα που παίρνουν μέρος στη συζήτηση έχουν την εντύπωση ότι το όνομα 
«Κύπρος Χρυσάνθης» είναι ψευδώνυμο.

Το κείμενο είναι το πιο κάτω:

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΑΝΔΡΑΣ: Λοιπόν σήμερα, είμαι πολύ εύχαριστημένος.
ΓΥΝΑΙΚΑ: Αύτό πρέπει νά τό γράψουμε στά χρονικά! Είναι τόσο σπάνιο 

φαινόμενο ένας εύχαριστημένος άνθρωπος, σήμερα!
ΑΝΔΡΑΣ: Καί προ παντός όταν ή αιτία τής χαράς του... άνήκει κι αύτή σέ 

μιά σπανία κατηγορία αιτίων...
ΓΥΝΑΙΚΑ: Δηλαδή;
ΑΝΔΡΑΣ: Νά... όταν, λόγου χάρη, λάβεις ένα ένδιαφέρον βιβλίο...
ΓΥΝΑΙΚΑ: Συμφωνώ! Είναι κι αύτό, μιά σπάνια περίπτωση! "Ωστε λοιπόν 

έλαβες ένα ένδιαφέρον βιβλίο; Καί ποιό;
ΑΝΔΡΑΣ: Είναι ένας τόμος με στίχους!
ΓΥΝΑΙΚΑ: Μπά! Αύτό, είναι άκόμα πιο σπάνιο! Σήμερα, εύκολώτερα μπο

ρεί νά βρεθεί ή θεραπεία τού καρκίνου παρά νά γραφτεί ένα βιβλίο μέ 
ωραίους στίχους!

ΑΝΔΡΑΣ: Νά σου πώ! Δεν πρόκειται άκριβώς γι’ αύτό πού νομίζεις! ’Άλλο, 
«ένδιαφέρον βιβλίο» κι άλλο «ώραϊο»! 'Υπάρχει διαφορά άνάμεσα στις 
δυό έννοιες! Καί γιά τήν περίπτωση πού πρόκειται...

ΓΥΝΑΙΚΑ: Μά δε μού είπες περί τίνος πρόκειται...
ΑΝΔΡΑΣ: "Ακου λοιπόν! "Ενας σύγχρονός μας ποιητής άπό τήν Κύπρο... 

άπό τή Λευκωσία τής Κύπρου... ό Κύπρος Χρυσάνθης...
ΓΥΝΑΙΚΑ: Κύπρος Χρυσάνθης; Μά θά πρόκειται γιά ψευδώνυμο...
ΑΝΔΡΑΣ: Μάλλον... άλλά δεν μπορώ νά σέ βεβαιώσω! Λοιπόν, ό Κύπρος 

Χρυσάνθης, μού έστειλε τήν τελευταία του συλλογή πού λέγεται «’Απο
θεώσεις καί Χορικά»...

ΓΥΝΑΙΚΑ (χαριτολογώντας): Καί... τί άποθεώνει στις άποθεώσεις του, ό 

ποιητής σας;

ΑΝΔΡΑΣ: Αύτό είναι τό ένδιαφέρον σημείο γιά μένα! ’Αποθεώνει τή μουσι
κή! Τούς μουσικούς!

ΓΥΝΑΙΚΑ: Δηλαδή, ή ποίηση στήν ύπηρεσία τής μουσικής! ’Ασφαλώς, θά 
πρόκειται γιά πολύ ένδιαφέρουσα συνεργασία!

ΑΝΔΡΑΣ: "Οταν συνεργάζονται οί τέχνες, πάντα κάποιο ένδιαφέρον άποτέ- 
λεσμα προκύπτει! "Αλλωστε, ζούμε στήν έποχή τών συνδυασμένων καλ
λιτεχνικών έκδηλώσεων καί λειτουργιών! Τί είναι τό σύγχρονο θέατρο; Τί 
είναι ό κινηματογράφος; Συνδυασμοί όλων σχεδόν τών τεχνών! Καί βέ
βαια, κανείς δεν άρνεϊται πώς ή μουσική καί ή ποίηση, βρίσκονται πάντα 
πολύ κοντά ή μιά στήν άλλη, άφοΰ κάποτε ξεκίνησαν σά μιά τέχνη! "Οτάν 
οί άνθρωποι πρωτόγραψαν στίχους, δεν τούς έγραψαν γιά νά τούς διαβά
ζουν καί νά τούς άπαγγέλλουν όπως κάνουμε έμείς τώρα, άλλά γιά νά 
τούς τραγουδούν... καί μάλιστα, νά τούς τραγουδούν, χορεύοντας! Μουσι
κή, στίχος, χορός — ήταν ένα! Μά σιγά - σιγά, μέ τήν έξέλιξη, άρχισαν 
τά όμοειδή στοιχεία νά αύτονομούνται, έτσι πού νά σχηματιστούν ξεχω
ριστές τέχνες, μέ άπόλυτη ένότητα καί συνέπεια στά αύτοτελή έκφραστι- 
κά τους μέσα! Σήμερα, ή ποίηση, ή μουσική, ό χορός, είναι τέχνες εντε
λώς αύτόνομες, άλλά...

ΓΥΝΑΙΚΑ: Ναί, άλλά όσο αύτόνομες κι αν είναι, πάντα στήν κάθε μιά θά 
βρούμε τά στοιχεία τής άλλης! Παραδείγματος χάριν, στήν ποίηση,1 βρί
σκουμε μουσική... στή μουσική, βρίσκουμε λυρισμό! Γιά ένα ρυθμικό ποί
ημα, μπορούμε κάλλιστα νά πούμε πώς οί στίχοι του χορεύουν... καί γιά 
έναν θαυμάσιο χορευτή πώς οί κινήσεις του τραγουδούν!

ΑΝΔΡΑΣ: "Αγγιξες τό θέμα πού μέ άπασχολεί! 'Η μουσική καί ή ποίηση! 
Αύτό τό θέμα άπασχόλησε έμπρακτα καί τόν Κύπρο Χρυσάνθη.

ΓΥΝΑΙΚΑ: Μέ ποιόν τρόπο;
ΑΝΔΡΑΣ: "Εγραψε μιά σειρά ποιήματα πού τό καθένα τους άποτελεΐ μιά 

μετάφραση... μιά μεταποίηση νά πούμε, μιά μεταφορά στο στίχο... κι άπό 
μιάς μουσικής συνθέσεως μεγάλου συνθέτη! Παραδείγματος χάριν, τό 
γνωστό κομμάτι τού Ντεμπυσσύ· «Ό κήπος μέσ’ τή βροχή», τού ένέ- 
πνευσε ένα ποίημα όπου πραγματικά μάς παρουσιάζει... μάς ζωντανεύει 
λεπτομερειακά έναν κήπο μέσα στή βροχή...

ΓΥΝΑΙΚΑ: "Α, μά αύτό θάναι κάτι πολύ περίεργο νά τ’ άκούσει κανείς... 
ύπό τόν ορον βέβαια ότι καί τό άντίστοιχο ποίημα, αν δεν είναι άριστούρ- 
γημα όπως καί τό κομμάτι τού Ντεμπυσσύ, θάναι τουλάχιστον μιά άξιό- 
λογη πραγματοποίηση...

ΑΝΔΡΑΣ: Μά γι’ αύτό σού είπα στήν άρχή πώς τό θέμα παρουσιάζει μεγά
λο ένδιαφέρον! Τά ποιήματα τού Χρυσάνθη, είναι άξιόλογα! Πρώτα - 
πρώτα, είναι στιχουργικώς άψογα! "Επειτα, έχουν εύρυθμία! Καί πρό 
παντός, δείχνουν έναν ποιητή, μέ πολύ ζωηρή φαντασία! Κάθε ήχος μου
σικός, μετατρέπεται σέ ζωγραφική λυρικήν εικόνα! Πιο πολύ μέ τήν είκό- 
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να παρά μέ τον ρυθμό προσπάθησε ό Χρυσάνθης νά μεταφράσει σέ λυρικό 
λόγο τις συγκινήσεις πού τού έδωσαν τά διάφορα μουσικά συνθέματα!

ΓΥΝΑΙΚΑ: Έ, μά τότε, δέν έχουμε παρά νά παρακολουθήσουμε τά πειρά- 
ματά του! Δόξα τω Θεω, έδώ πού βρισκόμαστε, έχουμε άφθονους δί
σκους. "Ας πάρουμε τούς κήπους στή βροχή τού Ντεμπυσσύ!

ΑΝΔΡΑΣ: ’Όχι, στάσου πρώτα ν’ άκούσουμε τό ποίημα! ’Έτσι, θά έχουμε 
καί ένα είδος διαφωτιστικής εισαγωγής στο θέμα τού μουσουργού... πρά
γμα βέβαια πολύ χρήσιμο!

ΓΥΝΑΙΚΑ: ’Ίσως νάναι καλύτερος ό συγχρονισμός! Δηλαδή νά διαβαστεί τό 
ποίημα μέ τή συνοδεία τής μουσικής πού διερμηνεύει!

ΑΝΔΡΑΣ: "Ας άρχίσουμε όπως είπα!
ΓΥΝΑΙΚΑ: ’Εμπρός λοιπόν, άφού δέν ύπάρχει φόβος νά βραχούμε...
ΑΝΔΡΑΣ: (’Απαγγέλλει τό ποίημα Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕΣ ΤΗ ΒΡΟΧΗ. Πριν 

τελειώσει ή άπαγγελία, άρχίζει νά παίζεται ό δίσκος).
ΓΥΝΑΙΚΑ: Νομίζω πώς ό ποιητής μας, κατέβαλλε μιά εξαιρετική προσπά

θεια νά μείνει οσο μπορεί πιστός στό μουσικό θέμα καί ιδίως στις μουσι
κές φράσεις τού συνθέτη πού ύλοποιούν ήχητικώς τά συναισθήματά του. 
Κοίταξε νά κάνει κάτι έντελώς άντίστοιχο... κάτι άντιστοίχως όμοιο... 
Καί νά σοΰ πώ; Γιά λογαριασμό μου, θαυμάζω τή δύναμη τής βουλήσεως 
τού ποιητή καθώς ύπέταξε λογικά καί ταξινόμησε τό θέμα του στις λυρι
κές άντιστοιχίες τού στίχου του...

ΑΝΔΡΑΣ: Πράγματι, αύτό είναι κάτι πού πρέπει νά τό έκτιμήσουμε! Βρισκό
μαστε σέ μιά περίπτωση τεχνίτη πού έργάζεται σά νά κάνει ψηφιδωτά! 
’Εργάζεται δηλαδή μέ σχέδιο πού άπαιτεϊ τήν ύπαγωγή τής κάθε λεπτο
μέρειας σέ μιά άπολύτως καί έκ τών προτέρων κανονισμένη οικονομία! 
' Η έλευθερία του, είναι περιορισμένη άπό τόν Ντεμπυσσύ! Καί τώρα, ας 
πάμε στό Πρελούντιο, άριθμός 20, τού Σοπέν!

ΓΥΝΑΙΚΑ: Σοπέν; Θαυμάσια!
ΑΝΔΡΑΣ: Πρόκειται γιά ένα κομμάτι οπού μάς παρουσιάζει έναν ήρωα μέσα 

στή φύση!
ΓΥΝΑΙΚΑ: Ναι θυμάμαι οί πρώτες άργές άλλά ισχυρές νότες τού πιάνου 

ύπογραμμίζουν τά βήματα τού ήρωα.
ΓΥΝΑΙΚΑ: (’Απαγγέλλει τό ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ ΑΡ. 2'τού ΣΟΠΕΝ. Μετά, 

παίζεται ό άντίστοιχος δίσκος).
ΑΝΔΡΑΣ: Φαίνεται πώς ό Σοπέν συγκινεί ξεχωριστά τόν ποιητή μας, γιατί 

έχει στιχουργήσει άκόμα δυό συνθέσεις του, τή Μαζούρκα έργο 68, αρι
θμός 2, καί τό Νανούρισμα.

ΓΥΝΑΙΚΑ: Νά τ’ άκούσουμε καί τά δυό! Εσύ θά μού διαβάσεις τη Μαζούρ
κα, κι έγώ, φυσικά, τό Νανούρισμα...

ΑΝΔΡΑΣ: Οί στίχοι τής Μαζούρκας είναι ένα είδος χορογραφίας μέ λυρικές 
εικόνες! "Ενα τριαντάφυλλο χορεύει... τι ώραϊο θέμα! ( Απαγγέλλει 
ΜΑΖΟΥΡΚΑ ΕΡΓ. 68, άρ. 2 καί μετά παίζεται ό άντίστοιχος δίσκος).

ΓΥΝΑΙΚΑ: ’Έπειτα άπ’ αύτό τό χορευτικό ξεφάντωμα, ήρθε ή ώρα νά ξα
ποστάσουμε μ’ ένα νανούρισμα... μέ τό Νανούρισμα τού ίδιου τού Σοπέν! 
’Αλλά νανούρισμα μέ λόγια καί μόνο, δέν είναι νανούρισμα... αύτή τή 
φορά, πρέπει ό μουσικός καί ό ποιητής, νά συνταυτίσουν τις φωνές τους...

(’Αρχίζει νά παίζεται μαλακά ό δίσκος ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ, ένώ ή Γυναίκα, 
άπαγγέλλει τό σχετικό ποίημα).

ΑΝΔΡΑΣ: Αύτό τό νανούρισμα, μάς έβαλε σ’ έναν κόσμο νυχτερινής μαγεί
ας!

ΓΥΝΑΙΚΑ: Καί τί άλλο είναι ή μουσική άπό καθαρή μαγεία;
ΑΝΔΡΑΣ: Καί ή ποίηση;
ΓΥΝΑΙΚΑ: Κι αύτή βέβαια είναι μαγεία... άλλά μαγεία, κάπως πιό λογική... 

πιό συγκεκριμένη! Θά λέγαμε, πώς ό Λόγος, βλέπει! "Οσο κι αν μαγεύει 
τόν έξωτερικό κόσμο καθώς τόν άνασυνθέτει καί τόν έξιδανικεύει, δέν 
παύει νά τόν βλέπει σάν κόσμο, έτσι όπως είναι! Ένώ ό ήχος...

ΑΝΔΡΑΣ: Θέλεις νά πεις πώς ό ήχος, είναι τυφλός!
ΓΥΝΑΙΚΑ: Ναί, ό ήχος είναι τυφλός! Δέν ξέρει άπό τόν κόσμο, παρά μονάχα 

ότι άκούγεται! Κι όμως αύτός ό περιορισμός, δίνει στον ήχο μιά άφάντα- 
στη έλευθερία νά πλάθει μαγικούς κόσμους χρησιμοποιώντας καί συνδυά
ζοντας μόνο τή φωνή τών πραγμάτων! Στή μουσική, ό κόσμος, ή δημιουρ
γία, άντιπροσωπεύονται μονάχα μέ τή φωνή τών άντικειμένων πού είναι ό 
τυφλός ήχος! Αύτή ή μονομέρεια, ας πούμε, δημιουργεί τή μαγεία τής 
μουσικής...

ΑΝΔΡΑΣ: Φυσικά, άφού ή μουσική είναι ύποχρεωμένη νά μιμείται τά πάντα 
μέ τόν ήχο... έτσι δημιουργεί έναν ξεχωριστό κόσμο... έντελώς ψευδαι
σθητικό καί χιμαιρικό! Γιά πρόσεξε αύτή τή λεπτομέρεια: "Ενας ζωγρα
φικός πίνακας, ένα μνημείο, ένα άγαλμα, ύπάρχουν διαρκώς! "Εχουν μιά 
σταθερή, μιά άντικειμενική ύπόσταση, άναλλοίωτη μέσα στον χώρο καί 
τόν χρόνο! Άλλά μιά μουσική σβύνει μέσα στον χώρο καί τόν χρόνο όπως 
ή λάμψη... όπως ή φωτιά... ένας ήχος ύπάρχει, όσο διαρκεί... κι αύτή ή 
ιδιοτυπία, προσθέτει άκόμη μιά καινούργια νότα στή μαγεία τής μουσι
κής...

ΓΥΝΑΙΚΑ: Άνάφερες τήν παρομοίωση τής φωτιάς... τή βρίσκω σωστή.
ΑΝΔΡΑΣ: "Α, πόσο μ’ άρέσει αύτό τό κομμάτι! ’Ανάμεσα στ’ άλλα ποιή- 

ματά του ό Χρυσάνθης, έχει στιχουργήσει καί τόν «Χορό τής Φωτιάς» 
τού Ντέ Φάλλα...

ΓΥΝΑΙΚΑ: ”Α, πόσο μ’ άρέσει αύτό τό κομμάτι! Λοιπόν, ό ποιητής μας, 
άναψε μιά φλόγα πού χορεύει μέ τόν ήχο καί μέ τό λόγο!

ΑΝΔΡΑΣ: Θά μπορούσες, ή μάλλον θάθελες νά χορέψεις άπάνω σέ μιά τέ
τοια φωτιά;

ΓΥΝΑΙΚΑ: Ρωτάς; Άλλά δυστυχώς... δέν ξέρω τήν τέχνη τών άναστενάρη- 
δων!
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ΑΝΔΡΑΣ (χαριτολογώντας): Αύτή την τέχνη, θά μπορούσε νά μας τή μάθει 
ό κύριος Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου πού άσχολεϊται μέ τή Θρακιώτι- 
κη Λαογραφία! Μά τί τά θέλεις! 'Όσο καί νά ξέρεις νά παίζεις μέ τις 
φλόγες... θάρθει στιγμή πού θά καείς! ’Όπως κάηκε αύτό τό ζευγάρι πού 
άναφέρεται στο δεύτερο μέρος τής φωτιάς τοϋ Ντέ Φάλλα:

Γέμισαν γύρα οί τοίχοι βύσινες οπώρες 
καί κόκκινα φτερά καί καταχνιά άπο αίμα. 
’Ίσκιοι τής σπίθας, ξένες δαντελένιες χώρες, 
χορεύουν στον άγέρα γύρα σάν το βλέμμα. 
Τρίζουν οί καρυδιές καί τρίζουν τά βελούδα 
φτερούγισμα αύρας κάπου άκούγεται τό άτλάζι 
καί τά μετάξια σά φτερά άπο πεταλούδα 
σφυρίζουνε μέσ’ στής φωτιάς τ’ ωραίο χαλάζι. 
Πήρε φωτιά το κόκκινο γαμήλιο στρώμα 
όπως άνέμισαν άδέξια τά σεντόνια: 
Σφεντόνα ή γάμπα βγήκε, κόχλασε τό στόμα, 
ξεμύτισαν τά χέρια πάνω σάν τά κλώνια.
Καί μιά άκρη φίλησε τή σπίθα άπ ’ τό λυχνάρι, 
πού μαρτυρούσε τών έρώτων τή φροντίδα. 
Πήραν φωτιά τά στρώματα καί το ζευγάρι 
άναψε κι'έγινε μέσ’ τή φωτιά μιά άχτίδα...

ΓΥΝΑΙΚΑ: Νά καείς άπο έρωτα τουλάχιστον! «Καί τό ζευγάρι, άναψε κι 
έγινε μέσ’ τή φωτιά μιά άχτίδα».

ΑΝΔΡΑΣ: Θάλεγα πώς οί στίχοι αύτοί μέσα στήν άγρια κοκκινάδα τους, 
έχουν κάτι σάν ύλιστικό πανθεϊσμό. "Ολα μεταμορφώνον
ται μέσα στο μεγάλο καμίνι τής φύσης, πού το δουλεύει ή 
φλόγα... ή αιώνια φλόγα τής ζωής...

ΓΥΝΑΙΚΑ: Κι ό καμένος έρωτας, λάμπει σάν μιά άχτίδα τής φλόγας πού τον 
έκαψε!

ΑΝΔΡΑΣ: Τά θέματα τής ζωής είναι αιώνια μέσα στήν κυκλική τους διαδρο
μή! ’Έτσι, ήρθε πάλι ή στιγμή ν’ άκούσουμε ένα νανούρι
σμα... αύτή τή φορά, θά μάς νανουρίσει ό Μπράμς! "Η 
μάλλον... έσύ!

ΓΥΝΑΙΚΑ: Αύτή είναι ή δουλειά μας! Νά σάς νανουρίζουμε άπο τήν πρώτη 
στιγμή πού βγαίνετε στο φώς...

ΑΝΔΡΑΣ: Καί συχνά... νά μάς άποκοιμίζετε!
ΓΥΝΑΙΚΑ: Μή γίνεσαι κακός! Δέν είπαν πώς ή μουσική εξευγενίζει τά ήθη, 
ΑΝΔΡΑΣ: Ναί, άλλά καί κάποτε, τά έξάπτει! Λοιπόν, περιμένω το νανούρι

σμα...
(’Ενώ παίζεται ό δίσκος ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ ΕΡΓ. 49 άρ. 4 τού Μπράμς, η 

Γυναίκα άπαγγέλλει ύποβλητικά τό σχετικό ποίημα).

ΑΝΔΡΑΣ: ’’Ήταν ώραΐα ολα, ώστε θά είχα ολη τή διάθεσή νά άποκοιμηθώ 
«σάν κύμα στήν πράσινη κουφάλα τού γιαλού, αν δέν έπρεπε νά τελειώσει 
ή έκπομπή μας!

ΓΥΝΑΙΚΑ: Καί πώς θά τελειώσει;
ΑΝΔΡΑΣ: "Ας άκούσουμε τό Πένθιμο ’Εμβατήριο μιας Κούκλας τού Γκου- 

νώ.
ΓΥΝΑΙΚΑ: Τί τραγική ομορφιά πού έχει αύτο το κομμάτι! Δός μου νά διαβά

σω τούς στίχους!
ΑΝΔΡΑΣ: "Ας άκούσουμε τώρα το Πένθιμο ’Εμβατήριο μιάς Κούκλας, τού 

Γκουνώ.
ΓΥΝΑΙΚΑ: (Διαβάζει τό ΠΕΝΘΙΜΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ τού 

Γκουνώ. Μετά ή συγχρόνως, παίζεται τό κομμάτι).
ΑΝΔΡΑΣ: Μελαγχολήσαμε βλέπω! Μελαγχολήσαμε! Τώρα, χρειάζεται κάτι 

άλλο, κάτι πιό έλαφρό. Εύτυχώς, ό Κύπρος Χρυσάνθης, ό έξαίρετος αύτός 
πειραματιστής, μάς έχει έδώ μιά πόλκα τού Γιόχαν Στράους!

ΓΥΝΑΙΚΑ: Καλά ό Στράους, νά τον άκούσουμε! ’Αλλά Σοΰμπερτ; Δέν συγ- 
κίνησε ποτέ ό Σοΰμπερτ τον ποιητή μας.

ΑΝΔΡΑΣ: Πώς, κι αύτός είναι στο λυρικό του ρεπερτόριο! Περιλαμβάνεται 
μέ τό αύτοσχεδίασμα έργο 90, άριθμός 4!

ΓΥΝΑΙΚΑ: Είμαι περίεργη νά άκούσω τήν ποιητική του μετάπλαση!
ΑΝΔΡΑΣ: (’Απαγγέλλει το αύτοσχεδίασμα τού ΣΟΥΜΠΕΡΤ μέ τή σχετι

κή μουσική).
ΓΥΝΑΙΚΑ: Καί τώρα ή «Πόλκα» τού Στράους. "Α, αύτή μού άνήκει!
( ’Απαγγέλλει τήν Πόλκα, μέ τή σχετική μουσική).
ΑΝΔΡΑΣ: Θά σ’ άρεσε άραγε, ν’ άκουγες ένα ελεγείο; 'Ένα λυρικό κι ένα 

μουσικό ελεγείο!
ΓΥΝΑΙΚΑ: Νά μελαγχολήσουμε έπειτα άπο τήν Πόλκα;
ΑΝΔΡΑΣ: Ή μελαγχολία είναι γνώρισμα εύγενικών ψυχών... καί τό έλεγεϊο, 

ò καλύτερος αισθητικός τρόπος νά τήν έκφράσει κανείς! 'Όπως άκριβώς 
έκανε ό Φωρέ, μέ τό έλεγεϊο του, έργο 24! Έκεϊ, κλαίει τρυφερά τον 
θάνατο ενός έρωτα! Κι όταν πεθαίνει ένας έρωτας, ολα άμαυρώνονται, 
δλα φαίνονται μάταια...

ΓΥΝΑΙΚΑ: Ώς οτου γεννηθεί ένας καινούργιος, καί ξαναλάμψει πάλι ό κό
σμος...

ΑΝΔΡΑΣ: Προς τό παρόν, ας μείνουμε πιστοί στή μουσική θλίψη τού Φωρέ... 
( ’Απαγγέλλεται καί ύποκρούεται τό ποίημα τού Φωρέ).
ΓΥΝΑΙΚΑ: Ή μιά μελαγχολία, φέρνει τήν άλλη! ’Έτσι είναι ό νόμος τής 

ψυχής μας. Τώρα λοιπόν ή σειρά μου νά σού ζητήσω τό μελαγχολικό βάλς 
τού Σιμπέλιους!
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ΑΝΔΡΑΣ: Τί σύμπτωση! Περιλαμβάνεται κι αύτό στο ίδιόρυθμο ποιητικο- 
μουσικό ρεπερτόριο του Κύπρου Χρυσάνθη!

ΓΥΝΑΙΚΑ: "Ας τελειώσουμε μ’ αύτό την έκπομπή μας! Θάθελα νά συζητή
σουμε άκόμη το θέμα μας., είχαμε τόσα νά παρατηρήσουμε., άλλά...

ΑΝΔΡΑΣ: Δέ γίνεται σήμερα! Καμμιά άλλη φορά..
( ’Απαγγέλλεται καί ύποκρούεται το ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΟ ΒΑΛΣ του Σιμπέλι- 

ους).
Άπό τη σειρά «Θέματα Λόγου καί Τέχνης» τής ΕΡΤ 

(Δέν σημειώνεται στό δακτυλογραφημένο κείμενο ημερομηνία)

Στις 19.12.1854, πάλι στην εκπομπή «Κόσμος του Πνεύματος και της 
Τέχνης» του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών, ο Αντρέας Καραντώνης παρου
σιάζει την ποιητική συλλογή του Κ. Χρυσάνθη «Στέφανος Αρετής». Επιση
μαίνει ο κριτικός την πλούσια φαντασία του ποιητή, τη λυρικότητα και τη 
στιχουργική του ευχέρεια. Αντιγράφω το πλήρες κείμενο:

'Ο Κύπρος Χρυσάνθης, είναι μιά ίδιόρυθμη ποιητική φαντασία. 'Η προη
γούμενη ποιητική συλλογή του «’Αποθεώσεις καί χορικά», ήταν ένα άξιόλογο 
λυρικό έργο έμπνευσμένο με τόλμη άπό γνωστές συνθέσεις μεγάλων μουσικών. 
Μιλήσαμε γιά τή συλλογή αύτή, ή οποία άπετέλεσε καί άντικείμενο μιας έκ- 
πομπής στή σειρά «Θέματα Λόγου καί Τέχνης». Τώρα, ό κ. Χρυσάνθης, πει
ραματίζεται σ’ έναν άλλον τομέα, στον τομέα τής θρησκευτικής ποιήσεως. ' Η 
συλλογή του «Στέφανος ’Αρετής». Τούς ύμνους αύτούς, τούς διακρίνει μεγάλη 
στιχουργική εύχέρεια, ισχυρό θρησκευτικό συναίσθημα καί κατάνυξη ποτισμέ
νη έλληνική ορθοδοξία. "Ενα έλάττωμα τούς βρίσκουμε. Θυμίζουν περισσότε
ρο άπό οσο πρέπει, Παλαμά καί Σικελιανό. Βέβαια, ό κ. Χρυσάνθης έχει πλού
σια φαντασία, καί δέ μιμείται τις εικόνες καί τις έκφράσεις των μεγάλων του 
προτύπων, άλλά δέ μπορεί νά άπαλλαγεϊ άπό τόν τόνο τής στιχουργίας, ιδίως 
του Σικελιανοϋ. ’Επίσης, καί κάποια περισσολογία βαραίνει τούς ύμνους αύ
τούς. Καί στήν έποχή μας, ή ποιητική περισσολογία, είναι κάτι πού δέν έπιτρέ- 
πεται. 'Ωστόσο, σέ πολλά άποσπάσματα των "Υμνων του, ό κ. Χρυσάνθης, 
είναι περιεκτικός, καί τότε ή λυρική εντύπωση μεταδίδεται μέσα μας άκέραια, 
δπως σ’ αύτούς τούς στίχους δπου ύμνεϊται ό έθνομάρτυρας Κυπριανός: — 
Φως ιλαρό του δοξασμοϋ πού άπλόχερα σκορπά — ό άθάνατος πατέρας — 
άγιο σάν άχνα χρυσαφιά μ’ έναν παλμό οικουμενικό — ας κατεβεϊ σάν γέρας.

' Η γή στον ηρώα καί πιστό τό παν οίκοδομεϊ — μέ δωρικές κολώνες — 
μ’ άνθούς τής άρετής σά φως πάντα ιλαρό διακοσμεί — τούς έθνικούς άγώνες.

Παρθένα, καλοϊσκιόφυλλε τής άρετής μας πλάτανε — δυνάμωνε τό χέρι 
— τής λευτεριάς τό ύπέρμαχο νά έκλιπαροΰμε νοητά — καλλίνικον άστερι.

Ραδιοφωνικός Σταθμός ’Αθηνών 
Μετεδόθη εις τόν «Κόσμον τοϋ Πνεύματος καί τής 

Τέχνης»
τοϋ κ. Άνδρέα Καραντώνη

Κυριακή, 19.12.54

Στη «Νέα Εστία», τόμ. ΜΑ', 1970, 15 Φεβρ., σελ. 268, ο Αντρέας Κα
ραντώνης παρουσιάζει και σχολιάζει το έργο του Κύπρου Χρυσάνθη «Λυρικός 
Λόγος» (Κρατικό Βραβείο 1968). Ένα «πλατύτατο ποτάμι» χαρακτηρίζει 
την ποίησή του και τη θεωρεί «φαινόμενο αξιομελέτητο». Το πλήρες κείμενο 
είναι:

' Ο γνωστότατος Κύπριος ποιητής, λόγιος καί εύρύτερα πνευματικός άν
θρωπος Κύπρος Χρυσάνθης, μέ τόν τίτλο «Λυρικός Λόγος» (Κρατικό Βραβείο 
1968) συγκέντρωσε σ’ ένα τεράστιο τόμο τήν έως τώρα ή μάλλον τήν έως 
τότε — γιατί ό τόμος έξεδόθη πέρσι — ποιητική έργασία του, άπλωμένη καί 
μέ τόν κανονικό καί μέ τόν έλεύθερο στίχο σέ δλα τά θέματα πού θά μπορού
σαν νά διεγείρουν τή φαντασία καί τή συγκίνηση ένός στά πάντα δοσμένου καί 
πρόθυμου κι έτοιμου τά πάντα νά στιχουργήσει, νά πραγματευθεϊ, νά σχολιά
σει, μέ πρόθεση νά γίνουν τά πάντα ποίηση. ' Η άρχαία ιστορία τής πατρίδας 
του, οί σύγχρονοι άγώνες της, ή φύση, ή τέχνη — καί ιδίως ή μουσική καί ή 
ζωγραφική — ή φιλία, τά ιδανικά, ή θρησκεία, ό έρως, τού έχουν έμπνεύσει 
πλήθος ποιήματα πού, δλα μαζί, σχηματίζουν ένα πλατύτατο ποτάμι. ’Αλλού 
τό ποτάμι αύτό είναι πιο βαθύ, αλλού πιο θολό, άλλού πιό διαυγές, άλλού πιό 
ορμητικό, κάποτε λές καί λιμνάζει, δμως άπό τό σύνολο άναδίδεται κάτι τό 
ήρεμο καί τό νηφάλιο καί τό κατακαθισμένο. Πιστοποιεί κανείς καί μιά κατα
πληκτική εύκολία στιχουργίας, άνταποκρινόμενη σέ όποιαδήποτε μορφή ποιη
τικού λόγου ή τεχνική άπαίτηση. Πρόκειται γιά ένα φαινόμενο άξιομελέτητο, 
καί γιά ένα άποτέλεσμα, πού βεβαίως αν μιά μέρα κριθεϊ καί ξελαγαριαστεί, 
θά πρέπει στά γράμματά μας καί ιδίως στή λογοτεχνία τής Κύπρου πού πα
ρουσιάζουν έντονη ζύμωση, νά μείνει άπ’ αύτό ένα βέβαιο ποιητικό άποτύ- 
πωμα.

Πρός τό παρόν, μπορούμε νά έπισημάνουμε ώς θετικά χαρακτηριστικά 
τής μακράς αύτής καί τόσο πληθωρικής ποιητικής παραγωγής, τόν άμείωτο 
λυρικό ένθουσιασμό τού κ. Χρυσάνθη, τό πλούσιο λεκτικό του, τή γονιμώτατη 
θεματογραφική του «έκκολαπτική μηχανή», μιά διάθεση άγαθή γιά δλα, τις 
βαθειές έλληνικές του ρίζες καί τό άσπρογάλανο χρώμα μέ τό όποιο βάφει 
έσωτερικά τούς στίχους του —χρώμα ψυχής έλληνικής, κι αύτόν τόν πολύ οι
κείο, τόν πολύ άνθρώπινο τόνο τής ποιητικής του φωνής. Μέ κάτι τό νεωτερί- 
ζον μά πού δέν νεωτερίζει καί τόσο, ό Κύπρος Χρυσάνθης συνεχίζει τήν μεγά
λη ποιητική παράδοση τού δημοτικισμού πού άρχισε μέ τόν Παλαμά καί τε
λείωσε, κατά κύριο λόγο μέ τον Σωτήρη Σκίπη. ’Αναφέραμε τόν Σωτήρη 
Σκίπη γιατί ήταν κι αύτός ένας ένθο-υσιώδης πολυγράφος καί εύκολογράφος 
τραγουδιστής μέ έλληνικά δράματα καί μέ άγάπη μεγάλη στό λυρικό νεο- 
κλασσικισμό. Μά ό Κύπρος Χρυσάνθης άνήκει καί στήν εύαισθησία καί στις 
άνησυχίες τής έποχής μας, μολονότι ό ίδιος, σάν ιδιοσυγκρασία, είναι ένας 
ποιητής νησιώτης, δηλαδή ένας ποιητής χαρούμενα καταφατικός, άνθοστόλι- 
στος καί χαμογελαστός, δπως τό δείχνει τό σύντομο μά περιεκτικό ποίημά 
του «Μικρή ’Ωδή γιά τό Σήμερα»: «Καί ξαφνικά πηδά τό ρόδο — στ’ αύγερι- 
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νοϋ τό στόμα. — Κι έγινε μέρα. — Ψαύουν το ρόδο τά πουλιά, ψαύουν το 
τρίχωμα του αγέρα — κι έγινε μέρα. Τά ζωντανά κι οί ένήλικες σηκώνουνε — 
του καραβιού την άγκυρα. — Κι εγινε μέρα. Πετανε φύλλα τα παιδια, πετανε 
αύλούς. — Κι έγινε σήμερα». Σ’ ένα χαρούμενο καί φωτεινό και ανεμπόδιστο 
σήμερα μετατρέπονται τά πάντα στην άπέραντη στιχοποιία τού Κύπρου Χρυ
σάνθη.
«Νέα ’Εστία», τόμ. ΜΑ', 1970, 15 Φεβρ., σελ. 268.

Τον Οκτώβρη του 1972 στο περιοδικό «Ραδιο-Τηλεόραση» 15-21 Οκτ. 
1972, αρ. 140/1168, σελ. 96-97, ο Αντρέας Καραντώνης, δίνει μια γενική 
εικόνα του έργου του Κύπρου Χρυσάνθη, τονίζοντας ιδιαίτερα την προσφορά 
του περιοδικού «Πνευματική Κύπρος», κάνει αναφορά στα πεζά του κείμενα, 
τα οποία χαρακτηρίζει «λιτές περιγραφές» και εμπεριέχουν «άσφαλτη ψυχο
λογία» και «παρατηρητικότητα». Καταλήγει με τούτο: «...Με όλη του την 
εργασία, ο Κύπρος Χρυσάνθης ξεπερνάει τα σύνορα της κυπριακής λογοτεχνί
ας. Και διεκδικεί μια άξια θέση, στο σύνολο της νεοελληνικής πνευματικής 
ζωής». Ολόκληρο το κείμενο με τίτλο «Το έργο του Κύπρου Χρυσάνθη» είναι 
το πιο κάτω:

ΤΟ ΕΡΓΟ TOT ΚΤΠΡΟΤ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
'Ο Κύπρος Χρυσάνθης, ό γνωστότατος Κύπριος ποιητής, κριτικός καί 

πεζογράφος, πριν άπό όλα θά πρέπει να θεωρηθεί σαν ενα μοναδικό για την 
εποχή μας φαινόμενο .πολυγραφίας. Εξασκεί στη Λευκωσία το επάγγελμά 
τού γιατρού, όμως αύτό δεν τον εμποδίζει να εκδίδει και να διευθύνει ενα 
ώραϊο λογοτεχνικό περιοδικό, την «Πνευματική Κύπρο» και να εμφανίζει αδιά
κοπα, χρόνια τώρα, τό ένα μετά το άλλο, ποιητικές συλλογές, κριτικές μελε- 
τες, θεατρικά έργα, πεζογραφήματα καί μεταφράσεις. "Οσα είδη λόγου ύπάρ- 
χουν, τά έχει καλλιεργήσει μέ άφθονα βιβλία. Τόση είναι ή παραγωγή του καί 
τό άπλωμά του σε όλα τά είδη του λογου, που θα καναμε τη σκέψη πως 
ύπάρχει κάτι τό βαθύτερα άνικανοποίητο μέσα του, καί πώς αύτο το άνικανο- 
ποίητο, μπορεί νά τόν παρακινήσει νά έφεύρει κάποτε καί κανένα καινούριο 
είδος λόγου,, γιά νά κλείσει σ’ αύτό, όσα δέ μπόρεσε νά εκφρασει ώς τώρα 
μέσα άπό τά άλλα, τά γνωστά είδη τού λόγου. Αυτό βέβαια το φαινόμενό τής 
άείροης πολυγραφίας, είναι φυσικό νά ταυτίζεται μέ μια εξ ίσου ακούραστη 
εύκολογραφία. Στά λογής κείμενα τού Κύπρου Χρυσάνθη, δεν παρατηρούμε το 
δύσκολο, τό βασανισμένο, τό συγκρατημένο έκεϊνο ράψιμο, πού χαρακτηρίζει 
την πολύ στερεή λογοτεχνία. ’Αλλά και μήτε την ατημελησια θα παρατηρή
σουμε ή έκείνη την μεγάλη χαλαρότητα τού ύφους πού κάνει ένα κείμενο άδιά- 
βαστο, γιατί τό άποχρωματίζει. 'Υπάρχει έπιμέλεια, εύρυθμία, γλωσσική 
ομοιογένεια καί λογοτεχνικότητα σέ δ,τι καί αν γράψει. Καί ολόκληρη αυτή η 
τόσο έκτεταμένη, σάν κάμπος κυπριακός, λογοτεχνία, εχει ενα κέντρο: εναν 
ελληνικό ιδεολογικό ένθουσιασμό. 'Ο Κύπρος Χρυσάνθης εμεινε απείραχτος 
άπό ένα σωρό ψευδοπροβληματισμούς που έχουν γίνει «μόδα» για τοσους και 

τόσους παλαιούς καί νέους συγγραφείς μας — μόδα πού διαλύει ή πού καταλή
γει στήν άνία τού άναγνώστη.

Τώρα, ό Κύπρος Χρυσάνθης, έχει άρχίσει νά έκδίδει σέ τόμους τό πεζο- 
γραφικό του έργο. Καί μάς έδωσε ώς τώρα, δυο μεγάλους τόμους, μέ τόν 
γενικό τίτλο «Πεζός Λόγος». 'Ο πρώτος τόμος, περιλαμβάνει τέσσερα μεγά
λα άφηγήματα, «Στά δύσκολα χρόνια», «Κανάκης ό Κυπριώτης Κουρσάρος», 
«Τό ξεσήκωμα των Σκλάβων» καί «Τό κύπελλο τού θανάτου». 'Ο δεύτερος 
τόμος, είναι τό μυθιστόρημα «Άπό τό ήμερολόγιο ένος γιατρού». Καταλα
βαίνει κανείς ποιές καί πόσες έμπειρίες θά πρέπει νά έχει ένας γιατρός πού 
είναι καί προικισμένος συγγραφέας. "Ολο αύτόν τόν «πλούτο τής κυπριακής 
ζωής», τόν μεταπλάθει ό Χρυσάνθης σέ άνετα πεζογραφήματα πού τά διακρί
νει άλήθεια, καί ένας άπλός καί άπροσποίητος ρεαλισμός. Ψυχολογία άσφαλ
τη, περιγραφές λιτές, προσγειωμένες. Παρατηρητικότητα καί πολύς στοχα
σμός πάνω στά άνθρώπινα πραγματικά καί ψυχολογικά προβλήματα. Μέ δλη 
του αύτη την έργασια, ό Κύπρος Χρυσάνθης, ξεπερνάει τά σύνορα τής κυπρια
κής λογοτεχνίας. Και διεκδικεί μιά άξια θέση, στό σύνολο τής νεοελληνικής 
πνευματικής ζωής. Είναι έπί πλέον, μιά έθνική φωνή, πού συνδέει τήν Κύπρο 
μέ τή μητέρα 'Ελλάδα!
Ραδιο-Τηλεόραση 15-21 Όκτ. 1972, άρ. 140/1168, σελ. 96-97

Στη «Ραδιοτηλεόραση» Αρ. τεύχους 236, 18-24 Αυγούστου 1974, με 
τίτλο «Η Λογοτεχνία του Κύπρου Χρυσάνθη» ο Αντρέας Καραντώνης κάνει 
μια διαχρονική πορεία στο έργο του Κ. Χρυσάνθη και δίνει τούτο τον τίτλο 
σαν να μας λέει ότι η λογοτεχνία του Κύπριου λογοτέχνη είναι από μόνη της 
μια τεράστια περίοδος δημιουργίας και προσφοράς. Μαθαίνει ακόμα ότι το 
«Κύπρος Χρυσάνθης» δεν είναι ψευδώνυμο αλλά το πραγματικό όνομα, τονίζει 
την ελληνικότητα στο έργο του Χρυσάνθη, καθώς επίσης το πνευματικό και 
λογοτεχνικό του ανάστημα.

Αναδημοσιεύω ολόκληρο το κείμενο:

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Χρησιμοποιήσαμε τόν δρο «ή λογοτεχνία τού Κύπρου Χρυσάνθη», δπως 

θά έννοούσαμε αν έπρόκειτο νά μιλήσουμε π.χ. γιά τήν «λογοτεχνία μιας έπο- 
χής» ή «μιας γενεάς», ή, άκόμα, καί ενός μικρού, λιλιπούτειου λαού. Κατ’

Ρ-όίς δίδει αυτό το δικαίωμα το γεγονός δτι στον δρο «λογοτεχνία», 
περιλαμβάνονται ολα τα είδη τού γραπτού λόγου: ή ποίηση (λυρική, έπική καί 
δραματική), ό πεζός λόγος (μυθιστόρημα, διήγημα, χρονικό, κλπ.), ή κριτική 
(μελετη, δοκίμιο, βιβλιοκρισία κλπ.), τό θέαΐρο, τό λογοτεχνικό περιοδικό, 
και ο,τι άλλο μπορεί κάνεις να νοήσει λέγοντας «λογοτεχνία». Καί δεύτερον, 
το νόημα αυτής τής «πλήρους λογοτεχνίας», ολοκληρώνεται μέ τήν ποσότητα 
τής παραγωγής, σε κάθε είδος. Λοιπόν, καί στις δυό αύτές ιδιότητες, άνταπο- 
κρινεται ο καταπληκτικός, για τήν περίπτωση, Κύπριος λογοτέχνης, Κύπρος 
Χρυσάνθης. Δεν άφησε είδος λογοτεχνικό πού νά μήν τό καλλιέργησε σέ πλά
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τος καί σέ ποσότητα, πού θά έφτανε (το ένα μόνο είδος) σ’ έναν άλλο γιά νά 
θεωρηθεί «λογοτέχνης σημαντικός», άξιος μάλιστα γιά σύνταξη και έπιχορή- 
γηση ή καί γιά το βοήθημα Φόρντ. ’Ακόμα καί το ονοματεπώνυμό του «Κύ
προς Χρυσάνθης», πού θά το έπαιρνε κανείς γιά λογοτεχνικό ψευδώνυμο, είναι 
πραγματικό! Τόσο γεμάτος άπό λογοτεχνία, είναι ό νεώτερος αύτός Κουταλι- 
ανός τής φιλολογίας μας! Λαϊκό είδωλο ό Κουταλιανός, ήρθε πάλι στήν έπι- 
καιρότητα μ’ ένα τραγούδι πού μάς τον περιγράφει «νά καταπίνει γλόμπους, 
νά μασάει σίδερα, πέτρες νά ροκανίζει καί βουνά νά γκρεμίζει!» "Ομοια καί ό 
Χρυσάνθης είναι ικανός γιά κάθε λογοτεχνικό άθλο. Τόσα πολλά είναι τά έργα 
του, πού έπειδή ή άναγραφή των τίτλων τους δεν χωράει πιά στο μήκος μιας 
σελίδας, δεν τά άναφέρει στο καινούργιο έκδοτικύ βουνό, τον «Δραματικό Λό
γο», πού μάς παρουσίασε, καί πού αύτή τή φορά έχει σχηματιστεί άπο δέκα 
θεατρικά έργα, έμμετρα, μέ τούς τίτλους «Δημώνασσα», «Ήλέκτρα», «Άξι- 
οθέα», «Θεομαχίες», «Τά γενέθλια τοϋ Δία», «' Ιπποκράτης», «Εΰδημος ό Κύ
πριος», «Δελφικές ’Αμφυκτυονίες», «'Ελένη Παλαιολόγου», «’Αλέξιος Λ' 
καί οί Σταυροφόροι» καί «' Η μάχη στούς Μύλους». Θέατρο εΰπεπτα ποιητικό 
καί, πιστεύουμε, πρόσφορο στο νά έρμηνευθεϊ σκηνικά ή άπο το ραδιόφωνο μέ 
θέματα, πρόσωπα καί ιδέες άντλημένες άνετα άπο όλες τις άποκρυσταλλωμέ- 
νες έμπειρίες τής ιστορίας μας. ’Άλλωστε, ό Χρυσάνθης, μέσα άπο όλο του το 
έργο, δείχνεται νάναι μιά συνείδηση πανελλήνια άπο τον Βόρειο ώς τον Νότιο 
Πόλο. Ζέον κέντρο αύτής τής συνειδήσεως, ή Κύπρος, ή Κύπρος όλων των 
έποχών, άπο το πρωτοφανέρωμά της στήν ιστορία τοϋ κόσμου, έως καί μετά 
τήν ΕΟΚΑ. Καί το μηνιαίο περιοδικό του «Πνευματική Κύπρος», είναι κι 
αύτό ένα έμπειρο όργανο προωθήσεως καί άναπτύξεως καί τής σύγχρονης Κυ
πριακής μά καί τής νεοελληνικής, γενικώτερα, λογοτεχνίας.

"Οσο γιά τήν κριτική άποτίμηση όλης αύτής τής ύπερμεγέθους λογοτε
χνικής προσφοράς πού στήν άδιάκοπη ροή της δέν παρουσίασε ώς τώρα κανένα 
σύμπτωμα κάμψεως (μάλιστα, θά λέγαμε, πώς ή κάθε παραγωγική στιγμή 
της σά νά έμπνέεται καί νά άναδυναμώνει άπο τήν προηγούμενη, γίνεται άκό- 
μη πιο πληθωρικά παραγωγική), μιά πού τύ έργο αύτό εξακολουθεί νά έπιμη- 
κύνεται, δέν ήρθε άκόμα ή στιγμή νά έπιχειρηθεί. Μά καί αν άκόμη ύποθέταμε 
πώς «ή στιγμή αύτή ήλθεν», θα χρειαζόταν νά συγκροτηθεί ένα πολυμελές 
συνεργείο κριτικών καί μελετητών γιά νά σχεδιαστεί ένα είδος «έπιθέσεως 
άπο όλα τά σημεία», γιά τήν έκπόρθηση αύτοΰ τοϋ άχανοϋς φρουρίου τοϋ γρα
πτού λόγου, καί τή συγκέντρωση καί τήν κατάταξη καί τήν ποιοτική έπιλογή 
καί άξιολόγηση ένύς τεραστίου σωροϋ λαφύρων! Μερικοί προηγμένοι φιλόλο
γοι, μάς λένε πώς δέν είναι πιά τής μόδας ή κριτική πού εκφράζει τις ιδέες της 
μέ εικόνες — καί ίσως νά έχουν δίκιο — άλλά έμείς θά άποτολμήσουμε καί 
πάλι μιά τέτοια κριτική, λέγοντας πώς μάς δυσκολεύει τήν άξιολόγηση τοϋ 
Χρυσάνθη το γεγονός οτι το έργο του δέν έχει μπει σέ μιά κύρια κοίτη ποτα
μού. Μάς δίδει τήν έντύπωση μιας άπειρα έκτεταμένης έπιφάνειας σκεπασμέ
νης άπο νερά, πού τρέχουν καί γλιστρούν άδιάκοπα προς κάθε κατεύθυνση. 
Λαμπυρίζουν καί τραγουδούν χαρούμενα αύτά τά «ρέοντα υδατα» καί συχνά 

καθρεφτίζουν μέ τρόπο άστραπιαίο, πουλιά, σύννεφα, κομμάτια έλληνικού ού- 
ρανού, μορφές ήρώων, ράσα, ρομφαίες, κοπέλλες, ρομβίες, λουλούδια, μηνύμα
τα ιδεών, πίστεων καί έθνικών ένθουσιασμών. Μόνο πώς αύτά τά νερά, έτσι 
καθώς τρέχουν σά νά βιάζονται νά έκβάλουν σέ κάποιον ,άφανέρωτον ωκεανό, 
δέν προφταίνουν νά σκάψουν μιά κοίτη καί έτσι νά άποκτήσουν ούσιαστικό 
ογκο καί κάποιο βάθος, άπαραίτητο οχι μόνο γιά νά καθρεφτίζουν «τά έξω 
κείμενα», άλλά γιά νά καθρεφτίζουμε κι έμείς σ’ αύτά το πρόσωπό μας ή μέ 
τή ματιά μας νά ψάχνουμε γιά τήν άνεύρεση κάποιων μυστηρίων.

'Ωστόσο, έκεϊνο πού γιά τήν ώρα περισσότερο βαραίνει στη λογοτεχνία 
τού Χρυσάνθη, είναι μιά άνάλαφρη, χαμογελαστή καί άβίαστη έλληνικότητα. 
Άρωματώδης, άπλή καί όχι ρητορική — καί αύτό το τελευταίο, είναι μεγάλο 
προτέρημα, αν σκεφθούμε πώς ό Χρυσάνθης, έπειδή είναι ένας γνήσια ένθου- 
σιώδης νεοέλλην, καί δημοτικιστής, θά μπορούσε νά είχε γίνει ένας ρητορικός 
καί μεγαλόσχημος φρασεολόγος. Αύτόν τον σκόπελο — τόσοι καί τόσοι πέσαν 
άπάνω του καί κομματιάστηκαν — τον άπέφυγε, σάν καλός μαθητής τού 
Όδυσσέα. Καί τον άπέφυγε, ίσως γιατί έχει μέσα του πολύ σταθερή τήν αί
σθηση τής γνήσιας λογοτεχνίας — πράγμα πού τό δείχνουν καί τά κριτικά του 
σημειώματα στο περιοδικό του. Αύτή ή, σά σύνολο, τεράστια «λογοτεχνική 
ύπερβολή», στις έπί μέρους έκδηλώσεις της, δέν είναι καθόλου ύπερβολική! Το 
πνευματικό καί λογοτεχνικό άνάστημα τού Χρυσάνθη, είναι κανονικά έλληνικά 
μετρημένο. Μέσα στο έργο του, ή άνθρώπινη παρουσία του δέν έχει τίποτε το 
άσυνήθιστο. Τίποτε πού νά ξαφνιάζει ξεχωριστά, νά σέ κάνει νά γονατίζεις ή 
νά το βάζεις στά πόδια, θυμωμένος, νά τρέξεις σπίτι σου γιά νά γράψεις 
γρήγορα-γρήγορα, κάτι έναντίον του. Κι όμως αύτή τή φυσιολογική, άνθρώπι
νη παρουσία, τήν τόσο άγαπητή καί έλκυστική, μέ το χαμόγελό της, τήν κα- 
λωσύνη της καί το άπλό της χιούμορ (διάχυτο στον τελευταίο του τόμο «Δρα
ματικός Λόγος»), αν τήν κοιτάξουμε μέσα άπο το σύνολο τών βιβλίων τού 
Χρυσάνθη, θά τή χάσουμε άπό τά μάτια μας. Καί θά τήν ξαναδοϋμε σάν ένα 
τεράστιο άτμώδες τελώνιο φευγάτο άπο τά ξεσφραγισμένα μπουκαλάκια τοϋ 
παραμυθιού, νά γεμίζει τύ χώρο μέ το άσύλληπτο καί ρευστό σχήμα του.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ

«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ», Άρ. Τεύχους 236 
18-24 Αύγούστου 1974.

Μετά από ένα χρόνο και συγκεκριμένα την 1η Ιουνίου 1975, στη «Νέα 
Εστία» σελ. 762, ο Καραντώνης επανέρχεται με αναφορά στη συλλογή του Κ. 
Χρυσάνθη «Οι δίσεκτες χρονιές της γλυκείας χώρας Κύπρου».

Δεν ξεχνά ο κριτικός να εξυμνήσει για άλλη μια φορά το περιοδικό 
«Πνευματική Κύπρος» και να συνδέσει το καινούργιο έργο του Χρυσάνθη με 
τραγικά γεγονότα του 1974.

17
16

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Γράφει ο Καραντώνης:
«Κύπρος Χρυσάνθης, ό άειγράφος», έτσι φαντάζομαι πώς θά πρέπει νά 

άποκληθεϊ ό παραγωγικότατος καί χυμώδης Κύπριος λογοτέχνης, ό πιο στε
ρεός πνευματικός κρίκος άνάμεσα στά γράμμάτα τής πατρίδας του καί την 
έλληνική λογοτεχνία. ’Αψευδής μάρτυρας οχι μόνο το πολύπλευρο καί άκατα
μέτρητο έργο του, μά καί το μηνιαίο περιοδικό του «Πνευματική Κύπρος». 
Κατόρθωμα μοναδικό ή κανονική του έκδοση, ΰστερ’ άπό τή ριζική άνατροπή 
τής ζωής πού βύθισε τήν Κύπρο ή πρόσφατη έθνική τραγωδία. ’Αλλά ό Κύ
προς Χρυσάνθης είναι ένας πεισματικός κα'ι άνένδοτος λογοτέχνης πού έξακο- 
λουθεϊ νά γράφει «άκόμα κι επάνω άπό τίς θύελλες», γιά νά χρησιμοποιήσουμε 
μιά φράση τοΰ Άντρέ Μπρετόν. Καί ποιά θύελλα ή Κύπρος! Πώς ήταν δυνα
τόν νά μείνει έξω άπ’ αύτή τή θύελλα αύτή ή άδιάκοπα «έρεθισμένη εύαισθη- 
σία», αύτή ή άκένωτη λυρική καί είκονογραφική φαντασία πού ταξιδεύει μέ 
άνεση άνάμεσα στο καθιερωμένο, τό παραδοσιακό καί τό μοντέρνο, καί πού ή 
ώς τώρα λογοτεχνική του έργασία, συγκεντρωμένη σέ πέντε τεράστιους τό
μους ξεπερνάει τίς τέσσερις χιλιάδες σελίδες; Τέτοια ποσότητα καί έκταση 
λογοτεχνικής παραγωγής κινδυνεύει νά μείνει «έκτος κριτικής έρευνας», αν καί 
εύχόμαστε τό έναντίο, γιατί ό Κύπρος Χρυσάνθης, πού είναι καί ένας πολύ 
άγαπητός καί άνιδιοτελής άνθρωπος (σπάνιο τό είδος), έχει προσφέρει πάρα 
πολλά οχι μόνο στά κυπριακά άλλά καί στά νεοελληνικά έν γένει Γράμματα.

Καί είναι μιά άκόμη «πτυχή εμπλουτισμού» τό πρόσφατο πυκνοτυπωμένο 
τομίδιό του «Οί δίσεκτες χρονιές τής γλυκείας χώρας Κύπρου», μιά συλλογή 
άπό έμμετρα καί πεζά κείμενα (πεζοτράγουδα θά τά λέγαμε, αν δεν ήταν τόσο 
πικρή ή γεύση τους). Καί πώς νά μήν είναι πικρά σάν το κινίνο αύτά τά ποιη
τικά κείμενα, πού μέ τόν άτομικό τρόπο τού Χρυσάνθη διαπραγματεύονται 
ψυχολογικά καί συναισθηματικά όλη τήν κλίμακα τών διακυμάνσεων καί τών 
μεταλλαγών τής κυπριακής ζωής άπό τό 1967 ώς τή στιγμή πού οί βάρβαροι 
πάτησαν τό νησί; Αύτές τίς πικρές διακυμάνσεις τίς χώρισε ό Χρυσάνθης σέ 
τέσσερις φάσεις: Περιμένοντας τούς βαρβάρους. («Δέν ξέρω αν τά κεφάλια θά 
γνωρίσουνε τόν ήλιο τής έπόμενης πρωίας»). Διάλειμμα εύμάρειας. («'Εφτά 
κιλά ξεπέρασα τό βάρος μου, γι’ αύτό ή καρδιά μου άγκομαχά — στ’ άκου- 
στικά τού καρδιολόγου μου»). ΤΗρθαν οι βάρβαροι στήν Κύπρο. («Δόστε μας 
πίσω τά παιδιά μας — καί τήν ψυχή μας, τήν ψυχή μας»). Καί, τέταρτη φάση, 
«Μετά τό συμβάν». («"Οσο γιά σκέψεις παραπέρα δέν τολμώ — ' Η δυστυχία 
σέ κέλυφος άθέλητά σου σ’ έγκλωβίζει»). Τά τέσσερα αύτά μέρη διαγράφουν 
τό σχήμα, τήν πορεία, τή σύνθεση καί τό άδιέξοδο τής κυπριακής τραγωδίας. 
Τραγωδίας, ξετυλιγμένης στό διάστημα τών επτά «δίσεκτων χρόνων», κι άπ’ 
αύτούς ό άπόλυτα τραγικός ήταν τό 1974. Τραγωδίας δειγμένης μέ ποιητική 
λιτότητα καί πικρή φαντασία μέσα άπό τήν άγωνία καί τόν λεπτό λυρικό στο
χασμό τού Χρυσάνθη. Θά πρέπει νά έκτιμήσουμε ξεχωριστά τόν συγκρατημέ
νο και περιεκτικό σέ νόημα τόνο αύτών τών ποιητικών κειμένων, καί ιδίως 
τών έμμέτρων. 'Ο ποιητής, πού έζησε, καί ζεϊ, σάν παθός, τό μεγάλο κυπρια

κό δράμα, δέν ολοφύρεται έπιδεικτικά έπάνω άπό τά έρείπια. Σάν ποιητής καί 
άνθρωπος στοχαστικός, έχει δεχτεί μέ έγκαρτέρηση τήν κοινή δυστυχία, πρά
γμα πού τόν άφήνει έλεύθερο νά συλλάβει καί νά άποδώσει μέ ψυχολογική 
άκρίβεια τόν θλιβερό ξεπεσμό τού άτόμου όταν χτυπηθεί άπό δυνάμεις τόσο 
άνώτερές του, όπως είναι ή πολεμική βία καί ό έξανδραποδισμός. Δέ θυμάμαι 
ποιος είπε πώς «εύκολα τρίβεται ό άνθρωπος μέσ’ στούς πολέμους». Αύτή 
τήν τραγική άλήθεια ύλοποιεϊ μέ ποιητική εύστοχία ό Χρυσάνθης στό ποίημά 
του «' Η πίκρα»:

« ’Ελάχιστα μετρήσαμε του γείτονα τό βάρος 
σάν νά μάς εδενε τά μάτια ή βεβαιότητα.
Κομψά ντυμένοι δεν προσμεναμε τή μπόρα 
με τ ’ άπροφύλαχτα κεφάλια μας.

Καθόμαστε σκυφτοί στους προθαλάμους τώρα, 
ζητάμε Ενίσχυση, μιά κάποια χορηγία, 
μάς βλέπουνε οί υπάλληλοι σά νούμερα σειράς, 
εκ τών προτερων νοιώθουν τήν άποτυχία μας.

Στη στενοχώρια μας δεν υποκύπτει ό άριθμδς 
καί τά τετράδια τ ’ άμείλικτα τής πράξης. 
’Ορθώνεται τό πρόγραμμα καθώς οδόφραγμα 
καί παίρνουμε τά μάτια μας και πάμε.

Χτυπάμε πόρτες γνώριμες ή με συστάσεις.
Αιτήσεις υπογράφουμε, κοιτάμε 
μικρή άγγελία, ελπίζουμε καί τρώμε 
άργά τό βράδυ τή μεγάλη πίκρα»

’Ανάγλυφο καί λεπτά άμεσο το δράμα τής προσφυγιάς μέσα στον ίδιο τόν 
τόπο μας, μέσα στον ξεπεσμένο καί έγωϊστή έαυτό μας. Πόσο άνώτερα ποιη
τικοί είναι αύτοί οί στίχοι τού Χρυσάνθη, αν τους συγκρίνουμε με καποια περί 
Κύπρου «δίστιχα γιά μελοποίηση» πού έγραψε περιώνυμος ποιητής, όπως αύ
τό π.χ.: «Πόσοι νεκροί, πόσοι γυμνοί, θλιμμένοι, άποδιωγμένοι, — ανταμα 
άντάμα περπατάν τίς νύχτες άγριεμένοι». Νοσταλγεί κάνεις τον Ιωάννη Πο- 
λέμη καί τόν Σωτήρη Σκίπη.

«Νέα ’Εστία», 1 Ίουν. 1975, σελ. 762

Δυο χρόνια αργότερα, πάλι στην «Νέα Εστία», 1η Οκτ. 1977, σελ. 1317, 
ο Καραντώνης σχολιάζει το «Οδοιπορικό» του Χρυσάνθη.

Το χαρακτηρίζει πρωτότυπο και ένα ακόμη «αρραβώνα της Κύπρου με τη 
Μητέρα της»:

...Καί πρώτη ή φωνή τού Κύπρου Χρυσάνθη, πού άλλωσπε δεν έπαψε 
ποτέ νά λαλεϊ σάν ένα εωθινό· ξυπνητήρι πού δέν ζεκουρδίζεται ποτέ. Αειροο 
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τον είχαμε χαρακτηρίσει κάποτε. Μπορεί νά μετατρέψει σέ ποίημα, παραδο
σιακό ή νεωτεριστικό, το κάθε δευτερόλεπτο τής ζωής του. Ταξιδεύει συχνά 
στην 'Ελλάδα. Καί ένα άπ’ αύτά τά ταξίδια του, — είχαμε συναντηθεί άνα- 
πάντεχα, έδώ καί χρόνια, στο γιαλό τής Μυκόνου, — τον έκαμε νά δεϊ την 
'Ελλάδα, όπως έμεΐς λ.χ. θά βλέπαμε την Κύπρο. Σάν κάτι το «άλλο», το 
μοναδικό. Καί ή Κύπρος είναι λουσμένη σ’ ενα χρυσό φως, έτσι πού έκανε τον 
’Άγγλο ποιητή νά πει: «αύτός ό κόσμος δεν είναι δικός μας, είναι του ' Ομή
ρου». Αύτό το «δεν είναι δικός μας» δεν δείχνει ψυχρότητα. Το έναντίο, είναι 
μιά έκρηξη θαυμασμού, άφού άναφέρεται στον "Ομηρο. "Ετσι καί ό Χρυσάν
θης, μέ την παρθενική πάντα ματιά τού λεπτού λυρικού μά πού μπορεί νά 
έπεκτείνει την άμεση έντύπωση ή αύτό πού λέμε βίωμα σέ r τοχασμό, σέ κάτι 
το δραματικό, την αίσθηση της ’Αττικής, πού πραγματικά έχει κάτι το μονα
δικό, την άπόδωσε μ’ αύτούς τούς άληθινά ωραίους στίχους: «Τις άττικές μου 
μέρες μελετώ — στά φύλλα λεύκας πού φορώ στον κρόταφό μου. — Πόσο 
πολύ μ’ άγάπησε ό κισσός! — Πέρα άπ’ το φώς τής ’Αττικής — άρχίζει ό 
ωκεανός. Καί κλείουν οι πύλες».

Πρωτότυπη ή ιδέα του νά τιτλοφορήσει «'Οδοιπορικό» τη συγκομιδή αύ- 
τή τών «στίχων μιας εύτυχίας», πού έζησε περιοδεύοντας σέ ελληνικούς χώ
ρους. Μά οί εύτυχίες τού είδους αύτοΰ, συχνά γίνονται καί εύτυχισμένες ποιη
τικές εύρέσεις. Γιά το Σούνιο, πού άθανάτισεν ό ναός τού Ποσειδώνα καί οί 
στίχοι τού Ζάν Μωρεάς (Sounion, Sounion, sublime promontoire), θαμπωμέ
νος άπό το θέαμα, εύτυχισμένος άπό τον άνεμο, θά φωνάξει: «στή θάλασσα 
τον κάθετό μου λόγο στέλλω. — ’Εδώ δέν σχηματίζεται σκιά: — το βήμα 
τών Θεών κρατά μονάχα λάμψη — καί κεραυνό». Καί γιά το Μεσολόγγι: «Το 
Μεσολόγγι ζεϊ στά φύλλα τών έφήβων. — Είναι μιά μέρα κατακόρυφη τό 
Μεσολόγγι». Στά Γιάννενα: «σέρνω στή λίμνη τήν καρδιά μου. — Στήν όχθη 
τού τοπίου θά περιμένω το βουνό — νά μέ γεμίσει μέ άνεμο καί χείμαρρο καί 
τρόμο». Καί γιά τή Μύκονο: «...κάθε λιγάκι σκουντουφλούσα σ’ έκκλησία — 
καί μάζευα τήν έξαψή μου». Μιά ολόκληρη περιοδεία στήν Ελλάδα, λυρικά 
έπιγραμματοποιημένη. ' Η συλλογή αύτή, μικρή μά περιεκτική, είναι ένας άκό- 
μη ποιητικός άρραβώνας τής Κύπρου μέ τή Μητέρα της.

«Νέα ’Εστία», 1 Όκτ. 1977, σελ. 1317.

Το θαυμασμό του για τον Κύπρο Χρυσάνθη ο Καραντώνης τον εκδηλώνει 
κάθε φορά πιο έντονα. Αυτό το διαπιστώνουμε εύκολα στο κείμενο που ακο
λουθεί. Το βρήκα στο περιοδικό «Νέα Εστία» 1η Οκτ. 1979, σελ. 1389, και 
το μεταφέρω ολόκληρο:

’Αξιοθαύμαστος καί άξιαγάπητος, ό Κύπρος Χρυσάνθης. ’Αξιοθαύμα
στος, γιατί διαθέτει μιά άπίστευτη συγγραφική ζωτικότητα πού άδιάκοπα τήν 
ξεχύνει σέ κάθε είδους καί τύπου λογοτεχνικά βιβλία, μέ μιά διάθεση έφηβική, 
μέ μιά άκλόνητη καί χαμογελαστή αισιοδοξία, τόσο άντίθετη μέ τό στυφό 
πνεύμα τών καιρών καί ιδίως μέ τούς μαύρους πέπλους πού σκεπάζουν τήν 

Κύπρο — αύτό τό μέγα ιστορικό πένθος τής σύγχρονης Ρωμιοσύνης. Μαζί μέ 
τόν Β. Βασιλικό καί τόν Γιάννη Ρίτσο, είναι αύτή τήν ώρα ό πολυγραφότερος 
λογοτέχνης μας. Αύτόν τόν τίτλο, πού όσο κι αν τόν ύποτιμάμε κάποτε έχει 
μιά άναμφισβήτητη πνευματική άξια, κανείς δέν μπορεί νά τού τόν άρνηθεί. Κι 
είναι άξιαγάπητος, γιατί ολόκληρη ή λογοτεχνία του, ποίηση, πεζογραφία, 
κριτική, είναι μιά άστείρευτη έγκάρδια διάχυση, ένας χαιρετισμός στή ζωή 
πού ύπάρχει, πού λειτουργεί, στή ζωή τών άνθρώπων, στή ζωή τών Ελλή
νων, στή ζωή τής Κύπρου, πού είναι καί ή πατρίδα του καί ό καημός του. Τό 
τελευταίο τραγικό πάθημα τής Κύπρου δέν έμεινε Κύπριος λογοτέχνης πού νά 
μήν τό θρηνήσει. Καί δέν είναι δυνατό νά γίνει διαφορετικά. ’Αλλά ένα πάθη
μα, οσο σκληρό κι αν είναι, μέ τόν καιρό τό συνηθίζει κανείς, καί μιά μέρα 
άνακαλύπτει πώς, ώς ένα σημείο τουλάχιστον, μπορεί νά ζήσει μέσα στό πά
θημα, φυσιολογικά, δηλαδή μπορεί νά άνασαίνει, άκόμα καί νά χαίρεται. Δέν 
μπορούμε νά θρηνούμε αιώνια άκόμα καί τήν πιό τρομερή καταστροφή. Έξ 
άλλου, οί θρήνοι δέν μάς βοηθάνε νά άντιμετωπίσουμε άποτελεσματικά μιά 
δύσκολη κατάσταση. Μάς άνακουφίζουν σάν πρώτο ξέσπασμα, άλλά αν συνε
χιστούν θ’ άρχίσουν νά ψευτίζουν θρήνοι, επομένως καί σά λογοτεχνία, ένώ 
ταυτόχρονα, ή ζωή, όπως κι αν τή ζεϊ κανείς, έχει τά δικαιώματά της.

Είναι αύτή πού θά μάς άναγκάσει νά πούμε, σάν τόν Χρυσάνθη, «' Η ζωή 
δέν χάνεται άπ’ τήν Κύπρο». Καί τό πώς όχι μόνο δέν χάνεται ή ζωή άπό τήν 
Κύπρο, μά πώς έχει άρχίσει νά λειτουργεί καί πάλι δυναμικά, δημιουργικά, 
οργιαστικά θά λέγαμε, καί μέ άπόλυτη αισιοδοξία γιά τό μέλλον μάς τό λένε 
οσοι τήν επισκέπτονται μέ θαυμασμό μιλάν γιά τήν άναβλάστησή της μέσα 
άπό τά ερείπια τής εισβολής τού ’Αττίλα, μέσα άπό τόν άρκετά έλαττωμένο 
χώρο της. Μάς τό λέει καί ò Χρυσάνθης στήν τελευταία μεικτή — έμμετρη 
καί πεζοτραγουδική — συλλογή του, μέ τόν τρόπο γραφής πού ξέρουμε πιά 
άπό τόσα χρόνια καί πού τόν χαρακτηρίζει τό τόσο εύκολο πιδάκισμα, τό 
διαρκές άνάβλυσμα έντυπώσεων καί στοχασμών άπό τό κάθε τί πού έμπίπτει 
στήν προσδεκτικότητά του, — ένα «εύκολο», τόσο άπίστευτα καί τόσο άσυνα- 
γώνιστα εύκολο, πού καταλήγει νά είναι μορφή ενός ειδικά μεγάλου χαρίσμα
τος ή ταλέντου — συνδυασμένου μέ μιά εξίσου μεγάλη άπλότητα, μέ μιά κου- 
βεντιαστή οικειότητα ύφους.

Τό άποτέλεσμα είναι νά μεταμορφώνεται ό Χρυσάνθης σ’ ένα άκαταμέ
τρητο «ύλικό ζωής» πού προτιμά νά τό έκφράζει μέ στίχους, αν καί μέ τήν 
ίδια εύκολία καί εύλιγισία χειρίζεται τούς μηχανισμούς τού πεζού λόγου, καί 
ιδίως τού λυρικού, πού κάποτε έθρεψε τό λεγόμενο «πεζοτράγουδο». Σέ τέ
τοια, άρκετά συγχρονισμένα πεζοτράγουδα, διαχύνει ό Χρυσάνθης τήν εύγενι- 
κά αισθησιακή του εύδιαθεσία, τή λεπτή, τή συγκρατημένη, καθώς πολύτροπα 
τραγουδεϊ αύτό πού θά λέγαμε «χαρά τής Μεσογείου», ήδονή τής κυπριακής 
φύσης καί θάλασσας. Μά καί οί στίχοι του τό ίδιο τραγούδι μάς τραγουδούν, 
μέ μιά άπλα, μέ μιά πληθώρα λέξεων καί εικόνων, — κάτι πού μάς θυμίζει 
εύπρόσδεκτα έναν Έλύτη πού θά άποφάσιζε κάποια στιγμή νά έγκαταλείψει 
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την αύστηρή καί αφαιρετική τέχνη του καί νά μιλήσει στά πλήθη άχαλίνωτα, 
εγκάρδια, συγκινητικά, σάν γνήσιος καί καλός οπαδός τοϋ αίγαιοπελαγίτικου 
έαυτοϋ του. Κι άλήθεια, τούτη ή στροφή τοϋ Χρυσάνθη μάς κάνει τήν καρδιά 
νά άνεμίζει, σάν παθητική άποστροφή λόγου πού θά έκφωνοϋσε στά πληρώμα- 
τά του ένας καλλιεργημένος Όδυσσέας, κατάβαθα μεσογειακός:

Μιλέϊστε μου για τό μεγάλο γεγονός πού λέγεται «πατρίδα» 
Τις άσωτεΐες χρωμάτων μή λυπάσαι. Μαύρη 
φιλαργυρία ν ’ άπογυμνώνεσαι άπ ’ τις λέξεις.
"Οταν τό βλέμμα συναντήσεις, άνθισε 
μέ τούς υακίνθους στά μαλλιά.
'Ωραίο τό φως τής Κύπρου. Μπαίνει μες τούς μύες σου 
κι επιχρυσώνει κάθε ιστό σου μ ’ ένα πνεύμα εαρινό. 
Είναι ξανθό καί πράο τό χώμα τής γλυκείας χώρας Κύπρου 
‘Εξαίσιο ένστικτο νά τή χαρεΐς 
ώς ή άνοιξη έφορμά μέ άστέρες υπηκόων.

'H ποιητική τοϋ Χρυσάνθη: «Φιλαργυρία ν’ άπογυμνώνεσαι άπ’ τις λέ
ξεις». Το πιστεύω του καί ή ζωή του, ή Κύπρος, αύτή ή συμπυκνωμένη σ’ ένα 
νησί, 'Ελλάδα: «Δάνεια δεν εχω άπό τις ξένες θάλασσες μέ τό παχύ τους 
γάλα. — Γιατί νά χάσω λίγη άπο τή σκιά μου μες τον κόσμο τον άλλότριο 
—πού περπατεϊ μέ ξένα μάτια;».

«Νέα ’Εστία», 1 Όκτ. 1979, σελ. 1389

Μέσα από τα μάτια ενός λεπταίσθητου αναλυτή, του κριτικού Αντρέα Κα- 
ραντώνη, πέρασε σχεδόν όλο το έργο του Κύπρου Χρυσάνθη. Για 30 χρόνια, ο 
κριτικός με μεγάλη προσοχή, μακριά από συναισθηματισμούς και προσωπικές 
διασυνδέσεις παρακολούθησε το πλούσιο έργο του συμπατριώτη μας λογοτέ
χνη και με ειλικρίνεια, αντικειμενικότητα, το παρουσίασε στο ελληνικό κοινό 
φέρνοντας έτσι σε στενότερη επαφή την κυπριακή πνευματική ζωή με τον ελ- 
λαδικό χώρο. Τα σχόλια του εύστοχα, η κρίση του καθαρή σε μια εποχή μάλι
στα που δε γνώριζε το πλήρες όνομα του Χρυσάνθη, ούτε ήξερε αν αυτό το 
όνομα ήταν ψευδώνυμο. Μόνο το έργο γνώριζε καλά ο Καραντώνης και αυτό 
τον ενδιέφερε πρωταρχικά. Σταδιακά το αξιολόγησε, το αγάπησε, το θαύμα
σε. Και αυτό και το δημιουργό του. Ίσως μερικοί διαφωνούν με την κριτική 
παρουσίαση του Α. Καραντώνη. Δικαίωμά τους.

Υποχρέωση όμως όλων είναι να δεχτούμε και ν’ αναγνωρίσουμε την τερά
στια προσφορά του Κύπρου Χρυσάνθη στα κυπριακά γράμματα. Ο άνθρωπος 
αυτός πρόβαλε πέρα από τα μικρά μας σύνορα την πνευματική παραγωγή μας 
είτε με το περιοδικό που εκδίδει, είτε με τα βιβλία του. Κατάφερε να διοχετεύ
σει την κυπριακή πνευματική ζωή σ’ όλα τα ελληνικά κανάλια του πνεύματος 
και να μεταφέρει εδώ στον τόπο μας πλούσια ελληνική παραγωγή, δημιουρ

γώντας έτσι άρρηκτο πνευματικό δεσμό μεταξύ Ελλήνων λογοτεχνών και Κυ
πρίων διανοουμένων.

Ο Κύπρος Χρυσάνθης κατά γενική ομολογία είναι ανεξάντλητη δύναμη 
δημιουργίας. Ο λόγος του μκούστηκε πολύ μακρυά. Δεν μπορεί κανείς να τον 
αποσιωπήσει. Είναι λόγος έγκυρος, σημαντικός, σε μια εποχή φωνασκιών.

Α. ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ
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