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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΤΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ ΔΩΡΗΜΑ

Αίθουσα Τελετών Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 
Πέμπτη 2 Ιουλίου 1987, 7.30 μ.μ.

1. Παρουσίαση του τόμου «Δώρημα στον Κύπρο Χρυσάνθη» και προσφορά 
του στον τιμώμενο από τον επιμελητή της έκδοσης κ. Νίκο Παναγιώτου.

2. Χαιρετισμός από τον κ. Γεώργιο Κ. Ιωαννίδη εκ μέρους της Εταιρείας 
Κυπριακών Σπουδών.

3. Χαιρετισμός από τον κ. Χρύσανθο Κυπριανού εκ μέρους του Ελληνικού 
Πνευματικού Ομίλου Κύπρου.

4. Αντιφώνηση από τον τιμώμενο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρουσία του Μακαριοτάτου, της εριτίμου κας Μιμής Κυπριανού, 
του εκπροσώπου της Ελληνικής Πρεσβείας κ. Δημητρίου και μεγάλου αριθμού 
εκπροσώπων του πνευματικού, επιστημονικού και καλλιτεχνικού κόσμου έγινε 
το βράδυ της Πέμπτης (2.7.1987), στην Αίθουσα Τελετών Ιδρύματος Αρχιε
πισκόπου Μακαρίου Γ ', η τελετή προσφοράς στον Κύπρο Χρυσάνθη του τιμη
τικού τόμου «Δώρημα στον Κύπρο Χρυσάνθη», που ετοίμασε τριμελής Ομάδα 
Πρωτοβουλίας μαθητών του.

Την παρουσίαση του τόμου έκανε ο επιμελητής της έκδοσης Νίκος Πανα
γιώταν, που έδωσε σε περιληπτική μορφή το περιεχόμενο όλων των εργασιών 
του τόμου.

Ο Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης και ο Χρύσανθος Κυπριανού, μέλη της ομάδας 
πρωτοβουλίας, χαιρέτισαν τον τιμώμενο από μέρους της «Εταιρείας Κυπρια
κών Σπουδών» και του «Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου» αντιστοίχως.

Ο τιμώμενος αντιφώνησε και παρέδωσε ανά ένα τόμο στον Μακαριότατο 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο, στην ερίτιμο κυρία Μιμή Κυπριανού 
και στον κ. Δημητρίου, εκπρόσωπο της Πρεσβείας της Ελλάδας.

Η τελετή έκλεισε με χαιρετισμό του Μακαριοτάτου, ο οποίος υπήρξε 
μαθητής του τιμωμένου. Ο Μακαριότατος εξέφρασε την ευαρέσκεια της Εκ
κλησίας για το έργο του τιμωμένου και επεδαψίλευσε τις ευχές της για νέα 
δημιουργήματα.
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«ΔΩΡΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΙΜΩΜΕΝΟ

Οι ενέργειες για την αφιέρωση τιμητικού τόμου στον Κύπρο Χρυσάνθη 
άρχισαν πριν δυο χρόνια από μια μικρή ομάδα μαθητών του, και συγκεκριμένα 
από το Χρύσανθο Κυπριανού, το Γεώργιο Ιωαννίδη και τον ομιλούντα. Θεωρή
σαμε ότι το 1985 ήταν ώρα πρόσφορη να πραγματοποιηθεί η από καιρό κυο
φορούμενη ιδέα, γιατί αποτελούσε για τον άνθρωπο και το έργο του ένα στα
θμό. Συμπλήρωνε τότε 70 χρόνια ζωής, αλλά και μισό αιώνα συνεχούς δημι
ουργίας και πνευματικής προσφοράς στον τόπο.

Σκεφτήκαμε πως κι άλλοι, από τις εκατοντάδες που τον είχαν καθηγητή 
στο μάθημα της υγιεινής, αισθάνονταν, όπως κι εμείς, ευγνώμονμ. οφειλή προς 
τον άνδρα. Ο γιατρός Χρυσάνθης ήταν, βέβαια, ο ευσυνείδητος δάσκαλος του 
συγκεκριμένου μαθήματος, που, με οπλισμό την επιστήμη του, αγωνιζόταν να 
μεταδώσει γνώσεις και να εμπεδώσει συνήθειες, που θα μας εξασφάλιζαν μια 
πιο υγιεινή διαβίωση και, κατά συνέπεια, μια καλύτερη ζωή. Είναι αλήθεια 
πως εκείνη η προσπάθειά του, όσο κι αν την εκτιμούσαμε για την ωφελιμότη- 
τά της, δε μας δημιουργούσε οποιεσδήποτε συγκινήσεις ούτε κέντριζε τη φαν
τασία μας. Για όσους όμως από μας είχαν κάποιο ιδιαίτερο μεράκι για τα 
γράμματα ήταν ευτύχημα ότι τον είχαμε καθηγητή, έστω και της υγιεινής. 
Τον βλέπαμε, ασαφώς στην αρχή, εναργέστερα με την πάροδο του χρόνου και 
καθώς μπαίναμε κι εμείς στον πνευματικό στίβο, ως βοηθό και συμπαραστάτη 
στις πνευματικές ανησυχίες κι αναζητήσεις, ως ένα πυρήνα, απ’ όπου εξακτι- 
νώνονταν πλήθος πρωτοβουλίες και δραστηριότητες και φανερώματα με χα
ρακτήρα πολιτιστικό.

Πέρα από την προσωπική οφειλή ήταν όμως κι η σταθερή πίστη πως 
πρέπει'τα πνευματικά έργα να τιμώνται και να προβάλλονται, κατά την αξία 
τους, ως παράδειγμα για τους νεότερους. Ο Ελληνισμός γενικότερα κι η Κύ
προς ιδιαίτερα, τους χαλεπούς προπαντός σημερινούς καιρούς, δεν έχει πού ν’ 
ακουμπήσει σταθερότερα παρά στην καλλιέργεια της πνευματικής παράδοσης 
και φυσιογνωμίας. Σκύβοντας με αγάπη πάνω στα έργα του πολιτισμού μας 
γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και συνειδητοποιούμε καθαρότερα κατά 
πού τραβούμε.

Ελληνοκεντρικός — και σ’ αυτό συμφωνούν όλοι οι μελετητές του έργου 
του — ο Χρυσάνθης συντηρεί, καλλιεργεί, υμνεί και προβάλλει τις αξίες που 
μας κρατούν όρθιους σ’ αυτό τ’ ακροθαλάσσι. Όπως ο ίδιος γράφει:

Τραγούδι των ποιητών μονάχα η μοίρα.
Μα ο στίχος δίχα Ελλάδα δεν αξίζει.
Τ’ ωραίο τριαντάφυλλο, χωρίς τα μύρα, 
πάντα μισά τα αισθήματα δωρίζει.
Δόξα σου του Έλληνα μονάχα η κλήρα.
Μέτρο το μέτρο του Έλληνα χαρίζει. 
Την αττική μενεξεδένια πείρα, 
πείρα Θεών κι ανθρώπων τη σφραγίζει.

Κι είναι έπειτα η ασταμάτητη ενεργητικότητα, η πληθωρικότητα, το πά
θος με τα οποία υπηρέτησε κι εξακολουθεί να υπηρετεί τα Γράμματα. Άλλοι 
περισσότερο κι άλλοι λιγότερο ξέρουμε για τις τριάντα ποιητικές συλλογές 
του, τους τέσσερις ογκώδεις και τους άλλους τέσσερις μικρότερους τόμους 
πεζού λόγου, τον ένα μεγάλου μεγέθους τόμο με θεατρικά έργα και τα άλλα 
δεκαπέντε περίπου βιβλία με θέατρο, τα πέντε βιβλία μελέτης, τα εφτά βιβλι
αράκια με μεταφράσεις, κι ακόμη τους πάνω από είκοσι τόμους παιδικής λο
γοτεχνίας, όλα τούτα σε πολλές εκατοντάδες πυκνοτυπωμένες σελίδες, που 
αποτελούν το σύνολο του εκδομένου σε βιβλία λογοτεχνικού του έργου. Ση
μειώνουμε επίσης τα άφθονα δημοσιεύματα σ’ εφημερίδες και περιοδικά της 
Κύπρου και της Ελλάδας, με κρίσεις και παρουσιάσεις βιβλίων, βιβλιογραφίες,

*0 Νίκος Παναγιώτου παρουσιάζει τόν τόμο
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μελέτες, άρθρα, σχόλια, δοκιμές και χρονογραφήματα, καθώς και τις ραδιοφω
νικές συνεργασίες του. Υπενθυμίζουμε, τέλος, και το άλλο, το μη λογοτεχνικό, 
συγγραφικό του έργο — επιστημονικό ιατρικό και διδακτικό. Παράλληλα με 
το συγγραφικό έργο είναι κι οι άλλες ποικίλες δραστηριότητές του. Τα περιο
δικά, λογοτεχνικά κι άλλα, που εξέδωσε ή συνεχίζει να εκδίδει, οι εκδόσεις 
«Λυρική Κύπρος», οι ανθολογίες και τα βιβλία που επιμελήθηκε, τα διάφορα 
σωματεία, των οποίων είναι ο κύριος μοχλός, οι προσπάθειές του να υποκινεί
ται συνεχώς και να συντηρείται η πνευματική κίνηση και να ενθαρρύνεται η 
διακίνηση ιδεών στον τόπο μας, με διαλέξεις, συνεστιάσεις, συνέδρια και συμ
πόσια, οι συμμετοχές κι οι ανακοινώσεις του σε συνέδρια εδώ και στο εξωτε
ρικό. Επιστέγασμα όλης αυτής της δημιουργικότητας υπήρξαν οι επάξιες 
βραβεύσεις του από σωματεία, από το Κράτος, ελληνικό και κυπριακό, και 
από το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα του Ελληνισμού, την Ακαδημία Αθηνών.

Είναι αλήθεια πως δεν μπορεί κανείς να μην εντυπωσιαστεί από τον όγκο 
της παραγωγής του, τον πλούτο της θεματογραφίας του, τη γονιμότητα της 
έμπνευσης και της φαντασίας του. Η ευαισθησία του — ιδιαίτερα στην ποίηση 
— είναι πάντα ακονισμένη, ώστε ν’ αδράχνει με μια διάθεση εφηβική κάθε 
ερεθισμό που η φύση, η ιστορία, τα διαβάσματα κι η ζωή του προσφέρουν. 
Πολύπτυχος, πολυεδρικός και πολύφωνος μετατρέπει σε λόγο, με μια κατα- 
πλήσσουσα ευκολία, κάθε τι που είναι δυνατό ν’ αγγίξει τη δεκτικότητά του. 
Η Ελλάδα κι η μικρή Ελλάδα, η Κύπρος, μόνιμη έγνοια του.

Κύριε Θεέ, της όποιας πίστης, σε αντικρύζω 
με μάτι που μυρίζει Κύπρο 
κι ανθό πορτοκαλιάς.
Η χάρη σου αν θελήσει 
παρακαλώ, μη μου στερήσεις 
την άδεια να συνθέτω στίχους 
από χαλκό κι ανθό της Κύπρου.

Δε θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι, ιδιαίτερα από την ανεξαρτησία κι 
εδώ, ο Κύπρος Χρυσάνθης βρίσκεται στο κέντρο της πνευματικής κίνησης της 
Κύπρου, ως δημιουργός ο ίδιος, αλλά και ως καταλύτης πολιτιστικών διεργα
σιών. Με το προσωπικό παράδειγμα, την ενθάρρυνση, τα διάφορα βήματα και 
τις ποικίλες ευκαιρίες που παρέχει, αλλά, κυρίως, με την προσωπική με τρόπο 
επίμονο παρώθηση οδήγησε αρκετούς νεότερους στο δρόμο της συγγραφής και 
της συμμετοχής στην πνευματική κίνηση και ζωή του τόπου μας.

Όσα έχουν λεχθεί εξηγούν, νομίζουμε, επαρκώς το σκεπτικό, με το 
οποίο η ομάδα πρωτοβουλίας ανάλαβε την έκδοση του τιμητικού τόμου. Για 
τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τη σύλληψη της ιδέας ίσαμε την εφαρ
μογή της στην πράξη πρέπει να δοθούν ορισμένες πληροφορίες.

Η ομάδα ασχολήθηκε σε αριθμό συνεδριών με τη διατύπωση κατευθυντη
ρίων γραμμών και με τον καταρτισμό καταλόγου πιθανών συνεργατών από 

την κατηγορία των ατόμων που ήταν γνωστό πως γράφουν κι υπήρξαν μαθη
τές του Χρυσάνθη. Στη συνέχεια έγιναν προσωπικές επαφές και στάληκαν 
επιστολές κυρίως σε πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό. Από το σημείο 
αυτό ως την ολοκλήρωση του έργου με την εκτύπωση του τόμου η ευθύνη 
αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από τον ομιλούντα. Η ευθύνη αυτή σημειώνεται στη 
σελίδα του τίτλου και στον κολοφώνα του βιβλίου ως επιμέλεια της έκδοσης.

* * *

Ο τόμος αποτελείται από 427 σελίδες και διαιρείται βασικά σε τρία μέ
ρη. Στο εισαγωγικό περιλαμβάνονται: α) Φωτογραφία του τιμώμενου, β) συ
νοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του με σύντομα βιογραφικά στοι
χεία και καταλόγους των βιβλίων του, των Σωματείων στα οποία έδρασε και 
δρα, των περιοδικών που ίδρυσε ή διευθύνει, των συνεδρίων και συμποσίων, 
στα οποία έλαβε μέρος με ανακοινώσεις, και των βραβείων και διακρίσεων με 
τα οποία τιμήθηκε, γ) πρόλογος του επιμελητή της έκδοσης, και δ) επιστολή 
του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου, που εξαιρεί την προσφο
ρά του δασκάλου του στην πνευματική ζωή της Κύπρου και συγχαίρει την 
ομάδα για την πρωτοβουλία της.

Στο κύριο σώμα του βιβλίου (σ. 25-417) περιλαμβάνονται πρώτα δέκα 
εργασίες εκτιμητών (μέχρι τη σ. 94) και ακολούθως εικοσιέξι μαθητών του.

Ο τόμος κλείει με κατάλογο συνεργατών — όπου παρατίθενται και στοι
χεία για τον κλάδο σπουδών και το επάγγελμά τους — κατάλογο εργασιών 
του τόμου που αναφέρονται ειδικά στον Χρυσάνθη και το έργο του και, τέλος, 
με Πίνακα περιεχομένων.

Προτού αναφερθούμε στο περιεχόμενο των τριανταέξι εργασιών του τό
μου είναι απαραίτητες, νομίζουμε, κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Από τους 
συνεργάτες 1 είναι οικονομολόγος, 21 φιλόλογοι, 1 των πολιτικών επιστημών, 
2 γιατροί, 2 ιστορικοί της τέχνης, 1 αρχαιολόγος, 2 νομικμοί, 2 των παιδαγω
γικών, 1 γεωπόνος, 1 θεολόγος, 1 μουσικός και 1 ζωγράφος. Από τις εργασί
ες, 24 αναφέρονται ειδικά στο Χρυσάνθη και το έργο του και 12 σε διάφορα 
άλλα θέματα. Οι 24 εργασίες για το Χρυσάνθη γράφτηκαν από 4 εκτιμητές 
και 20 μαθητές, ενώ οι άλλες 12 από 6 εκτιμητές και 6 μαθητές. Όλες οι 
εργασίες είναι στα ελληνικά, εκτός από μια της Αρετής Παπαναστασίου που 
είναι στα αγγλικά. Γενικά, ο τόμος παρουσιάζει ποικιλία θεμάτων γενικού και 
ειδικού ενδιαφέροντος, η μεγαλύτερη όμως έμφαση δίνεται στην ανάλύση όλων 
σχεδόν των πλευρών του συγγραφικού έργου του Χρυσάνθη.

Η πρώτη εργασία του τόμου με τίτλο «Κύπρος Χρυσάνθης: Μια πολύ
πλευρη και ουσιαστική κοινωνική και πνευματική παρουσία» ανήκει στο Φρίξο 
Βράχα. Σημειώνουμε, παρενθεντικά, ότι η σειρά, με την οποία εμφανίζονται 
οι συνεργασίες στον τόμο, βασίστηκε στην αλφαβητική σειρά· των επωνύμων 
των συγγραφέων τοος, ξεχωριστά για τους εκτιμητές και ξεχωριστά για τους 
μαθητές. Ο Βράχας, σ’ ένα σύντομο κείμενο, δίνει με ζεστό, συγκινημένο τρό
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πο μια σκιαγραφία της γνωριμίας του με το Χρυσάνθη από την παιδική ηλικία 
ίσαμε σήμερα και εξαιρεί την πολυδιάστατη δράση και προσφορά του ως κοι
νωνικού και πνευματικού εργάτη. Καταλήγοντας, υπογραμμίζει: «Ένα τέτοιο 
έργο δεν υποτιμάται εύκολα. Είναι βέβαιο, πάντως, πως ο χρόνος θα το κρατή
σει ως ένα τεκμήριο κυπριακής πνευματικής παρουσίας, πολύπλευρης και ου
σιαστικής, από τις λίγες».

Σε μια εκτεταμένη μελέτη 29 σελίδων η Στέλλα Ζένιου - Φριτζέριο κα
ταπιάνεται με τα Τρία κρυφά ποιήματα του Γιώργου Σεφέρη, που δημοσιεύ
τηκαν το 1966. Τα ποιήματα αναλύονται σε τρία επίπεδα ανάγνωσης (Γλώσ
σα, Ελληνική και ίσως παγκόσμια πραγματικότητα — μύθος — Σεφέρης) με 
βασική βοήθεια το μυθιστόρημά του Εξι νύχτες στην Ακρόπολη. Ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσες είναι οι αντιστοιχίες, που εντοπίζει η Ζένιου ανάμεσα στα ποιή
ματα του Σεφέρη και τη Θεία Κωμωδία του Δάντη. Σημειώνουμε ακόμη, 
όσον αφορά την ένταξη των Τριών κρυφών ποιημάτων μέσα στο σύνολο της 
σημερινής ποιητικής, την τεκμηρίωση που γίνεται για τις αντιστοιχίες σκηνή - 
θέατρο, προσωπίδα - πραγματικότητα, σκιά - άνθρωπος, σκοτεινή σπηλιά - 
φως, θάνατος - ζωή, σώμα - ψυχή, Ελλάδα, θάλασ&α, που υπογραμμίζουν τη 
θεματική συνοχή*μέσα  σ’ ολόκληρο το έργο του Σεφέρη.

Ο Νίκος Κρανιδιώτης στη δική του συμβολή μιλά για το νέο πνευματικό 
κλίμα που δημιουργήθηκε με την ομάδα των «Κυπριακών Γραμμάτων» και 
καταγράφει τα καινούρια μηνύματα που έφερε η εμφάνιση του Χρυσάνθη στην 
κυπριακή λογοτεχνία. Με σύντομες, αλλά καίριες κρίσεις χαρακτηρίζει μερικά 
από τα παλιότερα έργα του Χρυσάνθη, πολλά από τα οποία πρωτοεμφανίστη- 
καν στο περιοδικό Κυπριακά Γράμματα.

Σ’ ένα σύντομο αλλά περιεκτικό δοκίμιο ο Μιχαλάκης Μαραθεύτης εξε
τάζει με τρόπο μεθοδικό κι εύληπτο τη σχέση του πνευματικού ανθρώπου 
προς την αλήθεια. Το γενικό συμπέρασμα, στο οποίο καταλήγει είναι: «Η 
αλήθεια δεν είναι εύκολο ούτε να οριστεί, ούτε να καθοριστεί, ούτε να αποδει
χτεί. Είναι, επομένως, αυτονόητο πως ο κάθε πνευματικός άνθρωπος καταλή
γει στη δική του αλήθεια, ανάλογα με την προσωπικότητά του, τη φιλοσοφική 
θεωρία που ακολουθεί σχετικά με την αλήθεια και κατ’ επέκταση τα μέσα 
που χρησιμοποιεί καθώς και τη θέση από την οποία βλέπει την αλήθεια, τη 
θέση του Εγώ ή τη θέση της σχέσης Εγώ - Συ».

Ο Γεώργιος Παπαχαραλάμπους χειρίζεται ένα θέμα από τον κύκλο,των 
ενδιαφερόντων του, τη λαογραφία, στην οποία κατέθεσε ως τώρα πολλές και 
σημαντικές συμβολές. Στο σύντομο μελέτημά του παραθέτει δυο παραδόσεις 
του Ιερώνυμου Περιστιάνη και μια που συνέλεξε ο ίδιος, σχετικά με τα εμπό
δια που οι αιρετικοί παρενέβαλαν στην πορεία του αγίου Σπυρίδωνα προς τη 
Νίκαια, για να συμμετάσχει στην εκεί Α ' Οικουμενική Σύνοδο.

Στη δική του κατάθεση ο Κώστας Προυσής προβαίνει σε γενική αποτί
μηση του ποιητικού έργου του Χρυσάνθη και διατυπώνει ορισμένους ουσιαστι

κούς χαρακτηρισμούς για τη μορφή και το περιεχόμενό του, που μας βοηθούν 
να το κατανοήσουμε πληρέστερα. Σημειώνουμε μερικές τέτοιες κρίσεις: α) «Ο 
Χρυσορρόας ποιητής της Κύπρου» μπορεί να θεωρηθεί, τηρουμένων των ανα
λογιών, ο Παλαμάς της Κύπρου, λόγω «του τεράστιου ποιητικού έργου του, 
του ευρύτατου κύκλου των ενδιαφερόντων του και της μεγάλης πνευματικής 
παραγωγής του», β) Γράφει ποίηση όλων των ειδών και στην ουσία και στη 
μορφή με μεγάλη ευκολία και φυσικότητα, γ) Έχει ιδιαίτερη επίδοση στην 
παραίνεση, στις υποθήκες, δ) Συνδυάζει με θαυμαστή αρμονία τη σοβαρότητα 
και σπουδαιότητα με τη φυσικότητα και αυθορμησία του παιγνιδιού και της 
χαράς, ε) Είναι ο πιο ελληνικός Κύπριος ποιητής, στ) Το κλίμα της ποίησής 
του είναι το φως, η καθαρότητα και η αισιοδοξία.

«Μανώλης Καλομοίρης και Κύπρος Χρυσάνθης» είναι ο τίτλος της συνερ
γασίας της Λουλούς Συμεωνίδου. Μετά τη διαπίστωση ότι στη σχέση μουσι
κής και ποίησης το σύνηθες είναι να βασίζεται η μουσική φιλολογία στον ποι
ητικό λόγο, ενώ σπανιότερα η ποίηση εμπνέεται από τα έργα της μουσικής 
φιλολογίας, εξειδικεύει το λόγο στην περίπτωση Μανώλη Καλομοίρη από την 
πρώτη ομάδα, που, όπως είναι γνωστό, εμπνεύστηκε από το δημοτικό τραγού
δι και τον Κωστή Παλαμά και στην περίπτωση Χρυσάνθη, που ανασύνθεσε 
ποιητικά έργα της παγκόσμιας μουσικής φιλολογίας. Σχολιάζοντας τέτοια έρ
γα του Χρυσάνθη εκφράζει κάποιες επιφυλάξεις για μερικές από τις ερμηνείες 
που δίνει ο ποιητής.

Με την πανθομολογούμενη επάρκεια και νομική κατάρτισή του ο τέως 
Γενικός Εισαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας Κριτών Τορναρίτης αντι
μετωπίζει το πρόβλημα της νομικής θέσης των μαρτύρων του Ιεχωβά. Συγκε
κριμένα, με βάση την κυπριακή νομοθεσία, αλλά χρησιμοποιώντας παράλληλα 
ελληνική, αλλά και αμερικανική νομολογία, δίνει απαντήσεις στα ακόλουθα 
ερωτήματα, που ο ίδιος έθεσε:
α. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ή ο Χιλιασμός είναι θρησκεία σύμφωνα με το 

Κυπριακό Σύνταγμα;
β. Επιτρέπεται ο προσηλυτισμός;
γ. Αν όχι,ποια μέτρα προβλέπονται στην κυπριακή νομοθεσία για πάταξη του 

κακού;
δ. Ποια η νομική θέση των Μαρτύρων του Ιεχωβά εν γένει και κατά πόσο 

δεσμεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η επιστημοσύνη και εμβρίθεια, που χαρακτηρίζουν τις μελέτες του Κυριά
κου Χατζηϊωάννου, συναντώνται και στο μελέτημά του τόμου «Οι Αισώπειοι 
μύθοι στην αρχαίαν Ελλάδα και στη σημερινή Κύπρο». Ο μελετητής αναφέρε
ται με συντομία στον Αίσωπο και στην ακτινοβολία του, που εκφραζόταν, 
εκτός των άλλων, και με την απόδοση σ’ αυτόν όλων σχεδόν των διδακτικών 
μύθων, καθώς και στην εκτίμηση που τύγχανε ανάμεσα στο λαό, αλλά και 
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στους ποιητές και φιλοσόφους. Στη συνέχεια παραθέτει δυο καινούριους κυ
πριακούς μύθους, με τους οποίους εμπλουτίζει τη συλλογή 80 κυπριακών μύ
θων που περιέλαβε στο έργο του «Λαογραφικά της Κύπρου».

Με την ενδιαφέρουσα εργασία του Γιώργου Χατζηκωστή κλείει το μέρος 
του «Δωρήματος», που συγκεντρώνει τις καταθέσεις των εκτιμητών. Εδώ ο 
μελετητής εντοπίζει τις σχέσεις Ρόδου - Κύπρου, όπως εμφανίζονται σε δυο 
από τις 100 διηγήσεις του «Δεκαήμερου» του Βοκκάκιου, και παραθέτει τις 
ιστορίες αυτές. Η πρώτη είναι η έβδομη ιστορία της δεύτερης μέρας, με τίτλο 
«Οι χίλιες και μια νύχτες της Αλατιέλ» και η άλλη η πρώτη ιστορία της 
πέμπτης ημέρας, με τίτλο «Ερωτική εκπαίδευση».

Το μέρος του τόμου, που συγκεντρώνει τις εργασίες των μαθητών του 
Χρυσάνθη, αρχίζει με τη μελέτη του Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματι
σμού Ιάκωβου Αριστείδου, που ήταν ο αρμοδιότερος να ασχοληθεί με το θέμα 
«Προγραμματισμός οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως στην Κύπρο, ιδι
αίτερα μετά την τουρκική εισβολή». Στην εισήγησή του εξηγεί τη φιλοσοφία 
που υπόκειται στα διάφορα σχέδια ανάπτυξης, τόσο πριν όσο και μετά την 
εισβολή, στα οποία, όπως αναφέρει, η οικονομική πρόοδος δεν υπήρξε ποτέ 
αυτοσκοπός. Παρόλο που συνήθως γίνονται από όσους μιλούν για ανάπτυξη 
αναφορές στην οικονομική μόνο πρόοδο, επειδή αυτή είναι πιο χειροπιαστή, 
ουδέποτε παραλείφθηκαν στα κυβερνητικά σχέδια οι άλλοι γενικότεροι στόχοι. 
Για τους στόχους αυτούς στις σημερινές συνθήκες ο μελετητής σημειώνει: «Θα 
πρέπει ο προγραμματισμός οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως να εντα
χθεί σ’ ένα σχέδιο ευρύτερης δράσεως, που να αποβλέπει στην τόνωση του· 
ηθικού του λαού για δημιουργική κινητοποίηση, τη δημιουργία της αναγκαίας 
ψυχολογικής υποδομής μεταξύ του λαού, την απάλειψη όλων των αρνητικών 
συναισθημάτων ...και τη θωράκιση του λαού με ...όλες τις αρετές που είναι 
αναγκαίες για ένα αγώνα επιβιώσεως στον τόπο τούτο».

Στη μελέτη του για τη συλλογή του Χρυσάνθη «Καλλιγράμματα» ο Ιω
άννης Βαρέλλας κάμνει στην αρχή μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εμφά
νιση κι εξέλιξη της σχηματοποιημένης λεγάμενης ποίησης, στη συνέχεια αναλύ
ει τη συμβολή του Χρυσάνθη και καταλήγει παραθέτοντας απάνθισμα κριτι
κών για τα «Καλλιγράμματα».

Η Μαρούλα Βιολάρη - Ιακωβίδου δίνει προσωπικές εντυπώσεις από τις 
συνεργασίες της με το Χρυσάνθη ως δημοσιογράφο και παραθέτει πληροφορίες 
για τη συνεργασία του με την έντυπη δημοσιογραφία, που άρχισε όταν ήταν 
17 χρονών στην εφ. «Παρατηρητής» της Λεμεσού και συνεχίζεται μέχρι σήμε
ρα. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η κατάθεσή του στο χώρο του χρονογραφήματος, 
από όπου δίνονται και μερικά παραδείγματα. Γίνεται ακόμη αναφορά στην 
άλλη συνεργασία του με τις βιβλιοπαρουσιάσεις, τις συνεντεύξεις, την πνευ
ματική κίνηση και τα εκλαϊκευμένα άρθρα για την ιατρική, καθώς και η εκδο
τική προσφορά του στον τομέα του περιοδικού τύπου.

' Ο Κ. Χρυσάνθης προσφέρει τόμους

Ο γιατρός Μιχάλης Βωνιάτης διακρίνει τρεις μορφές, μέσα από το έργο 
που επιτέλεσε ο Χρυσάνθης ως σχολίατρος. Εκείνη του θεμελιωτή, αφού επί 
42 χρόνια συνέβαλε ασταμάτητα στην προώθηση της σχολιατρικής, εκείνη του 
απλού εργάτη, αφού εξέταζε μαθητές, έδινε διαλέξεις, σχεδίασε και τηρούσε 
δελτία υγείας, ήταν παρών σε μαθητικούς αγώνες, επέβλεπε και βοηθούσε τις 
επισκέπτριες αδελφές και τέλος εκείνη του ερευνητή, αφού έκαμε και δημοσί
ευσε μεγάλο αριθμό ερευνών - μελετών γύρω από σχολιατρικά θέματα.

Με μεθοδικότητα και πρωτοτυπία ο Κωνσταντίνος Γιαγκουλλής μελετά 
την ποιητική σύνθεση του Χρυσάνθη «Αροδαφνούσα», κάμνοντας παρατηρή
σεις για τη δομή, τη γλώσσα και τη στιχουργική, επισημαίνοντας το μήνυμα 
κι εντοπίζοντας πηγές έμπνευσης του ποιητή. Ο μελετητής ταυτίζει την Αρο
δαφνούσα με την Κύπρο και συμπεραίνει πως «ο ποιητής μ’ ένα τρόπο παρα
δοσιακό έγραψε ένα ποίημα νεοτερικό στα διανοήματα^ στα μηνύματα και 
στους προβληματισμούς του».

Η εργασία της Θέμιδος Θεοχάρους «Μια περιδιάβαση στο δραματικό λό
γο του Κύπρου Χρυσάνθη» χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο εξετάζεται η 
θέση της ιστορίας και μυθολογίας στο θέατρο του Χρυσάνθη και στο δεύτερο 
δίνεται συνοπτικά το περιεχόμενο και διατυπώνονται αδροί χαρακτηρισμοί για 
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15 μονόπρακτά του. Υπογραμμίζονται ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο ποιητής 
είναι ανάμεσα στους ελάχιστους που σήμερα καλλιεργούν την τραγωδία και το 
σατυρικό δράμα, καθώς και το ότι αξιοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στο θέα
τρό του την ιστορία με αναλυτικό και συστηματικό τρόπο.

Ο Γεώργιος Ιωαννίδης ασχολείται με τα έμμετρα θεατρικά του Χρυσάν
θη, που ενσωματώθηκαν στον ογκώδη τόμο «Δραματικός Λόγος». Εξετάζει 
πρώτα τα έργα από θεματογραφική πλευρά, παρέχοντας ταυτόχρονα εκδοτι
κές και άλλες πληροφορίες σχετικά με την ερμηνεία τους, προχωρεί στη συνέ
χεια στη μορφολογική τους ανάλυση, διατυπώνοντας παρατηρήσεις για τη 
γλώσσα, τη στιχουργική και τα σχήματα λόγου και καταλήγει στον εντοπισμό 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της δραματικής ποίησής του.

Η Σωτηρούλα Ιωαννίδου καταπιάνεται με ένα θέμα πολύ αγαπημένο 
στον ποιητή, δηλαδή τη Λευκωσία, την πόλη όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και 
δημιουργεί και την οποία τραγούδησε σε πολλές περιπτώσεις. Στη μελέτη 
κατατάσσονται τα εμπνευσμένα από τη Λευκωσία ποιήματα σε τρεις κατηγο
ρίες και δίνονται αρκετά αποσπάσματα από την κάθε ομάδα. Οι κατηγορίες 
είναι οι ακόλουθες:

α. Απελευθερωτικός αγώνας 1955-59 και τουρκικοί βανδαλισμοί του 1958.
β. Νεανικά χρόνια του ποιητή.
γ. ’ Ωριμα χρόνια του ποιητή.

Ο γιατρός Γεώργιος Καραβίας περιγράφει τα ιατρικά του Χρυσάνθη και 
συγκεκριμένα τις σπουδές του, τη διδασκαλία της υγιεινής και τη διεύθυνση 
των σχολιατρικών υπηρεσιών Λευκωσίας, την έκδοση ιατρικών περιοδικών και 
σχολικών βιβλίων, τη μετάφραση ιατρικών εγχειριδίων, τα βιβλία Εκλογή από 
τις σχολιατρικές εργασίες 1963-1976, Anò την Ιστορία της Κυπριακής Ιατρικής 
και Αλεκτορα οφείλουμε στον Ασκληπιό και, τέλος, την εκλανκευση ιατρικών 
θεμάτων σ’ εφημερίδες και περιοδικά ποικίλης ύλης.

Στην εργασία του «Οι 'Ελληνες στην Κύπρο» ο διευθυντής του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων Βάσος Καραγιώργης εξετάζει το κάπως παράδοξο, όπως το χα
ρακτηρίζει, φαινόμενο στην ιστορία του αρχαίου κόσμου, το ότι, δηλαδή, η 
Κύπρος, παρόλο που αποτελεί γεωγραφικά τμήμα της Εγγύς Ανατολής και 
από την 7η χιλιετία είχε πολιτιστικές και εμπορικές σχέσεις με τους πλησιέ- 
στερους γείτονές της, που θα μπορούσαν λόγω του μικρού μεγέθους της να την 
απορροφήσουν, εν τούτοις διατήρησε για 9,000 χρόνια τη φυσιογνωμία της, με 
πληθυσμό που είναι σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος του Ελληνικός. Με εξακρι
βωμένα από την αρχαιολογική έρευνα στοιχεία δίνει επαρκείς πληροφορίες για 
επαφές και σχέσεις με τους γειτονικούς λαούς και τους Έλληνες, για εγκατά
σταση Ελλήνων στο νησί και κοινού αγώνα ενάντια σε κατακτητές, για ανά
πτυξη ελληνικών ιδεωδών και πολιτισμού και θεμελίωσης ισχυρών πολιτικών 
δεσμών με την Ελλάδα. Με τα στοιχεία αυτά εξηγεί το ρόλο των Ελλήνων 

στο νησί και παρέχει το πλαίσιο, μέσα στο οποίο μπορεί να ερμηνευθούν η 
επιβίωση της Ελληνικότητας των Κυπρίων και τα «ιδιάζοντα στοιχεία της».

Με τον περί υιοθεσίας νόμο της Κύπρου ασχολείται ο νομικός Χρίστος Φ. 
Κληρίδης. Στην αρχή κάμνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην καθιέρωση 
του θεσμού της υιοθεσίας και στη συνέχεια εξετάζει το ρόλο του Γραφείου 
Ευημερίας και της Εκκλησίας και διάφορα διαδικαστικά προβλήματα για την 
υιοθεσία, για να καταλήξει σε συμπεράσματα και να προβεί σε εισηγήσεις για 
τροποποίηση του σχετικού νόμου, ώστε να βελτιωθεί ο θεσμός. Στο τέλος της 
μελέτης παρατίθεται κατάλογος νόμων και συναφών προνοιών, που άπτονται 
θεμάτων σχετικών με την υιοθεσία.

Θεμελιωτή και ένα από τους κυριότερους εκπροσώπους της παιδικής λο
γοτεχνίας ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηρίζει τον Κύπρο Χρυσάνθη στη σχε
τική μελέτη του ο Θεοκλής Κουγιάλης. Χωρίς λεπτομερείς αναφορές ο Κου- 
γιάλης διεισδύει στην ουσία της παιδικής λογοτεχνίας του Χρυσάνθη και εντο
πίζει μερικά βασικά χαρακτηριστικά, όπως είναι ο ελληνοκεντρισμός, η αγάπη 
προς τη φύση και ιδιαίτερα ο διδακτισμός. Για το τελευταίο δίνει την ερμηνεία 
ότι είναι απόρροια των εκπαιδευτικών αντιλήψεων της εποχής, που τόνιζαν το 
γνωσιολογικό σκοπό.

Σε εκτενή αναλυτική μελέτη 33 σελίδων ο Χρύσανθος Κυπριανού ασχο
λείται με τις εργασίες του τιμώμενου στον τομέα της λαϊκής ιατρικής. Με την 
εργασία του αυτή ο Κυπριανού δείχνει ότι μελέτησε σε βάθος τις λαογραφικές 
αυτές εργασίες, γι’ αυτό και δίνει με πληρότητα το περιεχόμενό τους. Υπεν
θυμίζουμε ότι παλαιότερα ο μελετητής διερεύνησε αναλυτικά και μια άλλη 
πλευρά του δασκάλου του, με εργασία γύρω από τον κόσμο του λαού στην 
ποίησή του. Η παρούσα μελέτη διαιρείται σε δώδεκα κεφάλαια: Εισαγωγή, 
ταξινόμηση, τα αίτια κι οι ονομασίες των ζώων, γιατροσόφια, γητειές, τα ζώα 
στη λαϊκή ιατρική, τα φυτά στη λαϊκή ιατρική, θεραπευτές άγιοι, λαϊκοί για
τροί, λαϊκές ιατρικές δοξασίες, πεδίο έρευνας της λαϊκής ιατρικής και επιλεγό
μενα.

Στη μελέτη του «Το μέλλον των φυτοφαρμάκων και άλλα συναφή με τα 
φυτοφάρμακα προβλήματα» ο Ιωάννης Μελιφρονίδης υποστηρίζει ότι, λόγω 
της συνεχούς αύξησης του πληθυσμού της γης, παρίσταται ανάγκη αύξησης 
της παραγωγής τροφίμων, που είναι δυνατό να επιτευχθεί με διάφορους τρό
πους, ανάμεσα στους οποίους είναι και η χρήση φυτοφαρμάκων, που αναμένε
ται να πενταπλασιασθεί μέχρι το τέλος του εικοστού αιώνα. Επειδή, συνεχί
ζει, είναι αδύνατο να ελεγχθούν οι τιμές των φυτοφαρμάκων, πρέπει να βρε
θούν τρόποι ώστε οι γεωργοί μας να περιορίσουν τις δαπάνες τους για αγορά 
φυτοφαρμάκων. Προς την κατεύθυνση αυτή εισηγείται μερικά μέτρα, με τα 
οποία και ολοκληρώνεται η μελέτη του.

Με το θρησκευτικό στοιχείο στην ποίηση του Χρυσάνθη ασχολείται ο θε
ολόγος Ανδρέας Μιτσίδης, που εντοπίζει τη μελέτη του στα καθαρά θρησκευ
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τικού περιεχομένου έργα: Ρόδον το αμάραντον (από το Στέφανο αρετής), Ο 
Ηράκλειος, Θεοτόκε, η ελπίς..., Παπαλεόντιος ο πρωτομάρτυρας, Ακολουθία 
του Εθνομάρτυρα Κυπριανού, Βαρνάβας ο γιος της παράκλησης και Ακολουθία 
του Εθνάρχη Μακαρίου Γ'. Αναλύοντας τα έργα αυτά υπομνηματίζει θρησκευ
τικές αναφορές, σημειώνει την επίδραση από εκκλησιαστικές φόρμες και κα
ταλήγει στο ότι όλα τα θρησκευτικά ποιήματά του στηρίζονται αποκλειστικά 
στην ορθόδοξη πίστη και παράδοση.

Ο Κωστής Μιχαηλίδης αναλύει τις «Δώδεκα σελίδες έμμετρα δοκίμια», το 
έργο, όπου ο ποιητής στοχάζεται την ποίηση, την ποιητική μετάφραση και 
την ποιητική έκφραση των άμεσων καιρών. Εμβαθύνοντας με διάθεση φιλοσο
φική ο μελετητής κατορθώνει να αποκαλύψει στοιχεία που δεν είναι ορατά σ’ 
ένα κοινό μάτι.

Με σαφήνεια και ικανή πληρότητα η Κίκα Ολυμπίου διατυπώνει παρατη
ρήσεις πάνω στο διηγηματογραφικό του έργο, που εκφράζεται κυρίως μέσα 
από τα βιβλία Μικρές ζωές, Εννιά πικρά και ρωμαλέα διηγήματα, Πεζός λόγος 
III, Ιστορίες από την Κύπρο την αγέρινη και Το φυλάκιο X - Γραμμή θανάτου. 
Εξετάζοντας τα διηγήματα από πλευράς περιεχομένου διαπιστώνει ότι τα θέ
ματα είναι εμπνευσμένα από την Τουρκοκρατία, τις απλές, καθημερινές στι
γμές και την ιατρική του εμπειρία. Όσον αφορά τον ιδεολογικό κόσμο κυρί
αρχες ιδέες είναι η αγάπη της γης μας, η αγάπη στον άνθρωπο και στη φύση. 
Ήρωές του είναι ταπεινοί άνθρωποι της καθημερινής ζωής. Τέλος, από πλευ
ράς τεχνικής το διήγημά του είναι παραδοσιακό, με αφήγηση που κινείται σε 
μια εθύγραμμη πορεία.

Στη βιβλιογραφική μου εργασία με τίτλο «Κύπρος Χρυσάνθης: Βιβλιο
γραφία V. Τα θεατρικά (1935-.1985)» αποδελτιώνω 464 λήμματα, που κατα
γράφουν την ποικίλη θεατρική παραγωγή του, ταξινομημένη σε επτά κατηγο
ρίες: Θεατρικά δημοσιευμένα σε περιοδικά έντυπα, σε βιβλίο, που ερμηνεύτη
καν από σκηνής ή στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, μελέτες - άρθρα - ση
μειώματα, κριτική θεατρικού βιβλίου και κριτική παραστάσεων. Σε υπομνημά- 
τιο, μετά από τα κύρια στοιχεία του λήμματος, δίνεται η εξέλιξη του κατα- 
γραφομένου λήμματος, με τις αναγκαίες παραπομπές.

Στη μόνη αγγλική μελέτη του τόμου η Αρετή Παπαναστασίου μελετά 
την αρχιτεκτονική της Ιταλικής Αναγέννησης, με βάση τρία κτίσματα: ένα του 
Φίλιππο Μπρουνελλέσκι στη Φλωρεντία, ένα του Λεόν Μπατίστα Αλμπέρτι 
στη Μάντουα και ένα του Ντονάτο Μπραμάντε στη Ρώμη.

Ο Παναγιώτης Περιστιάνης μελετά μια-πλευρά του Χρυσάνθειου έργου, 
για την οποία δεν έχουν γραφτεί πολλά, εννοώ την ταξιδιωτική, και παρουσιά
ζει συστηματοποιημένες τις εύστοχες παρατηρήσεις του, που είναι:
α. Οι τόποι που επισκέπτεται και περιγράφει είναι βασικά οι γενέθλιοι τόποι 

των ποιητών που θαυμάζει.
β. Οι αξίες που προβάλλει είναι ποιητικές.

γ. Διανθίζει τα ταξιδιωτικά του με δικούς του στίχους ή γράφει ταξιδιωτικά 
σε στίχους.

δ. Τό ύφος του είναι λυρικό, ποιητικό.
Με τις νουβέλλες και τα μυθιστορήματα του Χρυσάνθη ασχολείται ο Γε

ώργιος Προδρόμου, που προσφέρει μια μελέτη πολύ κατατοπιστική για το 
ογκώδες τούτο μέρος του έργου του δασκάλου του. Συγκεκριμένα, καταπιάνε
ται με τον I, II και IV τόμο του Πεζού Λόγου και τα βιβλία Στα χρόνια της 
επανάστασης και Από τις αφηγήσεις ενός Κυπρίου αιχμαλώτου, όπου ο Χρυσάν
θης ασχολείται με θέματα της μεσαιωνικής ιστορίας της Κύπρου, του αγώνα 
της Ε.Ο.Κ.Α. και της τουρκικής εισβολής, καθώς και από την ιατρική του 
εμπειρία. Ο μελετητής αναλύει κάθε έργο από πλευράς μορφής και περιεχομέ
νου και καταλήγει σε γενικές παρατηρήσεις και κρίσεις. «Παρόλο που τα θέ
ματά του είναι κυπριακά» — γράφει — «τοπικά, εν τούτοις έχουν γενικότερο 
και διαρκέστερο ενδιαφέρον. Το απλό δεν τον ανησυχεί, δεν επιδιώκει το πομ- 
πώδικο ούτε το πολύπλοκο. Σε κάμνει να νιώθεις τους ανθρώπους πραγματι
κούς, εκεί δίπλα σου, να αγωνιάς μαζί τους».

Τη γενική διαπίστωση όλων των μελετητών του Χρυσάνθη ότι στο έργο 
του δεσπόζει ο ελληνοκεντρισμός μελετά σε βάθος και τεκμηριώνει με πολλά 
ποιητικά παραδείγματα ο Νίκος Σπανός. Τη γενική αυτή ιδέα αναλύει ο μελε
τητής εύστοχα σ’ επιμέρους πλευρές. Η ιδέα της πατρίδας αντιμετωπίζεται 
όχι μονάχα σαν τόπος καταγωγής του ποιητή, αλλά και με τη διαχρονική 
έννοια της Ελλάδας ως σταθερής παρουσίας στην Ιστορία. Μέσα σ’ αυτή την 
ευρύτερη οπτική εντάσσονται η ελληνική φύση, το έθνος ως ζωντανό παρόν και 
η παράδοση ως ενεργός ζωοποιός παρουσία και ως καταγραμμένη έκφραση 
του παρελθόντος. Συμπερασματικά σημειώνει ο Σπανός: «Αυτό τον αιώνιο 
κόσμο με τις άπειρες εκφράνσεις του, σαν ιστορική και μυθική παρουσία, σαν 
πολιτιστική παράδοση και συγκροτημένο κόσμο αξιών, σαν πολιτιστική παρά
δοση και συγκροτημένο κόσμο αξιών, σαν απομνημειωμένη μαρτυρία και ζων
τανή πραγματικότητα του ελληνικού ένθους, σαν φυσική ομορφιά και υπαρξια
κή μνήμη μέσα στον ελληνικό χώρο, θέλησε να εκφράσει ο Κύπρος Χρυσάνθης 
μέσα στην ποίησή του. Μ’ αυτό τον κόσμο κράτησε ένα γόνιμο διάλογο εδώ 
και πενήντα τόσα χρόνια. Μέσα απ’ αυτό το διάλογο αποκάλυψε την ψυχή του 
έθνους του, ανακάλυψε τον εαυτό του και το πρόσωπό του, φανέρωσε τη φυσι
ογνωμία και το βαθύτερο πυρήνα του τόπου του και του λαού του, τις ελληνι
κές ρίζες της Κύπρου και των Κυπρίων».

Ο υφυπουργός παρά τω Πρέδρω Πάτροκλος Σταύρου επέλεξε ως θέμα 
του την «Ακολουθία του Εθνάρχη Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'», ενα έργο που 
ακολουθεί το πρότυπο των ακολουθιών αγίων, με στιχηρά, θεοτοκία, απόστι- 
χα, απολυτίκια, κοντάκια κλπ. με επίκεντρο το συναξάρι. Μετά από τις εισα
γωγικές πληροφορίες για τη δημοσίευση και μελοποίηση του έργου, την ανα
φορά σε άλλα κείμενα του Χρυσάνθη για το Μακάριο, ο μελ’ετητής αναλύει το 
έργο, υπομνηματίζοντάς το με παρατηρήσεις, βασισμένες στην έγκυρη γνώση 
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για τη ζωή, τη δράση και τους οραματισμούς του Μακαρίου, γνώση που του 
προσπόρισε η μακρά και γόνιμη θητεία του δίπλα στον Κύπριο ηγέτη.

Με το σύνολο του πεζογραφικού έργου του Χρυσάνθη για παιδιά ασχο- 
λείται η εκπαιδευτικός Ειρήνη Τσουλλή, που παρατηρεί ότι στο κέντρο των 
έργων αυτών βρίσκεται το γοητευτικό για τα παιδιά παραμύθι, που συμπλέ
κεται με την ιστορική πραγματικότητα. Τα έργα που μελετώνται κι αναλύον
ται είναι: Το κίτρινο χρυσάνθεμο, Η Ρήγαινα, Δημώνασσα, Τριανταφυλλένια', 
Ξανθούλα η βασιλοπούλα της Κύπρου, Οι Νεράιδες της Κύπρου, Αρεστής ο 
κυπριώτης Ακρίτας, Ιστορίες των λουλουδιών, Ιστορίες των πουλιών, Αληθινές 
Ιστορίες, Ιστορίες των ακριτών, Ιστορίες των μηνών και Ιστοριούλες.

Αναλυτική βιβλιογραφία είναι η επόμενη εργασία του Ανδρέα Χατζηθω- 
μά, που καλύπτει τις 36 εκδόσεις της σειράς «Λυρική Κύπρος», οι οποίες 
εκδόθηκαν μεταζύ 1958 και 1963, με ευθύνη του Κύπρου Χρυσάνθη. Στη σει
ρά περιλαμβάνονται βιβλία ποίησης, διηγήματος, νουβέλας, θεάτρου, μελέτη, 
ταξιδιωτικού και ζωγραφικής, αποκλειστικά σχεδόν Κυπρίων δημιουργών. Ο 
μελετητής παρουσιάζει τα βιβλία, παρέχοντας πολλές χρήσιμες πληροφορίες, 
χωρίς να παραλείπει όμως και την κριτική τοποθέτηση.

Προσφορά τοϋ τόμου

Οι μελέτες του «Δωρήματος» κλείουν με το δοκίμιο του ζωγράφου Αν
δρέα Χρυσοχού για τη σχέση ζωγραφικής και ποίησης. Με αφορμή τα έργα του 
Χρυσάνθη, που είναι εμπνευσμένα από έργα τέχνης Κυπρίων και ξένων καλλι
τεχνών, ο Χρυσοχός διατυπώνει αξιοπρόσεκτες απόψεις για τη σχέση των δυο 
τεχνών, απόψεις που φανερώνουν στέρεο αισθητικό υπόβαθρο.

*

Η ωραία ιδέα να τιμηθεί ο δάσκαλός μας με την προσφορά αφιερωματι- 
κού τόμου, που ξεκίνησε πριν δυο χρόνια, ολοκληρώνεται σήμερα, τη συγκινη
τική τούτη ώρα, κατά την οποία με τρόπο επίσημο παρουσιάζουμε δημόσια το 
«Δώρημα». Είναι φυσικό, νομίζουμε, να αισθανόμαστε τούτη την ώρα ικανο
ποίηση και περηφάνια, γιατί πετύχαμε το στόχο μας να ξοφλήσουμε μικρό 
μέρος της μεγάλης οφειλής προς τον προικισμένο δάσκαλό μας και να παρα
δώσουμε στην Κυπριακή Γραμματεία έργο ανάλογο προς την τεράστια προ
σφορά του.

Ευχαριστώ τα άλλα μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας για τη συνεργασία, 
τους μαθητές κι εκτιμητές, που πρόθυμα έδωσαν συνεργασία, το Ίδρυμα 
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», που ανάλαβε εξ ολοκλήρου τη δαπάνη της έκδο
σης για τη γενναιόδωρη χορηγία του, τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύ
πρου για την προθυμία του να εντάξει τον τόμο στη σειρά της περιοδικής του 
έκδοσης «Φιλολογική Κύπρος» και τον τιμώμενο δάσκαλό μας, που μας ενέ
πνευσε με την ακάματη δημιουργικότητά του.

Και τώρα παρακαλώ να μου επιτρέψετε να δωρήσω το «Δώρημα« στον 
προς ον απευθύνεται, ως ελάχιστο δείγμα τιμής κι ευγνωμοσύνης μαθητών 
προς δάσκαλο, με την ευχή να συνεχίσει το πολύπλευρο έργο του με τον ίδιο 
ενθουσιασμό και το ίδιο πάθος.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών προσέρχεται σήμερα στη σεμνή αυτή 
εορτή της επίσημης παράδοσης του τιμητικού τόμου «Δώρημα στον Κύπρο 
Χρυσάνθη» με πνευματική ικανοποίηση και με λογική υπερηφάνεια. Τιμάται 
με τον πρέποντα τρόπο ο σημερινός Πρόεδρός της, ο ακούραστος εργάτης του 
πνεύματος και ο αντικειμενικός ερευνητής της επιστήμης. Δίκαιος ο έπαινος 
σε χρόνους δύσκολους για το πικρό μας νησί, σε καιρούς αποπνικτικούς για τον 
ορθό λόγο και σε μέρες ασφυκτικές για τους ορθοτομούντες τον λόγον της 
αλήθειας. Οταν τιμάται το πνεύμα σήμερα είναι πράξη γενναίου φρονήματος 
και όταν έχουμε το προνόμιο να ανευρίσκουμε ανθρώπους που αξίζουν να τους 
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επαινούμε δημοσία για τα όσα κατέγραψαν τίμια και με αγάπη για τον τόπο 
είναι γιορτή ψυχής μεγάλη. Γι’ αυτή την ψυχική ευφορία που μας προσφέρει η 
Ομάδα Πρωτοβουλίας της έκδοσης του τόμου η Εταιρεία Κυπριακών Σπου
δών θεωρεί καθήκον της να επαινέσει δημόσια τόσον τους πρωτεργάτες του 
εγχειρήματος όσον και τους συνεργάτες του τόμου. Τόσον οι πρώτοι με την 
απόφασή τους όσον και οι δεύτεροι με την πνευματική κατάθεσή τους φανέρω
σαν την αδιαμφισβήτητη δύναμη του νου και την αξεπέραστη εφαρμογή της 
έμπρακτης αγάπης στο έργο και στο πρόσωπο του τιμωμένου.

Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, καθαρά ιστορικοφιλολογικό ίδρυμα, 
έχει ήδη αναγνωρίσει την επιστημονική προσφορά του τιμωμένου με την τιμη
τική αφιέρωση του ΜΘ' (1985) τόμου του επιστημονικού της Δελτίου «Κυ- 
πριακαί Σπουδαί» στον Κύπρο Χρυσάνθη. Στο αφιερωματικό προσημείωμα 
του τόμου αυτού g τότε Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Παπαχαραλά
μπους επεσήμανε τη διπλή συμβολή του τιμωμένου στο έργο της Εταιρείας, 
το εθνικό και το επιστημονικό. Ως φορέα της ελληνικής παραδόσεως στο ακρι- 
τικό αυτό τμήμα του Ελληνισμού τον αναγνωρίζει και ως συνεχιστή της τοπι
κής ιατροφιλοσοφικής παράδοσης άξιο τον καταγράφει. Από τον καιρό του Β ' 
Παγκοσμίου Πολέμου ο νεαρός γιατρός Χρυσάνθης άρχισε να καταθέτει τον 
προσωπικό πνευματικό μόχθο τόσο σε διαλέξεις της Εταιρείας όσον και στους 
τόμους του Δελτίου της ως τακτικό της μέλος. Από το 1945 είναι μέλος του 
Διοικητικού της Συμβουλίου, Αντιπρόεδρος από το 1976 και τώρα Πρόεδρος 
της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Όλα αυτά τα χρόνια ο Κύπρος Χρυσάν
θης ήταν και εξακολουθεί να είναι ζωντανό και δραστήριο μέλος της Εταιρείας 
που συνεχώς προβληματίζεται, αναζητά τρόπους καλύτερης απόδοσης της 
λειτουργίας της Εταιρείας, γνοιάζεται ιδιαίτερα για το Μουσείο Λαϊκής Τέ
χνης, ανευρίσκει χορηγούς, αναθέτει εργασίες σε νέους ανθρώπους, διοργανώ- 
νει πνευματικές, πολιτιστικές, επιστημονικές και άλλες εκδηλώσεις, προβάλ
λει το έργο της Εταιρείας και με τις όποιες ενέργειές του δικαιώνει τον τίτλο 
του χαλκέντερου πολυπράγμονα. Τα δημοσιεύματά του στους τόμους των 
«Κυπριακών Σπουδών» καλύπτουν φιλολογικά και λαογραφικά θέματα και 
συμβάλλουν, με το δικό τους τρόπο, στην πιο ολοκληρωμένη σύνθεση της νεο
ελληνικής μας παρουσίας και συνέχειας στο πικρό μας νησί.

Ο τιμώμενος σήμερα Κύπρος Χρυσάνθης δικαιώνεται για τα όσα πρόσφε- 
ρε ως συγγραφέας και επιστήμονας, ως λογοτέχνης και ερευνητής, ως Έλλη
νας και άνθρωπος που αγάπησε ιδιαίτερα τον τόπο του και τους ανθρώπους 
του. Έχει το χάρισμα να επικοινωνεί με όλους τους συνανθρώπους του, να 
είναι τίμιος στις ενέργειές του και να έχει το θάρρος της γνώμης μου, που 
συνοδεύεται και από την πολύπειρη σοφία-των πολλών βιωμάτων και εμπει
ριών. Παραμένει αμετακίνητος σε θέματα ελληνικότητας της ιστορίας του τό
που μας και σε θέματα ηθικής αξιοκρατίας. Η αγάπη και η εκτίμηση των 
μαθητών και των εκτιμητών του είμαστε βέβαιοι πως θα πολλαπλασιάζουν 
την ενεργητικότητά του σε έργα μεγαλοσύνης του ανθρώπου και θα του τονώ

νουν την πίστη σε αξίες και ιδανικά που υπηρετεί με αίσθημα ευθύνης και 
ευθυκρισίας για πάνω από μισό αιώνα. Είναι γι’ αυτό που η Εταιρεία Κυπρι
ακών Σπουδών συμμετέχει σήμερα με πνευματική ικανοποίηση και με λογική 
υπερηφάνεια. Καμαρώνει τον Πρόεδρό της γιατί το αξίζει, συγχαίρει τους 
πρωτεργάτες και τους εκτιμητές του έργου του και εκφράζει την ιδιαίτερη 
ευχαρίστησή της που ο Μέγας Ευεργέτης της Εταιρείας το «Ίδρυμα Ανα
στασίου Γ. Λεβέντη» χορήγησε την έκδοση. Οι ενέργειες όλων αποτελούν φω
τεινό φάρο δίκαιου επαίνου και ηθική καταξίωση της πνευματικής προσφοράς 
όλων των τίμιων εργατών του πνεύματος. Ο Κύπρος Χρυσάνθης δικαιούται να 
υπερηφανεύεται για όσα πρόσφερε και προσφέρει στον τόπο, τίμια, συνειδητά 
και υπεύθυνα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ TOT Ε.Π.Ο.Κ.

Από μέρους του «Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου» χαιρετίζω 
την έκδοση του βιβλίου «Δώρημα στον Κύπρο Χρυσάνθη», αξιόλογου σε περι
εχόμενο κι άψογου σ’ εμφάνιση, που επέχει θέση αφιερωματικού τόμου της 
«Φιλολογικής Κύπρου», των ετών 1985-1986. · ,

Μ’ αυτό ο Όμιλος δείχνει συνέπεια στη γραμμή που χάραξε από την 
ίδρυσή του, να τιμά δηλαδή όσους λάμπρυναν με τη γόνιμη εργασία τους τα 
γράμματα και τις τέχνες, προσηλωμένοι στα ελληνικά ιδανικά και αξίες, και 
που πρωτοπορούν παραδειγματίζοντας και καθοδηγώντας.

Περιποιεί τιμή στον Όμιλο η χειρονομία αυτή, γιατί έχει ανταποδώσει 
στον τιμώμενο μέρος της οφειλής του- και του οφείλει πολλά. Ιδρυτικό και 
δραστήριο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τώρα πρόεδρός του, εξακο
λουθεί να κρατεί σταθερά τον Ε.Π.Ο.Κ. στο ψηλό σκαλοπάτι της δράσης, της 
δημιουργίας και της αναγνώρισης, όπου τον ανέβασε η μεγάλη μορφή του 
Κωνσταντίνου Σπυριδάκι.

Αλλά κι η ομάδα των μαθητών και των εκτιμητών του, όχι ασήμαντων 
στην Κυπριακή κοινωνία, που συνεργάζεται στον τόμο αυτό με σημαντική 
συμμετοχή, τιμά πρώτα τον εαυτό της με την έμπρακτη αυτή εκδήλωση εκτί
μησης, γιατί δείχνει λεπτότητα αισθημάτων που πηγάζει από την αναγνώριση 
του χρέους.

Ο γιατρός ο Χρυσάνθης, ο δάσκαλος, ο φίλος, ο πολυτάλ'αντος και πολύ
πλευρος συγγραφέας, με τις αδιάκοπες αναζητήσεις και τους προβληματι
σμούς, είναι μια ζωντανή κι ευεργετική παρουσία στο πνευματικό στερέωμα 
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του τόπου μας, εδώ και μισόν αιώνα. Ο γιατρός ο Χρυσάνθης είναι πολυβρα
βευμένος και τιμημένος, με πανελλήνια και διεθνή αναγνώριση.

Ας δεχτεί όμως τη σημερινή προσφορά κι ας την τοποθετήσει κοντά στ’ 
άλλα πολύτιμα πετράδια, που έχει συλλέξει ο μόχθος και η αξιοσύνη του.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ

Ο Όρκος του Ιπποκράτη, του Πατέρα της Ιατρικής και θεωρητικά προ
γόνου μου, λέγει και τα εξής:

Το δάσκαλό μου ισότιμο με το γονιό μου να θεωρώ, 
να ζω παρέχοντας τη συνδρομή μου σε ασθενείς 
χωρίς κανένανε να βλάψω.
Θανατηφόρο φάρμακο για συμβουλή για τέτοια να μη δώσω, 
να μη διακόψω εγκυμοσύνη
και σ ’ όποιο σπίτι μπω γιατριά να δίνω αποφεύγοντας 
να βλάψω θελητά μου, σέβας δείχνοντας 
σ ’ αντρίκια και γυναικεία σώματα
δούλων ή λεύτερων.
Το καθετί που θ ’ αντικρύσω και θ ’ ακούσω 
κατά τη θεραπεία ή και τυχαία να μην το μολογήσω 
απόρρητο πιστεύοντάς το.
Τον όρκο αυτό αν κρατήσω ας ευτυχήσω στη ζωή μου 
ας δοξαστώ απ ’ τους πάντες για την τέχνη μου παντοτεινά. 
Αλλά αν το παραβώ κι επίορκος γίνω 
τ ’ αντίθετα να πάθω.

Επαναλαμβάνω τον πρώτο στίχο:
«Τον δάσκαλό μου ισότιμο με το γονιό μου να θεωρώ...». Ακριβώς αυτή τη 

στιγμή, που έχει για μένα μια επισημότητα, δηλώνω πως πιστεύω σ’ αυτή 
την ισοτιμία, την οποία και έθεσα στην πράξη. Τιμώ μαζί με τους γονιούς μου 
ισότιμα τους δασκάλους μου γενικά — από κανένα δεν έχω ούτε ελάχιστο 
παράπονο. Ειδικά τιμώ τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Σπυριδάκι και τον θαλερό 
στους ενενήκοντα Μαίους του Γεώργιο Παπαχαραλάμπους. Και οι δυο κατά 
κάποιο τρόπο με στράτευσαν στα της λογοτεχνίας και της φιλολογικής επιστή
μης. Ασφαλώς τιμώ και τους δασκάλους, που μου δίδαξαν την ιατρική τέχνη 
και επιστήμη, τον επαγγελματικό μου δηλ. κλάδο. Ειδικά τον καθηγητή της 
παιδολογίας Κωστή Χαριτάκη, που οδήγησε τα πρώτα βήματά μου στον ια
τρικό περιοδικό τύπο — συγκαταλεγόμουν στην εκδοτική από καθηγητές του 

Πανεπιστημίου επιτροπή του ιατρικού περιοδικού «Αρχείον Ιατρικών Επι
στημών» — και τον καθηγητή της Ιστορίας της Ιατρικής Αριστοτέλη Κούζη.

Όμως δίπλα στους δασκάλους τιμητική θέση κατέχουν οι ακαδημαϊκοί 
διδάσκαλοι, που είτε με το έργο τους είτε και με το πνευματικό παράδειγμά 
τους, συνέτειναν στην πρόοδό μου. Αναφέρω ως ακαδημαϊκούς διδασκάλους 
μου τους Κωστή Παλαμά, Άγγελο Σικελιανό, Πέτρο Χάρη και Κώστα Προυσή.

Μετά την κατάθεση σεβασμού προς τους δασκάλους μου προχωρώ στην 
έκθεση κάποιων προσωπικών συμβάντων. Σε μια σταδιοδρομία υπάρχουν οι 
ιδιαιτερότητες και τα ερωτήματα υποκειμενικής και αντικειμενικής σημασίας. 
Όμως οι απαρχές είναι καθοριστικές για τη μελλοντική γραμμή μιας πορείας. 
Οι απαρχές της σταδιοδρομίας μου σημασιοδοτούν τη συμπεριφορά μου και 
τους χώρους στους οποίους κινήθηκε η αντίδρασή μου. Το ξεκίνημά μου έγινε 
στην περίοδο της στυγνής αγγλικής αποικιοκρατίας, κυρίως στη δεκαετία του 
’30, την παλμεροκρατία. Ήταν επόμενο η αντίδρασή μου στα εξωτερικά γε
γονότα να προσανατολίζεται προς την ελευθερία. Τούτη ακριβώς η μεγάλη 
ιδέα κυριαρχεί στην κάθε εκδήλωσή μου.

Και σημειώνω τώρα τις απαρχές μου: Πρωτόγραφα δυο δραματάκια, το 
καλοκαίρι της έκτης τάξεως δημοτικού, το ένα με θέμα την έξοδο του Μεσο
λογγίου. Διήγημα στην καθαρεύουσα μάλιστα, στη δευτέρα γυμνασίου, ποίη
μα, με ολίγη Λευκωσία, το καλοκαίρι της τρίτης τάξεως γυμνασίου. Δημοσί
ευσα το πρώτο μου πρωτόλειο ποίημα στην πέμπτη γυμνασίου (1932) στη 
φιλολογική σελίδα της εφημερίδας «Παρατηρητής» (Λεμεσός) του Πάνου Φα- 
σουλιώτη. Για το ποίημα αυτό με τον τίτλο «Εφηβική αγάπη» (λίγο επηρεα
σμένο από ποίημα του Μιλτιάδη Μαλακάση) συνεδρίασε το Πειθαρχικό Συμ
βούλιο του «Παγκυπρίου Γυμνασίου» με σκοπό να τιμωρηθώ με ...αποβολή. 
Τη γλίτωσα με την εγγύηση του γείτονά μου καθηγητή Λέανδρου Παντάκη. 
Στα «Κυπριακά Γράμματα» των Προυσή, Ιντιάνου, Κρανιδιώτη δημοσίευσα 
τα 1935 το πρώτο μου, ας το χαρακτηρίσω, δόκιμο ποίημα. Το 1939 δημοσί
ευσα στο ίδιο περιοδικό την πρώτη μου μετάφραση, που κυκλοφόρησε και σε 
ανάτυπο, το «Άσμα Ασμάτων» του Σολομώντος. Πρωτοπαρουσιάστηκα με 
ποιητική συλλογή, εκτός εμπορίου, το 1942 με τίτλο «Σονέττα». Η συλλογή 
αυτή από έλλειψη χάρτου τυπώθηκε σε εκατόν αντίτυπα πάνω σε τριανταφυλ
λί στυπόχαρτο. Η παρουσία μου στην παιδική λογοτεχνία, έστω κι αν ξεκίνησε 
από φιλανθρωπικές απαιτήσεις, αρχίζει μ’ ένα μονόπρακτο μου από κυπριακό 
παραμύθι, που παίχτηκε το 1944 και δημοσιεύτηκε στο «Κυπριόπουλο» το 
1949 και σε βιβλίο το 1950. Όμως με τη δραματική μου σύνθεση «Δημώ- 
νασσα», που δημοσιεύτηκε στα «Κυπριακά Γράμματα» το 1950 και κυκλοφό
ρησε την ίδια χρονιά σε βιβλίο, έδωσα το παρών μου στον έμμετρο θεατρικό 
λόγο. Στη μελέτη παρουσιάστηκα το 1936 στα «Κυπριακά Γράμματα» με το 
κείμενο «Τα δυο ταξίδια του Jean Moréas στην Αθήνα» και στην κριτική το 
1935 με κείμενο για το βιβλίο «Ο πόλεμος» του Νικηφόρου Βρεττάκου. Αυτές 
είναι οι απαρχές μου στον κύκλο των γραμμάτων. Αλλά παράλληλα βρίσκεται 
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και το επιστημονικό μου έργο, που κάποια θάχει εξάρτηση ή επίδραση στη 
λογοτεχνική μου επίδοση. Το 1939 παίρνω το δίπλωμά μου της Ιατρικής με 
βαθμό άριστα, γι’ αυτό η Ακαδημία Αθηνών μου απονέμει τα «Χρυσά Έπη» 
του Κοραή. Το νιώθω τούτο πολύ συμβολικά: Ο γιατρός Αδαμάντιος Κοραής 
με το φιλολογικό του έργο. Νάταν προοίμιο για μένα; Ασκώντας εδώ στη 
Λευκωσία την ιαματική τέχνη δεν έπαψα να ενδιαφέρομαι για την Ιστορία της 
Ιατρικής, στην οποία ανήκει ο κλάδος λαϊκή ή δημώδης ιατρική. Ετσι το 
1940 δίνω στο Δελτίο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών το μελέτημά μου 
«Θηριακά της Κύπρου». Αλλά και τη σχολιατρική εξυπηρέτησα με τις επιτό
πιες παρατηρήσεις που με πρώτη εργασία σε βιβλίο «Το κανονικό μήκος 
ύπνου διά τους μαθητές ηλικίας 12-18 ετών», έκδοση του «Παγκυπρίου Γυ
μνασίου».

Αυτά είναι τα πρώτα μου βήματα. Μ’ ένα συνεχή ρυθμό συνεχίζω περισ
σότερο από πενήντα χρόνια να εξυπηρετώ το ελληνικό πνεύμα σ’ αυτόν τον 
Ακρίτα του Νότου που λέγεται ελληνική Κύπρος. Η εξυπηρέτησή μου γίνεται 
με συναίσθηση ευθύνης, ανεξάρτητα αν πέτυχα εδώ ή εκεί, αν ήταν ο λόγος 
μου επανάληψη ή επιβεβαίωση του λόγου άλλων ή αν ήταν απλό υλικό χωρίς 
τις δέουσες υποστηρίξεις και τα απαραίτητα συμπεράσματα. Είχα και έχω 
οδηγό μου μια ρήση του Νικολάου Πολίτη, του Πατέρα της Ελληνικής Λαο
γραφίας, την εξής: «Ουδ’ ο φόβος επαναλήψεως γνωστών ή προεκδομένων 
εμποδίζει την δημοσίευσιν».

Η αλήθεια είναι πως τελευταίως συνειδητοποίησα, τουλάχιστον το πο- 
σόν, του γραπτού λόγου μου. Τούτο οφείλεται κυρίως στην πολύμοχθη βιβλιο
γραφική εργασία του μαθητή μου Νίκου Παναγιώτου, Μορφωτικού Λειτουρ
γού Α', σε πέντε τομίδια, απόλυτα συγκροτημένα και με τίτλο «Κύπρος Χρυ
σάνθης: Βιβλιογραφία Ι-V». Σ’ άυτόν οφείλεται επιπλέον και η επιμέλεια του 
«Δωρήματος στον Κύπρο Χρυσάνθη». Εξάλλου πριν λίγο ακούστηκε ο επαινε
τικός του λόγος. Πάντοτε μου προκαλεί εκπλήξεις.

Βέβαια αντικρύζοντας το ποσόν και την ποικιλία του έργου μου δεν δια
τείνομαι πως τούτα μετρούν ισότιμα με το ποιόν. Κάθε άλλο. Ομως σ ένα 
μεγάλο αριθμό κειμένων από βιβλία, φυλλάδια, ανακοινώσεις κλπ., ακόμα και 
δημοσιογραφικές δημοσιεύσεις, υπάρχουν υποχρεωτικές διαβαθμίσεις, από το 
πολύ καλό έως το μέτριο και το πρόχειρο, πάντοτε μες τα όρια των κυπρια
κών δεδομένων. Ωστόσο στην κριτική αντίκρυση των έργων αυτών πρέπει βα
σικά και πρωταρχικά να σημαδεύεται η διαχρονικότητά τους αισθητικά, χωρίς 
να παραμερίζεται και το στοιχείο λειτουργικότητα στην εποχή τους, τη μικρή 
ή μεγάλη ευεργεσία που προσέφεραν τότε που εμφανιστήκανε.

Είν’ αλήθεια πως σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις σαν αυτή νιώθεις το τί θα 
πει ευδαιμονία. Και πώς μπορεί να γίνει κι αλλιώς όταν δέχεσαι από μαθητές, 
εκτιμητές και φίλους σου ένα ειλικρινές πνευματικό δώρημα σε μια προχωρη
μένη ηλικία; Και σκέφτεσαι πως δεν είσαι πολιτικό πρόσωπο, δεν κατέχεις 

κλειδιά θέσεις, δεν έχεις τίποτε υλικό να δώσεις, συνεπώς η αγάπη οδηγεί 
στην προσφορά!

Αναγνώριση κιόλας έχω δεχθεί από την Ακαδημία Αθηνών, η οποία μου 
απενειμε «οικοθεν» το βραβείο «Λάμπρου Πορφύρα» «ότι τοις ποιήμασι «Λυ
ρικός Λόγος» και ταις καθόλου συγγραφαίς αυτού εκπρεπώς συμβάλλεται εις 
την των Κυπρίων προαγωγήν», όπως και από το Υπουργείο Παιδείας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, που μου απενειμε βραβείο συνολικής προσφοράς 
στην Κυπριακή Λογοτεχνία. Η ευδαιμονία όμως στέκεται πιο πολύ από την 
υπερηφάνεια και την ικανοποίηση των αναγνωρίσεων. Ευδαιμονία μου πρό- 
σφερε το «Δώρημα», στο οποίο ένα μέρος του πνευματικού ανθού της Κύπρου 
εξεφρασε τις πνευματικές του ανησυχίες, αυτό το ιδιαίτερο νόμισμα της ψυχής 
τους, τιμώντας με.

Γι αυτή τη χωρίς υπολογισμούς προσφορά «πνεύματος» όσων συνεργα
στήκανε στο «Δώρημα» και των άλλων εκείνων που η εργασία τους έφτασε 
αργά και δεν πρόλαβε να ενσωματωθεί στον τόμο, εκφράζω βαθύτατες ευχα
ριστίες. Ασφαλώς η ομάδα πρωτοβουλίας, που συμμετέχει στον τόμο με ερ
γασίες υπολογίσιμου ειδικού βάρους, κατέχει την πρώτη θέση στις ευχαριστίες 
μου: Χρύσανθος Κυπριανού, Γεώργιος Κ. Ιωαννίδη, και ειδικότερα ο επιμελη-

* Η ομάδα πρωτοβουλίας με τον Κ. Χρυσάνθη
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τής της εκδόσεως Νίκος Παναγιώτου που επωμίσθηκε ποικίλα βάρη. Αλλά 
και σ’ εσάς που είχατε την ευγένεια και καλοσύνη να με τιμήσετε με την 
παρουσία σας στη συγκέντρωση αυτή ευχαριστίες οφείλω, ιδιαιτέρως στην 
ερίτιμο κυρία Μιμή Κυπριανού. Ξεχωριστές οφειλές και ευχαριστίες εκφράζω 
και στο ίδρυμα «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», που κατά καιρούς υποστήριξε την 
πνευματική μου εργασία υλικώς, ειδικά τώρα το «Δώρημα». Τέλος, Μακαριό
τατε, και παλιέ μαθητή μου, η παρουσία σας λαμπρύνει τον αποψινό εορτα
σμό, που γίνεται για μένα — ενώ στο βάθος νιώθω πως γίνεται για τα γράμ
ματα της Κυπρου. Ο Θεός ας σας φωτίζει να υποστηρίζετε τα γράμματα.

Προτού προσφέρω τον τελικό λόγο μου, έστω κι αν είναι αυτονόητο, πολ
λά οφείλω — και το περηφανεύομαι — στη γυναίκα μου. Στα παιδιά μου 
κληροδοτώ το καλό μου όνομα και το έργο μου.

Και τώρα; Ως γιατρός οφείλω αλέκτορα στον Ασκληπιό. Ως εργάτης των 
γραμμάτων και τεχνίτης του έμμετρου λόγου δηλώνω:

ΚΑΙ Θ’ ΑΓΑΠΩ
Όσο χτυπούν την πόρτα μου οι φιλίες θα συλλαβίζω 

ευχαριστίες στης ποίησης το Θεό, 
θα παίρνω την καρέκλα μου στον ίσκιο της κληματαριάς 

με το βιβλίο στο χέρι να διαβάζω
τα θαύματα της γης και τ’ ουρανού, να χαιρετώ τα 
εργόχειρα του ανέμου που τα πλέκει μες τα φύλλα 
και θα καλώ το παρελθόν να με κερνά σε πήλινα δοχεία 

το κρασί των είκοσι μου χρόνων,
επάργυρους θα γράφω στίχους
και θ ’ αγαπώ και θ ’ αγαπώ και θ ’ αγαπώ 
όσο χτυπούν την πόρτα μου οι φιλίες.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 

στή δύσκολη θέση αν έπρεπε νά τόν καλέσω γιατρό ή λογοτέχνη ή ποιητή. 
Φαίνεται νίκησε τό δεύτερο. ' Ο λογοτέχνης καί ποιητής κάλυψαν τήν ιδιότητα 
του γιατρού. Κι είναι κι αύτό πού θά μείνει, μού φαίνεται, πού θά διαιωνίσει 
θά δώσει τή^ αιωνιότητα στό όνομα καί στήν προσωπικότητα τού κ. Χρυσάν
θη: μέ τις ύψηλές πνευματικές άναζητήσεις του (πού) μαρτυρούνται μέσα 
άκριβώς στή λογοτεχνική του παραγωγή καί μέσα στήν έξαιρετική ειδικά ποί
ησή του. Άλλ’ οχι μόνο αύτό άλλά καί μέ τήν ολη δράση του καί συμμετοχή 
του σέ πνευματικά σωματεία καί ομάδες. Είναι ή ψυχή πολλών τέτοιων σω
ματείων καί ομάδων τού τόπου μας ό κ. Χρυσάνθης. ΓΓ αύτό καί άπό μέρους 
τής ’Εκκλησίας συγχαίρουμε τήν έκδοση τού τόμου αύτοΰ πρός τιμή τού κ. 
Χρυσάνθη, τόν όποιο θεωρούμε σά μιά μαρτυρία έκτίμησης πρός το έργο του, 
πρός τήν πνευματική του προσφορά, πρός τήν έλληνική παρουσία του καί μαρ
τυρία του, άλλά καί γενικά πρός τήν άνθρωπιά του. Τόν άγαπούσαμε όλοι οί 
μαθητές του καί έξακολουθούμε νά τόν άγαπούμε καί νά τόν σεβόμαστε μέχρι 
σήμερα.

Συγχαίρουμε καί έπαινούμε έκείνους πού έργάστηκαν γιά τήν έκδοση αύ
τοΰ τού τόμου καί πού είχαν τήν εύτυχή σκέψη νά προβούν στήν έκδοση αύτού 
τού τόμου. Άλλά συγχαίρουμε καί έκτιμούμε τόν άγαπητό μας καί σεβαστό 
μας δάσκαλο καί μεγάλο πνευματικό άνθρωπο καί λογοτέχνη τόν κ. Χρυσάνθη. 
Εύχόμαστε πλούσιες τις εύλογίες τού Θεού στή ζωή καί στά έργα του. Νά τού 
δίνει δύναμη ό Θεός ώστε νά μπορέσει νά συνεχίσει νά προσφέρει σ’ έμάς τή 
χαρά τής άναστροφής καί μέ άλλα πνευματικά του δημιουργήματα. Είμαστε 
βέβαιοι ότι ή μαρτυρία τήν όποιαν έδωσε μέχρι σήμερα θά συνεχιστεί σέ με
γαλύτερο βαθμό. Εύχόμαστε νά τό πετύχει.

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΗ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Πράγματι μέ ιδιαίτερη συγκίνηση παρευρεθήκαμε στήν άποψινή συγκέν
τρωση πού τιμάται ένας πνευματικός άνθρωπος ό κ. Χρυσάνθης. Καί μέ ιδιαί
τερη συγκίνηση δεχτήκαμε τό «Δώρημα», τόν τόμο τόν τιμητικό νά μάς τόν 
προσφέρει σ’ έκφραση τής άγάπης του. ’’Ήταν ό σεβαστός μας καθηγητής κι 
έμεϊς οί ταπεινοί μαθητές του. Ποιος είναι ό κ. Χρυσάνθης άκούσαμε άπό τούς 
προηγούμενους ομιλητές. ’’Αλλωστε τον ξερουμε ολοι μας. Κάποτε βρέθηκα
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μέσα στα πλαίσια των εορτασμών των «175 Χρόνων του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου» ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου διοργανώνει Συμπό
σιο στο Παγκύπριο Γυμνάσιο την Τετάρτη, 27 Ιανουάριου 1988, στις 6.00 
μ.μ. με τις εξής ανακοινώσεις Αποφοίτων του Παγκυπρίου Γυμνασίου:
Γεώργιος Προδρόμου: Ανάλυση της ιδρυτικής πράξης του Παγκυπρίου Γυμνα
σίου.
Πάτροκλος Σταύρου: Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ' και Παγκύπριο Γυμνάσιο 
Παναγιώτης Περσιάνης: Το Παγκύπριο Γυμνάσιο των μαθητικών μου χρόνων. 
Κύπρος Χρυσάνθης: Μελοποίηση ποιημάτων Κυπρίων από τον Κλεόβουλο 
Αρτεμίδη, καθηγητή της Μουσικής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο.
Ιάκωβος Κυθρεώτης: Ο εκδρομισμός και το Παγκύπριο Γυμνάσιο.
Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης: Ο Γεώργιος I. Ιωαννίδης ως καθηγητής στο Παγκύ- 
πριο Γυμνάσιο.
Ανδρέας Χατζηθωμάς: Δείγματα γραφής Πρακτικών Παγκυπρίου Γυμνασίου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

' Η σημερινή συμπεριφορά καί στόν πνευματικό τομέα χαρακτηρίζεται 
άπό τις γρήγορες άλλαγές. Συλλαμβάνει κάποιος μιάν ωραία ιδέα, γρήγορα 
καί κάπως πομπωδώς, τήν πραγματοποιεί μέ τ’ όνειρο καί τήν ύπόσχεση γιά 
συνέχισή της. Τόν έπόμενο χρόνο ή τή λησμονεί ή άναιμικά τήν έφαρμόζει γιά 
νά τήν παραμερίσει ώς ξεπερασμένη ή μή άποδεκτή άπό τό περιβάλλον.

’Αντίθετα ή παλιά συμπεριφορά μετρούσε πολύ στή σύλληψη ιδεών, μ’ 
έπιφύλαξη τις μελετούσε κι όταν τις πραγματοποιούσε, τις μετέτρεπε σέ θε
σμό μέ κάποια σεβαστή διάρκεια. Βέβαια, τότε δέν άλλάζαν εύκολα οί άπαιτή- 
σεις τού περιβάλλοντος. "Ομως οί ιδέες είχαν μιά διάρκεια ζωής καί άπλώς 
άπαιτούσαν μιάν άλλαγή στή λεπτομέρεια γιά νά γίνουν πιο έλκυστικές.

Ό «'Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» συνεπής στις άρχές του, 
κυρίως στήν συνεχή ανάπτυξη τών δεσμών του μέ τό έλληνικό κέντρο καί τις 
άμφίδρομές του σχέσεις μέ αύτό, δέχτηκε τήν πρόταση νά συμμετέχει μέ άνα- 
κοινώσεις στήν όπως έξαγγέλθηκε «'Εβδομάδα 'Ελληνικών Σχολείων Λευ
κωσίας». ’Εφέτος τή συνεχίζει σχετίζοντας τις άνακοινώσεις μέ τόν εορτασμό
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τής 175ης έπετείου τού Παγκυπρίου Γυμνασίου, άπό τό όποιο προήλθε μέ 
έπικεφαλής τόν άείμνηστο Κωνσταντίνο Σπυριδάκι.

’Έχουμε ύπόψη πώς ή παιδεία μας μέ τις ίσως άναγκαστικές προσαρμο
γές της προς τις νέες, διεθνείς άπαιτήσεις, ύφίστανται κάποια καθίζηση ιδίως 
στόν έλληνικό χαρακτήρα της. ' Η τοπική μας άδιαφορία γιά καθετί τό πνευ
ματικό — ιδίως τό έλληνικό — είτε αύτή οφείλεται στήν εύμάρεια καί τό 
κυνηγητό τών ύλικών άγαθών, είτε στήν επίδειξη νεοπλουτισμού — μιλάμε 
άγγλικά, τρώμε ...αμερικανικά, ντυνόμαστε ...παριζιάνικα κλπ. — κι έχουμε 
έπιπλέον τήν ψευδαίσθηση τών ελευθέρων δημοκρατών άντί τής συναίσθησης 
τής άσυδοσίας καί τών καταχρήσεων, έπιβάλλει τήν παρουσία τού «'Ελληνι
κού Πνευματικού ' Ομίλου Κύπρου».

Εύχαριστίες οφείλονται στά μέλη τού ' Ομίλου πού θυσιάζουν χρόνο τής 
ζωής τους γιά νά μάς ύπενθυμίζουν τις έλληνικές μας ύποχρεώσεις. Εύχαρι- 
στίες καί στήν ’Εφορεία τών 'Ελληνικών ’Εκπαιδευτηρίων πού μάς φιλοξε
νεί.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 
πρόεδρος Ε.Π.Ο.Κ.

Σεβέρειος Βιβλιοθήκη
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Το Παγκύπριο Γυμνάσιο είναι η προέκταση, η συνέχιση και η άνθιση της 
Ελληνικής Σχολής. Η Ελληνική Σχολή που ίδρυσε ο εθνομάρτυρας Αρχιεπίσκο
πος Κυπριανός είναι το πρώτο βήμα, η παιδική ηλικία του Παγκυπρίου Γυμνα
σίου. Το 1893 η Ελληνική Σχολή μετατράπηκε σε Γυμνάσιο, το σημερινό 
Π.Γ. που στεγάζεται στον ίδιο χώρο που στεγαζόταν η σχολή εκείνη, με κα
νούριες φυσικά κτιριακές εγκαταστάσεις. Μπορεί η Ελληνική Σχολή να ήταν 
ένα στοιχειώδες σχολείο, ας το πούμε πρωτόγονο, με 3 μόλις καθηγητές στην 
αρχή της λειτουργίας της, όμως αποτελεί προνόμιο για το Παγκύπριο Γυμνάσιο 
να λογαριάζεται η πρώτη αρχή του και να του εκτείνει τη ζωή του τόσο βαθιά 
στο παρελθόν.

Δεν γίνεται να τιμούμε το Παγκύπριο Γυμνάσιο χωρίς να κάνουμε εκτενή 
αναφορά στην πρώτη εκείνη σχολή και στο μεγάλο ιδρυτή της. Αναφορά έστω 
και νοερά. Μνημόσυνο ευγνωμοσύνης πρωταρχικά για κείνον και για όλους που 
μόχθησαν για τη σχολή πρέπει ν’ αποτελούν οι εκδηλώσεις μας. Αναγνώριση 
τιμής και χρέους, συναίσθηση ευθύνης, θεώρηση της πορείας μας και των στό
χων μας ας αποτελούν μέρος των τιμητικών εκδηλώσεων. Θρησκευτική ευλά- 
βεια και βαθιά συγκίνηση μας καταλαμβάνει, όταν αναλογιζόμαστε ότι σ’ αυτό 
το σχολείο που διδάσκουμε και κινούμαστε και φοιτούμε — ή και ασχημονού
με — σ’ αυτό το χώρο κινήθηκαν, δίδαξαν, μεταλαμπάδευσαν συνείδηση εθνική 
και θρησκευτική επί ΙΟετίες πολλές άνθρωποι διάσημοι και απλοί, ζηλωτές — 
έστω και αδιάφοροι — ότι έλπισαν, ενθουσιάστηκαν, οραματίσθηκαν, έδωσαν 
κομμάτια ζωής, ότι είμαστε οι συνεχιστές μιας παράδοσης, ότι μας βλέπουν 
όλες εκείνες οι γενεές, ότι περιμένουν από μας πολλά άλλες μελλούμενες γενεές. 
Μια αίσθηση χρέους αξεπλήρωτου προς ένα ίδρυμα με πολλά, δικαιώματα, 
που του τα δίνει η μακρά υπεύθυνη τιμητική για τον Ελληνισμό προσφορά του.

Δύσκολα τα πρώτα εκείνα χρόνια, οικονομική δυσπραγία, ανομβρίες, ακρί
δα, αρρώστειες, τυραννική καταπίεση, προβληματική επιβίωση, όμως πάντα 
έμενε κάποιος χώρος που κάτεχε η έγνοια για τα γράμματα, τα Ελληνικά γράμ
ματα, μια μόρφωση, την Ελληνική συνείδηση, όλα αυτά τα κάπως παραμελημέ- 
να σήμερα που συντηρούν το μέλλον της φυλής. Μια μόρφωση με διαφορετικό 
περιεχόμενο και στόχους από σήμερα. Δύσκολα πράγματα όλα τούτα, αλλά τα 
τόλμησε ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ένας άνθρωπος που σε έγγραφο για την 
εκλογή του χαρακτηριζόταν «γνωστικός, σώφρων, άγρυπνος, παντοίως ενάρε
τος». Η σχολή εκείνη επιβίωσε μέσα από τόσες δυσκολίες γιατί το ενδιαφέρον 
και η φροντίδα τόσο του Κυπριανού όσο και των διαδόχων του και γενικότερα 
της Εκκλησίας και του λαού ήταν συνεχή και ζωηρά. Μεγάλο και ενδιαφέρον 
της Ελλάδας.

Κάποιες προσπάθειες για οργανωμένη διδασκαλία έγιναν και προηγουμέ
νως. Πρώτη σχολή άρχισε να λειτουργεί το Μάρτιο 1733 με δάσκαλο το διά

κονο Φιλόθεο. Περί το 1742 ίδρυσε σχολή Ελληνικής μουσικής ο Αρχιεπίσκο
πος Φιλόθεος. Το 1772 έχουμε πληροφορία ότι λειτουργούσε η σχολή με τρεις 
τάξεις και λεγόταν Ελληνομουσείο. Το 1808 ο ιερομόναχος Ιωαννίκιος πρό- 
σφερε το σπίτι του για να λειτουργεί Ελληνομουσείο. Πιο οργανωμένη, πιο 
συστηματική ήταν η ενέργεια του Κυπριανού το 1812.

Όλη η έγνοια του για τα γράμματα, η αγάπη και υψηλή ιδέα του για τη 
μόρφωση και την Ελληνική παιδεία, οι στόχοι του φαίνονται διάχυτες στην ιδρυ
τική πράξη της σχολής. Φαίνεται πόσο καλά γνώριζε τη σημασία, το ρόλο του 
σχολείου, της παιδείας σ’ ένα τόπο που τον δέρνουν τα δεινά.

Ξεκινά την ιδρυτική πράξη απευθυνόμενος σε όλους τους ιερωμένους, 
τους προεστούς και όλο το πλήρωμα της εκκλησίας. Αμέσως μετά και σε μεγά
λη έκταση εξυμνεί τον αγώνα και τη θυσία για την πίστη και την πατρίδα. 
Ξεκινά με τη ρήση ενός από τους επτά σοφούς, την οποία αναλύει στη συνέ
χεια σε έκταση, «θνήστε ύπέρ πίστεως καί μάχου ύπέρ πατρίδος», είπεν ένας 
των επτά σοφών. Οσοι αγωνίζονται για πίστη και πατρίδα στεφανώνονται από 
το Θεό και εγκωμιάζονται από τους ανθρώπους. Πολλοί θυσιάστηκαν για την 
πίστη, περισσότερο για την πατρίδα, άφησαν φήμη αγαθή, δικαιώθηκαν, 
«...διά τούτο και υπό Θεού εστεφανώθησαν, και μέχρι της σήμερον παρά πάν
των υμνούνται και εις τον αιώνα τον άπαντα».

Αντιλαμβάνεται το ρόλο του πρωθιεράρχη σαν την εμπίστευση σ’ αυτόν 
των λογικών προβάτων για να φροντίζει με κάθε τρόπο τη διόρθωσή τους 
ακολουθώντας τα ίχνη των θείων εκείνων μεγάλων ανδρών και επιδιώκοντας 
το συμφέρον των πολλών. Ότι πρέπει να αφήσει ένδειξη της θεοσέβειάς του 
και «αγώνισμα υπέρ πίστεως τη πατρίδι καταλιπείν» και να ωφελήσει τους 
συμπατριώτες του και με τους δυο τρόπους ηθικά και εκκλησιαστικά.

Εκεί όμως που φαίνεται το πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον για τον τόπο 
και η έγνοια του ηγέτη για την εντύπωση που αφήνει ο λαός του και στους 
άλλους είναι η επιθυμία του να βγάλει αυτό το λαό από την αμάθεια. Αισθάνεται 
ο Κυπριανός ιδιαίτερα την έλλειψη των Ελληνικών γραμμάτων «εννοήσαντες 
ότι η ημετέρα πολιτεία της καθ’ ημάς νήσου Κύπρου πάσχει μέγαν αυχμόν 
παιδείας και έλλειψιν ελληνικών μαθημάτων, τα οποία είναι το μόνον μέσον 
όπου στολίζουσι τον ανθρώπινον νουν και όπου αποκατασταίνουσι τον άνθρω
πον άξιον τω όντι άνθρωπον, τούτον πάριν θείω ζήλω σκάφους διαδεξάμενοι 
τα πηδάλια, εν πάση τη ασθενεία ημών, να ωφελήσωμεν και ημείς οπωσούν 
τους συμπατριώτας ημών».

’ Ωστε, τα Ελληνικά γράμματα είναι το μόνο μέσο όπου στολίζει τον ανθρώ
πινο νου και αποκατασταίνουσι τον άνθρωπον άξιον τω όντι άνθρωπον. Βλέπει 
στα γράμματα τις δυο ιδιότητές τους, την ανάπτυξη του νου, και μάλιστα το 
στολισμό του, όχι το χρησιμοθηρικό πνεύμα και δεύτερο την αποκατάσταση 
του ανθρώπου σε άξιο άνθρωπο δηλ. την καλλιέργεια της ψυχής, τη διαμόρφω
ση ήθους, θυμίζοντάς μας το του Μενάνδρου «ώς χαρίεν άνθρωπος, δταν άν
θρωπος ή».
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Είναι αξιοσημείωτο πως τόσο νωρίς ένας ιεράρχης, μέσα στις τόσες δυ
σκολίες της ζωής και της θέσης του ξεχωρίζει την ανάγκη μόρφωσης. Από την 
απαιδευσία και την κακοήθεια πολλών συμπατριωτών του πηγάζουν δεινά που 
αίτιό τους είναι η απαιδευσία, γιατί δεν υπάρχει στην πατρίδα τους — όπως 
στις άλλες χώρες — ένα κοινό σχολείο, όπου να διδάσκονται τα πιο απαραίτη
τα και η πατροπαράδοτη πίστη, να αποκτούν ήθη χρηστά και να γίνονται, 
όταν ωριμάζουν, άνθρωποι «θεοσεβείς, φρόνιμοι, πολιτικοί, χρηστοήθεις, δί
καιοι, φιλοπάτριδες, φιλέμποροι, οπού να ημπορούσι να προσπορίζονται τα συ
στατικά της ζωής αυτών με τρόπους δικαιοσύνης και όχι να περιφέρονται τήδε 
κακείσε την άλλως εν απορία και αμηχανία το πλείστον διάγοντες».

Σ ’ αυτό το σημείο μπορούμε να δούμε όλους τους στόχους της εκπαίδευ
σης που δεν έχουν έκτοτε αλλάξει πολύ. Η παιδεία στοχεύει να κάμει τους 
πολίτες θεοσεβείς, φρόνιμους, χρηστοήθεις, δίκαιους, φιλοπάτριδες. Δεν λείπει 
ο κοινωνικός στόχος, το να γίνουν πολιτικοί δηλ. να πολιτικοποιηθούν. Είναι 
αξιοπρόσεκτο ότι δεν λείπουν και οι πιο πρακτικοί στόχοι δηλ. οικονομικοί, 
εμπορικοί. Η παιδεία θα βοηθήσει να γίνουν φιλέμποροι, όπου να ημπορούσι 
να προσπορίζονται τα συστατικά της ζωής αυτών με τρόπους δικαιοσύνης και 
όχι να ζουν άσκοπα. Ας λάβουμε δε υπόψη, όσοι θέλουν να κάνουν κριτική, ότι 
ο Κυπριανός δεν είχε σπουδάσει παιδαγωγικά.

Γι’ αυτούς όλους ακριβώς τους στόχους λέγει ο Κυπριανός ανήγειρε εκ 
θεμελίων τη σχολή που ήδη λειτουργούσε απέναντι από την αρχιεπισκοπή σε 
μπαξέ που ανήκε στη μονή Μαχαιρά. Μια και η σχολή θ’ αφιερωνόταν στο 
Θεό, δεν θεωρήθηκε αυτό ιεροσυλία, αφού υπήρχε και η συγκατάθεση του 
ηγουμένου και των μοναχών. Εφόσον θα λειτουργεί η σχολή, το μοναστήρι δεΓν 
θα έχει λόγο στο κτήμα, αν όμως κάποιος «ληστρικώς εφορμήσας» καταργήσει 
τη σχολή τότε η Μονή θα δικαιούται να θεωρήσει τον τόπο δικό της, όπως 
ήταν αρχικά. Βέβαια τούτο έγινε για να κατοχυρωθεί η συνεχής λειτουργία 
της σχολής. Από πρακτική άποψη εξυπηρετεί αυτός ο τόπος καλά, γιατί βρί
σκεται στο μέσο της πολιτείας και θα δέχεται ευκολότερα όλους τους μαθη
τές.

Στη συνέχεια επανέρχεται στα κίνητρα που ώθησαν στην ίδρυση της σχο
λής. Θεωρεί το έργο του, όπως και είναι, ευσεβές και θεάρεστο, γιατί στοχεύει 
στην καλλιέργεια, την ηθική βελτίωση και τελείωση του ανθρώπου. Αν λά
βουμε υπόψη το ρόλο της θρησκευτικής αγωγής εκείνη την εποχή, τότε κατα
λαβαίνουμε το χαρακτηρισμό «ευσεβές και θεάρεστο» για την ίδρυση μιας 
σχολής. Ύστερα, είναι ο ζήλος της πατρίδας και το χρέος ενός πρωθιεράρχη 
και η επιθυμία απόκρουσης των κατηγοριών και της κακολογίας κατά των 
Κυπρίων που ήταν αμόρφωτοι και καθυστερημένοι, κατηγορίες που άκουσε 
και ο ίδιος σε διάφορες περιπτώσεις, «...άλλο δεν ηκούομεν παρά μίαν αδιάκο- 
πον ρύμην κατηγοριών εκ τους Κυπρίους, ότι τα παραμικρότερα νησιά και αι 
παραμικρότεραι πολιτείαι έχουσι κοινά σχολεία συστημένα και μία περίφημος 
Κύπρος, ένα κοινόν μουσείον, καν των γραμματικών δεν είναι άξιοι να συστή- 

σωσι διά να σπουδάζωσι τα παιδία της πολιτείας και να ρυθμίζωσι καν την 
βάρβαρον γλώσσαν τους· αλλά πηγαίνεις και βλέπεις μίαν αμάθειαν εις όλους 
γενικώς και εις ιερωμένους και εις λαϊκούς και κάποια ήθη σχεδόν ανυπόφορα».

Εδώ φαίνεται και ο γλωσσικός στόχος της εκπαίδευσης που είναι σημαν
τικός σε όλα τα σωστά εκπαιδευτικά συστήματα, σε εποχή μάλιστα που δεν 
ήταν γνωστά πολλά που ξέρουμε σήμερα. Το ότι όχι μόνον οι λαϊκοί αλλά και 
οι ιερωμένοι ήταν αγράμματοι είναι γνωστό.

Η ευσέβεια και η μετριοφροσύνη του Κυπριανού, παρόλο που το έργο του 
την εποχή εκείνη ήταν πολύ σημαντικό, δεν τον αφήνουν να καυχάται ούτε να 
το προβάλλει σαν δικό του, αλλά ασπαζόμενοι τη θεολογική αρχή «εκ Θεού 
άρχεσθαι και εις Θεόν αναπαύεσθαι» και το να αποδίδει κάθε αγαθό έργο στο 
Θεό και όχι στη δύναμη του ανθρώπου, αφιερώνει τη σχολή στην «πανσωστική 
Αγία Τριάδα», στον Τρισυπόστατο και μόνο Θεό, αφού την ίδρυσε για να δοξα
στεί εκείνος και για να τη σκέπει και να την φυλάει από κάθε διαβολική και 
ανθρώπινη προσβολή και για να φωτίζει τους νέους που θα σπουδάζουν σ’ 
αυτή.

Συστήνει τη σχολή στη συνέχεια στους αδελφούς του Μητροπολίτες και 
σ’ εκείνον απ’ αυτούς που θα διαδεχτεί τον ίδιο και σε όλους τους μετέπειτα 
διαδόχους του και σε όλους τους ευσεβέστατους κληρικούς και σε όλους τους 
συμπατριώτες και αδελφούς χριστιανούς, για να τη διατηρούν και να την υπε
ρασπίζονται «ως κόρην οφθαλμού», σαν δικό τους αφιέρωμα στο Θεό και να 
αγωνίζονται για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της σχολής και μάλι
στα, αν το καλέσει η ανάγκη, και μεχρις αίματος. 'Αραγε εκτελ'εστηκε και εκτε- 
λείται αυτή η υποχρέωση προς τη σχολή; Πρέπει συνεχώς να έχουμε στ’ αυτιά 
μας αυτή την επιθυμία - εντολή του ιδρυτή της σχολής εθνομάρτυρα Κυπρια
νού, γιατί επιμένει πάρα πολύ σ’ αυτή. Φοβόταν φαίνεται ή υποψιαζόταν την 
αδιαφορία και αγνωμοσύνη των ανθρώπων.

Συνεχίζει, λοιπόν, ο Κυπριανός για να εξασφαλίσει τη συνεχή λειτουργία 
της σχολής, με φοβερές αρχιερατικές κατάρες. Δεν μένει κατάρα που δεν τη 
φορτώνει σ ’ εκείνον που θ ’ απλώσει χέρι ληστρικό στη σχολή, όποιος και νάναι, 
ό,τι και αν θα την κάμει, ακόμα και αρχιεπισκοπή είτε μητρόπολη — δεν 
αναφέρει την οικοπεδοποίηση, γιατί τότε δεν υπήρχε — Ονομάζει μάλιστα τη 
σχολή «οίκον Θεού». ’Οποιος, λοιπόν, τολμήσει «εχέτω αντίδικον της ιδίας 
αυτού ψυχής αυτή την αδιαίρετον και αγίαν Τριάδα και έστω αφωρισμένος 
παρά Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος· στένων και τρέμων ως άλλος Κάϊν 
είναι επί της γης· κληρονομήσεται την λέπραν του Γιεζή και την αγχόνην του 
προδότου Ιούδα και μετά θάνατον είναι άλυτος και τυμπανιαίος». Να σκιστεί 
η γη και να τον καταπιεί- να έχει την κατάρα όλων των Θεοφόρων πατέρων 
που διάπρεψαν στις 7 Οικουμενικές συνόδους και όλων των αγίων. Να είναι 
καταραμένη η γη σε ό,τι έκαμε αυτός ποτέ και μη δει ποτέ του προκοπή. 
Κληρονομιά του τέλος να είναι το άσβεστο πυρ της αιώνιας κόλασης.
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Επιδαψιλεύει τέλος ευχές σε όλους όσοι θα υπηρετούν και θα υποστηρίζουν 
τη σχολή. Αυτοί να είναι ευλογημένοι από τον πατέρα, τον υιό και το Άγιο 
Πνεύμα και να έχουν από το Θεό όλα τα αγαθά.

Από αυτή την ιδρυτική πράξη βλέπουμε απλά Χαι καθαρά:
1. Τον πατριωτισμό του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, που είναι ταυτόχρο

να και Ελληνολατρεία, όπως άλλωστε επιβεβαιώθηκε στην πράξη λίγα χρόνια 
αργότερα.

2. Ένα φωτισμένο, ευσεβή και φιλοπρόοδο ιεράρχη.
3. Ότι ιδρύει τη σχολή για να βελτιωθεί η πατρίδα του, να μην κατηγο- 

ρείται, να μην υστερεί άλλων Ελληνικών μερών.
4. Την αγάπη του προς τα Ελληνικά γράμματα, από την πίστη ότι αυτά 

τελειοποιούν, ανυψώνουν ηθικά και πνευματικά τον άνθρωπο και βελτιώνουν 
τους τρόπους ζωής του.

5. Την έγνοια του για τη συνέχιση της λειτουργίας της σχολής, μια μεγά
λη αίσθηση ευθύνης.

Αυτά όλα είναι σημαντικά και ενθαρρυντικά για μας σήμερα που παρα
παίουμε και διστάζουμε και δεν τολμούμε φανερά να διακηρύττουμε, να διδά
σκουμε και να πράττουμε όσα επιβάλλει η ταυτότητα, η ιστορία και η παρά
δοσή μας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Πάτροκλος Σταύρου

Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Το Παγκύπριο Γυμνάσιο υπήρξε για τον αείμνηστο Εθνάρχη Μακάριο η 
τροφός Σχολή, με την οποία συνδέθηκε περισσότερο από όλα τα άλλα εκπαι
δευτήρια των σπουδών του. Ήσαν τα εκπαιδευτήρια αυτά το Δημοτικό Σχο
λείο της Παναγιάς, η Ελληνική Σχολή Κύκκου, όπου παρακολούθησε τα μαθή
ματα των τριών πρώτων τάξεων του Γυμνασίου, η Θεολογική Σχολή του Πα
νεπιστημίου Αθηνών, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με διετή 
περίπου φοίτηση και η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, 
από όπου διέκοψε πριν τελειώσει το δεύτερο έτος και επέστρεψε στην Κύπρο 
τον Ιούνιο του 1948, μετά την εκλογή του ως Μητροπολίτη Κιτίου τον Απρί
λιο του ίδιου έτους.

Η εγγραφή του στο Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1933 ήταν γι’ αυτόν η είσο
δος στην ευρύτερη ζωή του τόπου, μετά την παραμονή του μέχρι της ηλικίας 
των 13 χρόνων, στο φτωχικό και απομονωμένο χωριό του και την επταετή 
μοναχική ζωή του στο Μοναστήρι του Κύκκου, που άρχισε τον Οκτώβριο του 
1926. Με τον ερχομό του στη Λευκωσία διανοιγόταν μπροστά του ένας καινού

ριος κόσμος και τούτο αποτελούσε ορόσημο στη ζωή του, αφετηρία μιας νέας 
πορείας. Ο ίδιος ο Μακάριος έγραψε.για τη νέα αυτή εμπειρία του: «Ήταν η 
πρώτη φορά που πήγαινα σε πόλη και αισθανόμουν σαν να βρισκόμουν «έξω 
από τα νερά μου». Μόνο τα βουνά και τα δάση του χωριού μου και του μονα
στηριού εγνώριζα μέχρι τότε».

Θα προσέθετα ότι και η γειτνίασή του ακόμα με το Παγκύπριο Γυμνάσιο 
σε όλα τα χρόνια της ζωής του ως Αρχιεπισκόπου, από το 1950 μέχρι το 
1977 — εξαιρούνται, βέβαια, τα τρία συνολικά χρόνια της εξορίας του στις 
Σεϋχέλλες και της αναγκαστικής συνέχισης της παραμονής του εκτός Κύπρου 
από το Μάρτιο του 1956 μέχρι το Φεβρουάριο 1959 κατά την αποικιοκρατική 
εποχή και η πεντάμηνη σχεδόν αυτοεξορία του μετά το πραξικόπημα της 15ης 
Ιουλίου 1974 — ενίσχυε τους δεσμούς του με το σχολείο του. Είτε στην Πα
λιά Αρχιεπισκοπή διέμενε από το 1950 μέχρι το 1960 είτε στο νέο Αρχιεπι
σκοπικό Μέγαρο από το 1960 μέχρι το θάνατό του στις 3 Αυγούστου 1977, 
από τα παράθυρα του γραφείου του και του υπνοδωματίου του έβλεπε το 
Παγκύπριο Γυμνάσιο. Και έβλεπε το Παγκύπριο Γυμνάσιο ως ένα άλλο ναό, 
ναό εθνικής παιδείας, που, μαζί με τη μάθηση, καλλιεργούσε την εθνική αυτο- 
συνειδησία και την Ελληνική αρετή, σφυρηλατούσε την προσήλωση προς το 
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ιδεώδες της ελευθερίας και προετοίμαζε για τη διεκδίκηση των εθνικών δικαί
ων και πεπρωμένων του Κυπριακού Ελληνισμού.

Η συνάφεια, συνεπώς, του Εθνάρχη Μακαρίου με το Παγκύπριο Γυμνά
σιο ήταν διαρκής και ισχυρή. Επρόκειτο για μια καθημερινή συμβίωση, μιαν 
αμοιβαία συντροφιά, εκπαιδευτική, εθνική, ανθρώπινη. Στα χρόνια της αποι
κιοκρατίας ο Μακάριος συμπαραστεκόταν με κάθε τρόπο και ενδιαφερόταν για 
την ομαλή και γόνιμη λειτουργία του σχολείου. Και το Παγκύπριο Γυμνάσιο, 
διδάσκοντες, διδασκόμενοι και προσωπικό, είχε την αίσθηση και τη συνείδηση 
ότι υπήρχε και λειτουργούσε μέσα στα πλαίσια ενός χώρου που ήταν ουσια
στικά το εθνικό κέντρο της Κύπρου επί αιώνες και ότι αποτελούσε πάντοτε 
ζωντανό κύτταρο και όργανο αυτού του εθνικού κέντρου. Μετά την ανεξαρτη
σία της Κύπρου ο Μακάριος συνέχισε το έμπρακτο ενδιαφέρον του προς το 
σχολείο του και οι δεσμοί του όχι μόνο δεν αδράνησαν, αλλά και δυνατότεροι 
έγιναν. Συνήθιζε να παρίσταται στις διάφορες εκδηλώσεις και εορτές του, ετή
σιες, επετειακές και άλλες. 'Ενοιωθε άνεση και ευχαρίστηση μέσα στο Παγκύ- 
πριο Γυμνάσιο, βρισκόταν σε χώρο οικείο, δεμένο μαζί του.

Στην πραγματικότητα, αυτή η σχέση του Εθνάρχη Μακαρίου με το Παγ- 
κύπριο Γυμνάσιο είχε κάτι το πολύ ιδιαίτερο, ήταν μια σχέση φυσική και με
ταφυσική, πέρα και πάνω από τυπικότητες. Μέσα στους χώρους του Παγκυ
πρίου Γυμνασίου ο Εθνάρχης Μακάριος εύρισκε την ιδεατή κατάφαση ανεκπλή
ρωτων προσωπικών επιθυμιών και ονείρων του. Είχε στο βάθος της ψυχής του 
ο Μακάριος κρυμμένο τον καϋμό του δασκάλου. Μια από τις ευτυχέστερες 
ώρες της ζωής του ήταν όταν, σε ταξίδι του στην Αίγυπτο κατά τα πρώτα 
χρόνια μετά την εκλογή του ως Αρχιεπισκόπου και την έναρξη της διεθνούς 
διαφωτιστικής σταυροφορίας του για το εθνικό μας ζήτημα, επισκέφθηκε εκεί 
ένα Ελληνικό Γυμνάσιο και του είπαν ότι μπορούσε, αν ήθελε, να κάνει μάθη
μα στους μαθητές. Είχαν Αρχαία Ελληνικά. Τους δίδαξε Ισοκράτη. Και ουδέ
ποτε λησμόνησε το περιστατικό εκείνο.

Την ιδέα για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία οριστικοποιούσε μέσα του, όταν 
σπούδαζε Κοινωνιολογία της Θρησκείας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. 
Θα ήθελε να γίνει Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, προχωρώντας έτσι πέρα από την παλαιότερη μεγάλη φιλοδοξία του, 
της εποχής που ήταν δόκιμος μοναχός, να γίνει Ηγούμενος του Κύκκου. Αλλά, 
«άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει!» Και το θείο κέλευσμα 
ήταν ο Μητροπολιτικός θρόνος Κιτίου, στον οποίο τον κάλεσε η αγάπη του 
λαού, όταν εκείνος βρισκόταν στο δεύτερο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών 
του στη Βοστώνη. Οι ανεκπλήρωτες καθηγητικές φιλοδοξίες παραμερίστηκαν, 
αλλά πρέπει να ξυπνούσαν μέσα του καθώς περνούσε την είσοδο του Παγκυ
πρίου Γυμνασίου.

Ο Μακάριος γράφτηκε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο κατά το σχολικό έτος 
1933-34, σε ηλικία 20 ετών. Έγινε δεκτός στη Δ' τάξη, ύστερα από κατα

τακτήριες εξετάσεις. Ο αριθμός μητρώου του ήταν 4784 και ο αριθμός του ως 
μαθητού 498. Το δηλωμένο επάγγελμα του πατέρα του, γεωργός. Το όνομά 
του ήταν τότε Μιχαήλ Χριστοδούλου Κυκκώτης. Διατήρησε το όνομα Μιχαήλ 
μέχρι το 1938, που χειροτονήθηκε διάκονος και πήρε το όνομα Μακάριος. 
' Ηταν έξυπνος, ευγενικός, καλός συζητητής, αλλά μάλλον μοναχικός τύπος, 
επιμελής, με καλή ήδη κατάρτιση και μεγάλη έφεση για μάθηση. Η διαγωγή 
του υπήρξε «κοσμιωτάτη» και στα τρία χρόνια των σπουδών του στο Παγκύ- 
πριο Γυμνάσιο. Διέμενε τότε στο Μετόχι του Κύκκου στη Λευκωσία. Γυμνα
σιάρχης του Παγκυπρίου Γυμνασίου το 1933-34 ήταν ο Αθανάσιος Σακελλά- 
ριος και στα επόμενα δύο σχολικά έτη ο Ιωάννης Κατσουρός.

Θα μπορούσε κανείς εύλογα να αναμένει ότι ο Μιχαήλ Χριστοδούλου 
Κυκκώτης θα συναντούσε δυσκολίες, προσαρμογής τουλάχιστο, στη νέα μαθη
τεία του, ανάμεσα σε συμμαθητές που διάνυαν το τέταρτο έτος των σπουδών 
τους μέσα στο ίδιο σχολείο και ήσαν συνηθισμένοι στις απαιτήσεις και στο 
περιβάλλον του. Αλλά διέθετε μεγάλη δύναμη θελήσεως και αυστηρή αυτοπει
θαρχία, που είχε σφυρηλατήσει στα επτά χρόνια της ασκητικής παραμονής του 
στο Μοναστήρι του Κύκκου.

Ο γενικός βαθμός του Μιχαήλ Χριστοδούλου Κυκκώτη στη Δ ' τάξη ήταν 
9,36, με ανώτατο τότε βαθμό το 10. Η γενική βαθμολογία του στα επί μέρους 
μαθήματα ήταν: Θρησκευτικά 10, Ελληνικά 10, Λατινικά 10, Μαθηματικά 
8 1/2, Γαλλικά 9 1/2, Ιστορία 10, Νέα Ελληνικά 10, Αγγλικά 8 1/2, Φυσικά 
9, Γεωλογία 9, Υγιεινή 9 1/2, Ωδική 9. Υπήρχε και το μάθημα της Γυμνα
στικής, στο οποίο δεν του καταχωρήθηκε βαθμός. Τούτο σημαίνει ότι απαλλά
χτηκε από τη Γυμναστική, όπως απαλλάχτηκε και ο συμμαθητής του δόκιμος, 
επίσης, μοναχός από το Μοναστήρι του Κύκκου Αντώνιος Ερωτοκρίτου Κυκ
κώτης, ο γνωστός μας σήμερα Π/Αντώνιος Ερωτοκρίτου, Πρωθιερέας στον 
Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννου στη Λευκωσία. Τα Λατινικά, στα οποία έχει 
βαθμό 10, ήσαν προαιρετικά και μόνο 13 τα παρακολούθησαν, περιλαμβανομέ- 
νου του Αντωνίου Ερωτοκρίτου Κυκκώτη, επί συνόλου 87 μαθητών. Ο γενικός 
βαθμός του 9,36 χαρακτηρίζεται ως άριστα στο μεγάλο Μαθητολόγιο που 
τηρείται στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, ενώ στο μικρό ατομικό του δελτίο, που 
εκρατείτο για τον κάθε μαθητή, θεωρείται «λίαν καλώς».

Ο Μιχαήλ Χριστοδούλου Κυκκώτης συνέχισε και στην E' τάξη, κατά το 
επόμενο σχολικό έτος 1934-35, την υψηλή επίδοσή του σε όλα τα μαθήματα, 
εκτός από τα Μαθηματικά, που από το 8 1/2 της Δ ' τάξεως κατέβηκε στο 6. 
Αλλά το 6 ήταν τη χρονιά εκείνη ένας από τους μεγαλύτερους βαθμούς στα 
Μαθηματικά. Πολύ λίγοι είχαν ψηλότερο βαθμό. Επί συνόλου 84 μαθητών, 30 
είχαν βαθμό απροβίβαστο, 21 είχαν βαθμό 5 και 11 μαθητές είχαν βαθμό 6. Ο 
γενικός βαθμός του στην Ε' τάξη είναι 8,91, «πάνυ καλώς» ή «λίαν καλώς». 
Η γενική βαθμολογία του στα άλλα μαθήματα ήταν: Θρησκευτικά 10, Αρχαία 
Ελληνικά 9, Λατινικά 9, Γαλλικά 10, Ιστορία 9, Αγγλικά 9, Φιλοσοφικά 9, 
Φυσικά 8, Νέα Ελληνικά 9, Ωδική 10. Στη Γυμναστική δεν είχε και πάλιν 
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βαθμό, γιατί απαλλάχτηκε, όπως επίσης απαλλάχτηκαν ο συμμαθητής του 
δόκιμος μοναχός Αντώνιος Ερωτοκρίτου Κυκκώτης και ένας άλλος δόκιμος 
μοναχός από το Μοναστήρι του Κόκκου, που προστέθηκε στην Ε ' τάξη, ο 
Αντώνιος Γεωργίου Κυκκώτης, ο ύστερα γνωστός μας Αντώνιος Γεωργίου, 
θεολόγος εκπαιδευτικός, που διετέλεσε και μέλος της Επιτροπής Εκπαιδευτι
κής Υπηρεσίας και πέθανε πριν λίγο καιρό.

Στη βαθμολογία του Μιχαήλ Χριστοδούλου Κυκκώτη στην Ε' τάξη 
υπάρχει και βαθμός 9 στα προαιρετικά Λατινικά και το ίδιο συμβαίνει και με 
το δόκιμο μοναχό Αντώνιο Γεωργίου Κυκκώτη και με 9 άλλους συμμαθητές 
τους, ενώ δεν υπάρχει βαθμολογία στα Λατινικά στο δόκιμο μοναχό Αντώνιο 
Ερωτοκρίτου Κυκκώτη, που έκανε Λατινικά το προηγούμενο έτος.

Στην Στ' τάξη, κατά το σχολικό έτος 1935-36, ο Μιχαήλ Χριστοδούλου 
Κυκκώτης εβελτίωσε και το βαθμό του στα Μαθηματικά. Από 6 τον έκαμε 8, 
και ήταν ο βαθμός αυτός από τους ψηλότερους στην τάξη. Στα άλλα μαθήμα- 
τά του είχε: Θρησκευτικά 10, Αρχαία Ελληνικά 8, Νέα Ελληνικά 9, Γαλλικά 
10, Ιστορία 10, Αγγλικά 9, Φιλοσοφικά 9, Φυσικά 9, Κοσμογραφία 9, Ιστορία 
της Κύπρου 9, Αγωγή του Πολίτου 10, Ωδική 9. Γυμναστική δεν έκανε πάλιν, 
όπως και οι άλλοι συμμαθητές του δόκιμοι μοναχοί, ενώ έχει και πάλιν βαθμό 
9 στα προαιρετικά Λατινικά, που δεν έχουν οι συμμαθητές του. Βαθμό στα 
Λατινικά έχει και ο δόκιμος μοναχός Αντώνιος Γεωργίου Κυκκώτης, ενώ δεν 
έχει ο άλλος δόκιμος μοναχός Αντώνιος Ερωτοκρίτου Κυκκώτης. Εχει, όμως, 
ένας άλλος συμμαθητής τους, ο Σωκράτης Κωνσταντίνου Λοϊζίδης, από το 
Δίκωμο, ο γνωστός μας εθνικός αγωνιστής, αδελφός του Σάββα Λοϊζίδη, οι 
οποίοι σπούδασαν Νομικά, εγκαταστάθηκαν τελικά στην Αθήνα και αγωνί- 
σθηκαν για την Κύπρο. Ο Σωκράτης Λοϊζίδης συνελήφθη από τους Άγγλους 
κοντά στη Χλώρακα τον Ιανουάριο του 1955 με το πλοιάριο «Άγιος Γεώργι
ος», που μετέφερε τότε οπλισμό για την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ, και 
παρέμεινε στις φυλακές πρώτα στην Κύπρο και ύστερα στην Αγγλία μέχρι το 
1959, που απελευθερώθηκαν οι φυλακισμένοι αγωνιστές και φανερώθηκαν οι 
καταζητούμενοι.

Το απολυτήριο του Μιχαήλ Χριστοδούλου Κυκκώτη από το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο, που του χορηγήθηκε στις 30 Ιουνίου 1936, έχει βαθμό 9,14, που 
χαρακτηρίζεται ως «πάνυ καλώς» στο Μαθητολόγιο και «λίαν καλώς» στο 
ατομικό του δελτίο. Αντιστοιχεί με 18,28 της σημερινής βαθμολογίας. Τότε, 
βέβαια, υπήρχε μεγάλη αυστηρότητα στα σχολεία και οι μαθητές εμάθαιναν 
γράμματα. Ο ίδιος ο Μιχαήλ Χριστοδούλου Κυκκώτης είχε και επίδοση στη 
λογοτεχνία. Μαθητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, έγραψε με ψευδώνυμο μερικά 
ποιήματα και δυο - τρία πεζογραφήματα, που δημοσιεύθηκαν σε Κυπριακές 
εφημερίδες. Ευτυχώς που τα καλύπτει η ανωνυμία, έλεγε αργότερα.

Ως χρόνος γεννήσεως του Μιχαήλ Χριστοδούλου Κυκκώτη αναγράφεται 
στο γενικό Μαθητολόγιο του Παγκυπρίου Γυμνασίου και στο ατομικό του 

δελτίο το έτος 1914, ενώ στην πραγματικότητα, όπως αργότερα διαπιστώθη
κε, ήταν το 1913. Ήταν, συνεπώς, ο μεγαλύτερος σε ηλικία από όλους τους 
συμμαθητές του, αφού οι άλλοι είχαν την κανονική ηλικία των 18 χρόνων κατά 
την αποφοίτησή τους, ενώ εκείνος ήταν 23. Αναγράφεται, επίσης, ως τόπος 
γεννήσεώς του ο Κόκκος, ενώ γεννήθηκε στην Παναγιά.

’ Οσον αφορά τη βαθμολογία του, σε σύγκριση με τους άλλους συμμαθη
τές του, εμφανίζεται το εξής: Στη Δ ' τάξη, επί συνόλου 87 μαθητών, ήλθε 
7ος. Στην Ε' τάξη, επί συνόλου 84 μαθητών, ήλθε πάλιν 7ος. Και στη Στ' 
τάξη, επί συνόλου 59 μαθητών, ήλθε και πάλιν 7ος. Πριν αρχίσει, δηλαδή να 
τον ακολουθεί ο αριθμός 13 — π.χ. γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου 1913 και 
στις 13 Ιουνίου 1948 έγινε η χειροτονία του σε Επίσκοπο — του ανέκυπτε ο 
αριθμός 7, και έχει και τούτος ο αριθμός την ιδιαιτερότητά του, σύμφωνα με 
τις λαϊκές δοξασίες. Στις 7.7.1938, π.χ., χειροτονήθηκε διάκονος και πήρε το 
όνομα Μακάριος, στις 7 Δεκεμβρίου 1974 γύρισε στην Κύπρο μετά την αυτο
εξορία του ύστερα από το αντεθνικό Ιουλιανό πραξικόπημα και το 1977 απε- 
βίωσε.

Ο Εθνάρχης Μακάριος πήρε γερή μόρφωση στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, 
που ήταν την εποχή εκείνη περίφημο σε ολόκληρο τον Ελληνισμό. Η τριετής 
μόρφωση των τελευταίων Γυμνασιακών τάξεων, της Δ', Ε' και Στ', συμπλή
ρωνε εκείνα που είχε διδαχθεί στις τρεις πρώτες τάξεις της Ελληνικής Σχολής 
Κόκκου, που λειτουργούσε μέσα στο μοναστήρι του Κύκκου με καθηγητές μο
ναχούς και μαθητές δοκίμους μοναχούς. Και με τα εφόδια αυτά έμπαινε το 
1938 στο καράβι για την Ελλάδα, «τη μεγάλη πατρίδα του», όπως έγραψε, 
για τις πολυπόθητες σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη
νών.

Ο Εθνάρχης Μακάριος είχε πολλές φορές την ευκαιρία να εκφράσει τον 
έπαινό του για το Παγκύπριο Γυμνάσιο για όσα το σχολείο αυτό επιτελούσε 
και, ακόμη περισσότερο, για όσα εσυμβόλιζε. Την αποτίμησή του για το Παγ- 
κύπριο Γυμνάσιο συμπύκνωσε και αποτύπωσε στο χαιρετισμό του για την 
εκατοστή πεντηκοστή επέτειο του Παγκυπρίου Γυμνασίου που γιορτάσθηκε 
στις 25 Φεβρουάριου 1962. Ο χαιρετισμός εκείνος αφ’ ενός αποτελεί αίνο για 
το Παγκύπριο Γυμνάσιο και αφ’ ετέρου υποδηλώνει τις δικές του αντιλήψεις 
και προσδοκίες για την αποστολή των σχολείων μας. Είναι ο χαιρετισμός αυ
τός:

«Αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας αλλά και πίστιν επί τας εθνικάς δυνά
μεις γεννά η σημερινή τελετή επί τη εκατοστή πεντηκοστή επετείω της ιδρύ- 
σεως του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Από των αρχών του παρελθόντος αιώνος μέχρι σήμερον η σχολή αυτή 
απέβη κιβωτός των εθνικών παραδόσεων, φάρος της Ελληνικής παιδείας και 
εργαστήριον χαλκεύσεως υπερηφάνων Ελληνικών φρονημάτων. Το Παγκύπρι- 
ον Γυμνάσιον συνεπύκνωσε και εξέφρασε την υψηλήν αποστολήν των μεγάλων 
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του Γένους σχολών, αι οποίαι, εις δύσκολους χρόνους, εκράτησαν ανημμένην 
την δάδα της εθνικής ιδέας εις τας ψυχάς των Ελλήνων. Απετέλεσε διά την 
δουλεύουσαν Κύπρον κολυμβήθραν εθνικών και θρησκευτικών ναμάτων, με τα 
οποία εγαλουχήθησαν αι ψυχαί και εδιδάχθησαν να αγωνίζονται με αυταπάρ- 
νησιν και πίστιν επί την δικαίωσιν των πεπρωμένων μας.

Εις τον βωμόν των εθνικών τούτων δικαίων εθυσιάσθη και ο αείμνηστος 
ιδρυτής της Σχολής Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. Τα ιδεώδη, υπέρ των οποίων 
εκείνος εμαρτύρησε, ομού μετά του νοήματος της θυσίας του, κατελίποντο ως 
ιερά κληρονομιά προς συνέχισιν εις την περίπτυστον σχολήν. Και μετ’ ευλα- 
βείας διεφυλάχθησαν εις τον χώρον αυτόν και μετελαμπαδεύθησαν ως φως και 
ελπίς και πίστις εις τας ψυχάς πέντε Κυπριακών γενεών. Επί εκατόν πεντή- 
κοντα ολόκληρα έτη η ιερά αυτή κληρονομιά ελατρεύετο υπό τους θόλους αυ
τούς και μετεπλάσσετο διά να γίνει φλοξ και αστραπή κατά το διάστημα του 
απελευθερωτικού μας αγώνος.

Διά την προπαρασκευήν και κατά την διεξαγωγήν του αγώνος τούτου 
κεφαλαιώδης υπήρξεν η συμβολή του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Επί ένα και 
ήμισυν αιώνα το Παγκύπριον Γυμνάσιον παρείχεν ανθρωπιστικήν παιδείαν, 
έτρεφε τας Ελληνικάς ψυχάς με ό,τι υψηλόν και ωραίον και εθέρμαινε τα εθνι
κά ιδεώδη του Κυπριακού Ελληνισμού. Κατά την στιγμήν δε της εξεγέρσεως 
κατέστη οχυρόν του αγώνος και αντέταξε προς την υλικήν βίαν την δύναμιν 
της Ελληνικής αρετής.

Αι ακτίνες του λαμπρού έργου του Παγκυπρίου Γυμνασίου υπερέβησαν 
τον Κυπριακόν χώρον και κατέστησαν το ευαγές τούτο ίδρυμα σύμβολον Πα
νελληνίου εθνικής ακτινοβολίας.

Αποτίοντες σήμερον φόρον τιμής προς τους συμβαλόντας εις την κραταί- 
ωσιν του Παγκυπρίου Γυμνασίου, γεραίρομεν τον εθνομάρτυρα ιδρυτήν του 
Αρχιεπίσκοπον Κυπριανόν, τιμώμεν τους κατά καιρούς ευεργέτας και δωρητάς 
του και εκφράζομεν ευγνωμοσύνην προς όλους τους διδάξαντας εν αυτώ, οι 
οποίοι, με πάθος εθναποστόλου, υπηρέτησαν τα πλέον μύχια ιδανικά ενός δου
λεύοντας τμήματος του Ελληνισμού. Τιμάται ακόμη σήμερον ο Κυπριακός 
Ελληνισμός, ο οποίος ηγάπησε βαθύτατα το Παγκύπριον Γυμνάσιον, το συνε- 
τήρησε και το διετήρησεν ως θερμήν εθνικήν εστίαν, θεματοφύλακα των ελπί
δων και των πόθων του.

Αι χιλιάδες των αποφοίτων του Παγκυπρίου Γυμνασίου και μετ’ αυτών 
ολόκληρος ο Ελληνικός Κυπριακός λαός αισθάνονται σήμερον εθνικήν υπερηφά
νειαν. Η Εκκλησία, η οποία ίδρυσε το σεμνόν τούτο τέμενος, το παρακολουθεί 
μετά στοργής και επευλογεί το έργον του. Ολοψύχως εύχομαι όπως το Παγκύ- 
πριον Γυμνάσιον ευρίσκεται πάντοτε εν ανθήσει και ακμή. Η παράδοσις της 
θυσίας, ήτις συνεδέθη με την ίδρυσίν του, εύχομαι διακαώς όπως αποτελεί 
εσαεί ιστορίαν αφθίτου μεγαλείου προς δόξαν του λαού μας».

Τα αισθήματα τιμής και σεβασμού του Εθνάρχη Μακαρίου προς το Παγ- 
κύπριο Γυμνάσιο ήσαν αμοιβαία. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, μετά 
την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Πρόεδρο της Ελληνικής Κοι
νοτικής Συνελεύσεως, που είχε την αρμοδιότητα για τα θέματα της παιδείας, 
ο Εθνάρχης Μακάριος επέλεξε τον Γυμνασιάρχη του Παγκυπρίου Γυμνασίου 
αείμνηστο Κωνσταντίνο Σπυριδάκι — ακολούθησαν, βέβαια, και εφαρμόστηκαν 
οι θεσμικές διαδικασίες των εκλογών — και αυτόν διόρισε ως πρώτον Υπουρ
γό Παιδείας, στις 31 Μαρτίου 1965, μετά τη διάλυση της Ελληνικής Κοινοτι
κής Συνελεύσεως και την ίδρυση του Υπουργείου Παιδείας.

Το Παγκύπριο Γυμνάσιο, εξάλλου, — που υπήρξε και δική μου τροφός 
σχολή — πάντοτε και κατά τρόπους πολλούς εξεδήλωσε και εκδηλώνει τα 
αισθήματα του σεβασμού και ευγνωμοσύνης προς τον Εθνάρχη Μακάριο. Στην 
είσοδο του Παγκυπρίου Γυμνασίου έχει εντοιχισθεί πλάκα που μαρτυρεί την 
υπερηφάνεια του σχολείου για τον διαπρεπέστερο μαθητή του:

«ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΠΕΦΟΙΤΗΣΕ ΤΟ 1936

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΗΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ'

ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ».

Και μέσα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, αμέσως μετά την είσοδο, είναι εντοιχισμέ
νη ανάγλυφη μορφή του, έργο του Νίκου Δυμιώτη, με την επιγραφή, που είναι 
γραφή του Κύπρου Χρυσάνθη:

«Στέκεις ψηλά παλεύοντας 
για λεύτερους καιρούς, 
Μακάριε πολύαθλε».

Αλλά, πέρα από τις επιγραφές και τα ανάγλυφα και τα άλλα συναφή, 
πέρα από τις πολλές και ποικίλες προσφορές και δωρεές του Εθνάρχη Μακα
ρίου προς το Παγκύπριο Γυμνάσιο και τα προς αυτόν αντίδωρα του Παγκυ
πρίου Γυμνασίου, με διαγωνισμούς, μνημόσυνα, μελέτες και άλλες δραστηριό
τητες στη μνήμη του, υπάρχει, πιστεύω, άσβεστη από το χρόνο η αμοιβαία 
στοργή και τιμή μεταξύ Εθνάρχη Μακαρίου καχ Παγκυπρίου Γυμνασίου, 
υπάρχει η σχετική ανεξίτηλη γραφή της Ιστορίας που είναι σφραγίδα αιωνιό
τητας.

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
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Παναγιώτης Περσιάνης

ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΜΟΥ ΧΡΟΝΩΝ

Η δικαίωση ενός σχολείου μπορεί να γίνει με διάφορα κριτήρια. Τα πιο 
σημαντικά απ’ αυτά είναι α) η ποιότητα των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων 
των μαθητών του, β) η αγάπη των μαθητών του και των γονιών τους, γ) η 
λειτουργία του σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές και δ) η συμβολή του στην 
προαγωγή ορισμένων βασικών αξιών όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευ
θερία, η δικαιοσύνη, η δημοκρατία και άλλες.

Η δικαίωση μπορεί επίσης να είναι συγχρονική ή διαχρονική. Η συγχρονι
κή αφορά τη γενιά που φοίτησε στο σχολείο ενώ η διαχρονική αφορά πολλές 
γενιές και αναφέρεται επομένως σε σχολεία με μακρά ιστορία. Χωρίς αμφιβο
λία, η διαχρονική δικαίωση είναι περισσότερο σημαντική, αφού αναφέρεται σε 
μακρότερο χρονικό διάστημα και επομένως είναι πιο αντικειμενική και ακρι
βής. Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, όπως είναι γνωστό, είναι μακροπρό
θεσμα και επομένως χρειάζονται πολύ χρόνο για να αξιολογηθούν. Επίσης η 

ραγδαία πολιτιστική αλλαγή επιφέρει τροποποιήσεις αξιών, τόσο κοινωνικών 
όσο και παιδαγωγικών, και συνεπώς είναι δυνατό οι αξίες που καλλιεργεί ένα 
σχολείο και οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ακολουθεί σε μια δεδομένη 
στιγμή να θεωρηθούν λανθασμένες λίγα χρόνια αργότερα.

Στην αποψινή εισήγησή μου θα επιχειρήσω ουσιαστικά μια δικαίωση του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου των μαθητικών μου χρόνων. Θα πρέπει να πω ωστόσο 
από την αρχή πως δεν θα επιχειρήσω να δω το θέμα ως θεωρητικός της εκπαί
δευσης ούτε ως ιστορικός της κυπριακής εκπαίδευσης αλλά ως ένας παλιός 
απόφοιτος που θυμάται ύστερα από πολλά χρόνια τη μαθητική του ζωή και 
καταγράφει τις αναμνήσεις του για τους σκοπούς, τους στόχους και τον τρόπο 
λειτουργίας του. Θα προσπαθήσω δηλαδή να ζωντανέψω το πνεύμα και το 
ήθος του Παγκυπρίου Γυμνασίου της εξαετίας 1944-1950 με τη διαγραφή του 
κοινωνικού κλίματος τόσο έξω όσο και μέσα στο σχολείο.

Το 1944 ήταν χρόνος μεγάλης επέκτασης της φήμης του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου. Ένα χρόνο πριν (Μάιος 1943) το σχολείο είχε γιορτάσει την πεν- 
τηκονταετηρίδα από την ίδρυσή του και τα επιτεύγματά του είχαν γίνει ευρύ
τατα γνωστά όχι μόνο στις πόλεις αλλά και στα χωριά. Στο μεταξύ ο Β ' 
Παγκόσμιος Πόλεμος κόντευε να τελειώσει και η παρατηρηθείσα άνοδος του 
βιοτικού επιπέδου μεγάλωνε τις κοινωνικές φιλοδοξίες και υπογράμμιζε τη 
σημασία της μέσης εκπαίδευσης για κοινωνική άνοδο. Οι διευθυντές των δη
μοτικών σχολείων σ’ όλη σχεδόν την Κύπρο υπέβαλλαν πως το σχολείο με τα 
επιβλητικά ιωνικά προπύλαια που υψωνόταν απέναντι από την Αρχιεπισκοπή 
και είχε τη μακρότερη ιστορία ήταν το σχολείο που μπορούσε να ικανοποιήσει 
αυτούς που είχαν τις πιο ψηλές ακαδημαϊκές προσδοκίες. Τον Ιούλιο του 1944 
ο αριθμός των υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχολείου διπλασιά
στηκε και ο ίδιος ο γυμνασιάρχης παρουσιάστηκε σε ειδική συγκέντρωση των 
γονιών των υποψηφίων για να ανακοινώσει τα αποτελέσματα.

Την ίδια εποχή ο χαρακτήρας του Παγκυπρίου Γυμνασίου, όπως άλλωστε 
και όλων των σχολείων μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου, ήταν έντονα κοινοτι
κός. Το σχολείο ήταν στενά συνδεδεμένο με την κοινότητα, μεγάλωνε και ευ
δοκιμούσε μέσα στους κόλπους της κοινότητας, που το φρόντιζε και το συντη
ρούσε, το ένιωθε σαν δικό της και ήταν περήφανη γι’ αυτό. Το σχολείο ήταν 
ουσιαστικά το κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο της κοινότητας και οι γιορτές 
του ήταν και γιορτές της κοινότητας. Οι λίγοι πλούσιοι πεθαίνοντας άφηναν 
την περιουσία τους στο σχολείο και ο γυμνασιάρχης στο τέλος του χρόνου με- 
τον απολογισμό της εργασίας του σχολικού έτους λογοδοτούσε ουσιαστικά 
ενώπιον της κοινότητας.

’ Ολα αυτά σήμερα φαίνονται πολύ απομακρυσμένα. Ο δεσμός του σχο
λείου με την κοινότητα έχει ουσιαστικά καταργηθεί και οι ευεργέτες κατάντησαν 
πολύ σπάνιο είδος. Η πολύ φτωχή συγκέντρωση της τελετής που έγινε στις 13 
Δεκεμβρίου 1987 με την ευκαιρία του εορτασμού των 175 χρόνων από την 
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ίδρυση της Ελληνικής Σχολής του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού μαρτυρεί πως το 
σχολείο έχασε αυτή την κεντρική θέση που είχε όχι μόνο στην εκπαιδευτική 
και κοινωνική ζωή της Κύπρου αλλά και στην ίδια την κοινότητά του. Αυτό 
όμως δεν απαλλάσσει τους αποφοίτους του από το καθήκον να το τιμούν και 
να το σέβονται. Απεναντίας την υπογραμμίζει. Η έκφραση άλλωστε αυτής της 
τιμής και του σεβασμού είναι κάτι που τιμά περισσότερο τους ίδιους παρά το 
σχολείο. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, όπως και στη δική μου απόψε, η 
έκφραση τιμής είναι και έκφραση ευγνωμοσύνης προς ένα ίδρυμα που μου πρό- 
σφερε όχι μόνο το φως της μόρφωσης αλλά και τη θαλπωρή της αγάπης.

Κι αλήθεια, καθώς προσπαθώ να φέρω στο νου μου τα μαθητικά μου 
χρόνια στο Παγκύπριο Γυμνάσιο τέσσερις δεκάδες χρόνια πριν, η ψυχή μου 
πλημμυρίζει από ευχαρίστηση, συγκίνηση, σεβασμό και θαυμασμό. Σεβασμό 
και θαυμασμό για το σχολείο, το ήθος του, το διευθυντή και τους καθηγητές 
του αλλά και για όλο το άλλο προσωπικό που δούλευε με ζηλευτό πνεύμα 
συνεργασίας με τη διεύθυνση του σχολείου.

Η ζωή στο σχολείο ήταν βασικά κουραστική κι απαιτούσε πολλή προσπά
θεια στην τάξη και πολλή μελέτη. Όμως η μικρή κοινωνία του σχολείου κι η 
ζωντάνια και η επινοητικότητα της εφηβικής ηλικίας εύρισκε πάντοτε τρόπους 
να διανθίζει αυτή τη ζωή με ευχάριστες στιγμές, ιδιαίτερα στα διαλείμματα, 
στις εκδρομές και στις μαθητικές παραστάσεις. Η ομαδικότητα των μαθητι
κών εκδηλώσεων ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης. Η ζωή 
μας στο σχολείο το πρωί δεν ήταν ένα σύντομο ανιαρό χρονικό διάστημα, μια 
αγγαρεία, όπως είναι φανερό ότι συμβαίνει σήμερα με την πλειονότητα των 
μαθητών. ' Ηταν κεντρικός άξονας της ζωής μας, όχι μόνο γιατί θεωρούσαμε 
τη μαθητική ιδιότητα σαν κάτι το πολύ σημαντικό αλλά και γιατί βρίσκαμε 
τρόπους να αντλούμε ευχαρίστηση από πράγματα που οι σημερινοί μαθητές 
δεν εκτιμούν καθόλου: από τα αστεία των καθηγητών και των συμμαθητών 
μας, από τη -συζήτηση πάνω σε θεωρητικά ζητήματα, από τη συμμετοχή μας 
στη χορωδία ή στις θεατρικές παραστάσεις και τις άλλες καλλιτεχνικές εκδη
λώσεις ή στην παρέλαση και τις αθλητικές εκδηλώσεις. Το γεγονός ότι δεν 
είχαμε τους πειρασμούς που έχουν οι σημερινοί μαθητές έξω από το σχολείο 
μάς επέτρεπε να ζούμε με ευχαρίστηση κάθε στιγμή του σχολείου. ΓΓ αυτό 
και ήμαστε ευτυχισμένοι, ενώ οι σημερινοί μαθητές είναι, πιστεύω, δυστυχι
σμένοι. Σήμερα δεν υπάρχει πια σχολική ζωή. Τα σχολεία έγιναν ουσιαστικά 
φροντιστήρια στα οποία έρχονται οι μαθητές για να μάθουν μερικά πράγματα 
και δεν βλέπουν την ώρα πότε να τελειώσουν για να φύγουν.

Ξέραμε επίσης τότε, ή μάλλον μας επέτρεπαν οι συνθήκες, να εκτιμούμε 
την αγάπη και το ενδιαφέρον των καθηγητών για μας. Πραγματικά όλοι οι 
μαθητές της εποχής εκείνης πρέπει να θυμούνται με πολλή συγκίνηση την 
αφοσίωση των καθηγητών στο καθήκον, την τελετουργική σχεδόν σοβαρότητα 
με την οποία γινόταν η μύηση στην επιστημονική γνώση, το προσωπικό ενδι
αφέρον και την αγάπη που έδειχναν για τους μαθητές και την εκτίμηση και το 

σεβασμό προς τους αγράμματους παππούδες και γονιούς μας που έρχονταν 
στο σχολείο να υποβάλουν τις απλοϊκές τους ερωτήσεις για την πρόοδο των 
παιδιών τους.

Όλα βέβαια όσα ανέφερα μέχρι τώρα έχουν σχέση με τον κοινωνικό πε
ρίγυρο της Κύπρου και γι’ αυτό απαντώνταν και στα άλλα γυμνάσια της επο
χής εκείνης. Εκείνα που είναι, νομίζω, μοναδικά για το Παγκύπριο Γυμνάσιο 
είναι όσα αφορούν την οργάνωσή του και το ήθος του ως σχολείου, και στα 
οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια.

Αυτά ήταν η θαυμαστή οργάνωση του σχολείου και προπαντός το πνεύμα 
δικαιοσύνης που χαρακτήριζε όλες του τις δραστηριότητες. Η συστηματική 
οργάνωση του σχολείου ήταν έκδηλη στο κάθε τι: στην κανονική έναρξη των 
μαθημάτων στην αρχή του χρόνου, στην άμεση αντικατάσταση καθηγητών που 
αρρωστούσαν, πέθαιναν ή παραιτούνταν, στην αξιοποίηση και του τελευταίου 
λεπτού μέσα στην τάξη, στις υψηλές προσδοκίες του σχολείου σ’ όλους τους 
τομείς: ακαδημαϊκό, καλλιτεχνικό, αθλητικό, κοινωνικό, στο συστηματικό εμ
πλουτισμό του τακτικού προγράμματος του σχολείου με διάφορες καλλιτεχνι
κές εκδηλώσεις, στην τακτική επικοινωνία του διευθυντή Κ. Σπυριδάκι με 
τους μαθητές, που γινόταν ανελλιπώς κάθε Δευτέρα το πρωί στην παρουσία 
σύσσωμου του καθηγητικού συλλόγου και έπαιρνε το χαρακτήρα μιας τακτι
κής ανατροφοδότησης των μαθητών για το βαθμό στο οποίο ανταποκρίνονταν, 
με την προσπάθεια και τη συμπεριφορά τους, στις προσδοκίες του σχολείου, 
και για την προσοχή και φροντίδα που διεύθυνση και καθηγητές έδιναν ακόμα 
και στην τελευταία λεπτομέρεια της λειτουργίας του σχολείου.

Το πνεύμα δικαιοσύνης του σχολείου φαίνεται από πολλές ενέργειές του: 
από την προσπάθεια που κατέβαλλε για εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους 
τους τροφίμους του, από την αντικειμενικότητα και την ίση μεταχείριση που η 
διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί έδειχναν σε πλούσιους και φτωχούς μαθητές, 
και από την πληρότητα και την ποιότητα της μαθητικής μέριμνας.

Η προσπάθεια για εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές 
ήταν ιδιαίτερα σημαντική τη δεκαετία του 1940, μια εποχή που χαρακτηριζό
ταν από ραγδαία και μεγάλη αύξηση των οικονομικών και κοινωνικών φιλοδο
ξιών των γονιών και μια πολύ βραδεία αύξηση των εισοδημάτων. Βρέθηκαν 
τότε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο πολλοί άριστοι μαθητές που δεν μπορούσαν να 
πληρώσουν τα δίδακτρά τους. Για να λύσει το πρόβλημα αυτό η διεύθυνση του 
Σχολείου ίδρυσε το Ταμείο Παγίων Πόρων από το οποίο κάλυπτε τη δαπάνη 
για τα δίδακτρα των μαθητών αυτών κατά τρόπο που δεν έθιγε την αξιοπρέ- 
πειά τους. Έτσι, σε μια εποχή που κανένας δεν μιλούσε για τα δικαιώματα 
όλων των νέων για εκπαίδευση και για ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες, 
το Παγκύπριο Γυμνάσιο εγκαθίδρυσε μηχανισμό με τον οποίο έθεσε στην πρά
ξη αυτή την αρχή και εξασφάλισε σε πολλούς άριστους τροφίμους του συνέχι
ση των σπουδών χωρίς ανασφάλεια και άγχος. Με τον τρόπο αυτό έστελλε σ’ 
όλους τους τροφίμους του και ταυτόχρονα σ’ όλο το λαό το μήνυμα πως στον 
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τόπο αυτό υπάρχει χώρος για όλους, πλούσιους και φτωχούς, και πως η κοι
νωνική δικαιοσύνη μπορεί και πρέπει να επιτευχθεί. Ταυτόχρονα υπογράμμιζε 
προς όλους τους ικανούς και άπορους μαθητές πως ο τόπος αναμένει από αυ
τούς πολλά, και γι’ αυτό πρέπει να δουλέψουν σκληρά.

Παράλληλα μ’ αυτό υπήρχαν η αντικειμενικότητα και το πνεύμα δικαιο
σύνης που η διεύθυνση και οι καθηγητές του σχολείου έδειχναν έμπρακτα 
έναντι των μαθητών τους. Το ύψος των διδάκτρων καθοριζόταν αυστηρά ανά
λογα με τις οικονομικές δυνατότητες των γονιών, η αξιολόγηση των μαθητών 
στις εισαγωγικές, τις προαγωγικές και τις απολυτήριες εξετάσεις και η βρά
βευση των μαθητών γινόταν χωρίς εύνοιες προς τους πλούσιους και τους δυνα
τούς και η επιβολή τιμωριών χωρίς διακρίσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εξαετούς φοίτησής μου στο Παγκύπριο Γυμνάσιο ποτέ δεν θυμούμαι περί
πτωση μαθητή που να παραπονεθεί ότι αδικήθηκε γιατί ήταν φτωχός και 
άσημος. Περιπτώσεις παιδιών πλουσίων που παραπονέθηκαν, γιατί είχαν χα
μηλό βαθμό ενώ φτωχοί μαθητές είχα ψηλό, υπήρξαν. Θυμάμαι όμως πολύ 
έντονα την απάντηση που έδωσε σ’ ένα παραπονούμενο που είχε μετεγγραφεί 
από άλλο σχολείο το χρόνο εκείνο στο Παγκ. Γυμνάσιο ένας από τους πιο 
διακεκριμένους καθηγητές μας που ζει ακόμα: «Εμείς εδώ στο Παγκύπριο 
Γυμνάσιο δεν εξετάζουμε την καταγωγή του μαθητή όταν βαθμολογούμε το 
γραπτό του ή όταν αξιολογούμε την επίδοσή του».

Η μαθητική μέριμνα τέλος του Παγκυπρίου Γυμνασίου της δεκαετίας του 
1948 θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο σε κάθε εποχή, αφού περιλάμβανε 
όχι μόνο την προσφορά ειδών ένδυσης και υπόδησης και συσσιτίου στους άπο
ρους μαθητές αλλά κάλυπτε και την έλλειψη ευκολιών υγιεινής στα σπίτια της 
εποχής εκείνης με τη λειτουργία μαθητικών λουτρών. Πάρα πολλοί από τους 
Κυπρίους που βρίσκονται σήμερα σε ψηλά κοινωνικά επίπεδα πρέπει να θυ
μούνται με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη τη στιγμή που ο υπάλληλος του σχο
λείου τους έδινε με πολλή διακριτικότητα το γκρίζο φανελλάκι παντελόνι και 
το μπλε τρικό λίγο πριν από τα Χριστούγεννα ή τη στιγμή που έπαιρναν από 
τον παιδονόμο το εισιτήριο για την είσοδο στα μαθητικά λουτρά.

Η δημιουργία του ήθους της γενιάς του 1950 δεν έγινε τυχαία. Ήταν, 
ανάμεσα σε πολλά άλλα, και το αποτέλεσμα της προγραμματισμένης και συ
στηματικής δουλειάς του διευθυντή και των καθηγητών του αρχαιότερου και 
μεγαλύτερου σχολείου της Κύπρου, που ήξεραν πως η ελευθερία της Κύπρου, 
για την οποία όλοι αγωνίζονταν, έπρεπε να στηριχθεί σε πνεύμα ισότητας και 
δικαιοσύνης για όλους τους πολίτες της. Τα μέτρα και οι ενέργειες της διεύ
θυνσης και του προσωπικού του Παγκυπρίου Γυμνασίου που ανέφερα πιο πά
νω συνέβαλαν στη διαμόρφωση σωστού ήθους και σωστής συμπεριφοράς κα
θώς και των αξιών και της αρετής των τροφίμων του, γιατί θεμελίωσαν την 
πίστη στην αντικειμενικότητα, τη δικαιοσύνη, την εργατικότητα και την αξι
οπρέπεια και καλλιέργησαν την απέχθεια για την αδικία, την ευνοιοκρατία, τα 
μέσα και την αναξιοπρέπεια. Οι καθηγητές δεν δίδασκαν απλώς τη διδασκαλία 

του Πλάτωνα πως η δικαιοσύνη είναι η κατ’ εξοχήν αρετή, την εφάρμοζαν και 
στην πράξη. ΓΓ αυτό και είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα. Είναι γνωστό 
πως οι έφηβοι είναι πάντοτε πολύ ευαίσθητοι σε θέματα αντικειμενικότητας 
και δικαιοσύνης και πως επαναστατούν όταν βλέπουν φανερά δείγματα αδικίας 
σε βάρος τους ή σε βάρος συμμαθητών τους. Η αντίδρασή τους γίνεται ακόμα 
πιο οργίλη, όταν οι πράξεις των καθηγητών ή των γονιών τους έρχονται σε 
κραυγαλέα αντίθεση προς τα λόγια τους. Είναι γνωστό από έρευνες πως οι 
πράξεις των εκπαιδευτικών διδάσκουν περισσότερο από τα λόγια και πως αυ
τές μαζί με άλλα στοιχεία και χαρακτηριστικά του σχολείου αποτελούν ένα 
δεύτερο αναλυτικό πρόγραμμα που είναι γνωστό ως «λανθάνον».

Από όσα είπα, πιστεύω πως το Παγκύπριο Γυμνάσιο πρέπει να είναι 
δικαιωμένο στην ψυχή και το νου των παλιών αποφοίτων του αλλά και στη 
συνείδηση ολόκληρου του κυπριακού λαού. Ένα σχολείο είναι ένας σύνθετος 
οργανισμός με ποικίλες πλευρές, όπως το κτίριο, τον εξοπλισμό, το προσωπι
κό, τα προγράμματα, τον τρόπο διοίκησης, την ιστορία και την παράδοσή του 
και το ήθος του. Πιστεύω πως αυτό το τελευταίο είναι η πιο σημαντική πλευ
ρά, γιατί έχει σχέση με τις σχέσεις προσωπικού και μαθητών, το κλίμα μέσα 
στο σχολείο, τις αξίες που το διέπουν και τον τρόπο που γίνεται η μάθηση και 
η αγωγή. Αυτό σε τελευταία ανάλυση παίζει τη βασική διαφορά του ενός σχο
λείου από το άλλο, αυτό αποτελεί την ειδοποιό διαφορά. Και σ’ αυτό δίκαια 
πιστεύεται πως το Παγκύπριο Γυμνάσιο ξεχώρισε ιδιαίτερα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΝΗΣ

ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟ ΑΡΤΕΜΙΔΗ

Ο πολιτισμός δέν είναι θέμα τών ολίγων έξαιρετικών φυσιογνωμιών, 
τών μεγάλων τοϋ πνεύματος. 'Ο πολιτισμός είναι άποτέλεσμα συλλογικής 
έργασίας. "Ενας φορέας πολιτισμού ύπήρξε γιά τήν Κύπρο τό «Παγκύπριο 
Γυμνάσιο». Σ ’ αύτό διδάξανε καί διδαχτήκανε πλειάδα άνθρώπων τού πνεύ
ματος, πού τιμήσανε τόν κυπριακό καί στή συνέχεια τόν έλλαδικό χώρο. 
"Ομως στή σκιά έτούτων έζησαν καί στέριωσαν τά μικρά ή μεγάλα πνευματι
κά έπιτεύγματα τούτου τοϋ τόπου τοϋ κυπριακού, μέ τά λιθαράκια τους βέ
βαια, κάποιοι άγνωστοι στούς πολλούς καί ’ίσως άσήμαντοι γιά οσους έπιδιώ- 
κουν νά έξυμνήσουν τις κορυφές (πάντοτε τηρουμένων τών άναλογιών).

'Ο μουσικοδιδάσκαλος Κλεόβουλος Κ. Άρτεμίδης, πρωτοψάλτης καί 
παιδαγωγός, άπεφοίτησε τό Παγκύπριο Διδασκαλείο τό 1896. ’Αφού δούλε
ψε δάσκαλος μετεκπαιδεύτηκε στήν ’Αθήνα. Κατείχε τή θέση τοϋ πρωτοψάλ
τη στον Ιερό Ναό Φανερωμένης καί ταυτόχρονα δούλευε καθηγητής τής 

Εκκλησιαστικής καί Εύρωπαϊκής Μουσικής στό Παγκύπριο Γυμνάσιο καί 
στό Διδασκαλείο. Σέ κατοπινό στάδιο μετανάστευσε στήν ’Αλεξάνδρεια, συ-
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Άπό τό Συμπόσιο στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη

(καί τόν στρατό) γιά νά μή ψιττακίζει ξένα καί άλλότρια μέλη. 'H συλλογή 
αύτή περιλαμβάνει 116 έργα, άπό τά όποϊα 15 χαρακτηρίζονται «ΚΥΠΡΙΑ
ΚΑ» στον «Πίνακα ’Ασμάτων» (άρ. 102-116). ’Εκτός όμως άπό τά καλού
μενα «ΚΥΠΡΙΑΚΑ» μελοποιηθήκανε, όπως προαναφέρθηκε, ποιήματα τεσσά
ρων Κυπρίων ποιητών, εννιά τόν άριθμό: "Ενα δέκατο είναι ταιριασμένο σέ 
χορό ’Αρκαδικό διπλοϋν.

Δέν είμαι σέ θέση νά κρίνω τή μουσική. ’Εξάλλου άλλοι έκεϊνοι οί χρόνοι, 
πριν τό 1930 καί στήν ξένη γή, κι άλλοι οί τωρινοί μέ τις νέες άπαιτήσεις. 
Μένω λοιπόν, στήν άνακοίνωση καί στήν παρουσίαση τών συνθέσεων. "Αν 
κάποιος ειδικά στό μέλλον θά θέλει νά μιλήσει γιά τή μελωδία, θάναι εύπρόσ- 
δεκτο τό όμίλημά του. Γενικής φύσεως παρατηρήσεις μπορεί νά γίνουν οί 
έξής: 'Ο ’Επαμεινώνδας Μοδινός ήταν θειος του Δημ. Λιπέρτη. Τό ποίημα 
«‘Η λάβα τής Κύπρου» τού Ί. Περδίου μελοποιήθηκε καί άπο τόν Πετρό- 
πουλο, καθηγητή τής Μουσικής στό Παγκύπριο Γυμνάσιο. Του Πετρόπουλου 
ή σύνθεση τραγουδήθηκε καί τραγουδιέται. Τό ποίημα «Τυφλός ορφανός» λέ
γεται πώς γράφτηκε γιά τόν κάποτε γνωστό Στραονικολή, πού τό σπίτι του 
βρισκόταν κοντά στήν έκκλησία του ’Αγίου Κασιανοϋ. *0  Στραονικολής διέ
θετε καλή φωνή, έπαιζε μαντολίνο καί ήταν άγαπητός σέ όλες τις γειτονιές.

νεχίζοντας τήν μουσικοπαιδαγωγική του δραστηριότητα, γιά νά γυρίσει σ’ ένα 
προχωρημένο στάδιο τής ζωής του έδώ στο γενέθλιο τόπο, δίνοντας το τελευ
ταίο του έργο «Λειτουργική Υμνολογία» (έν Λευκοσία Κύπρου 1949) (σέ βυ
ζαντινή παρασημαντική) καί μιά‘έργασία «Άπό τά Κυπριακά Δημοτικά 
Τραγούδια» στο Δελτίο Κυπριακών Σπουδών, ΙΣτ', 1952, σ. κθ'.

Άπό τήν οίκογένειά του μετά τήν άποδημία του, παρέλαβα σέ ειδικό 
φάκελο, χωρίς ταξινόμηση, τά μουσικά χειρόγραφά του. Άπό αύτά άνακοί- 
νωσα άπό μιά τακτοποιημένη του συλλογή μουσικών συνθέσεων μέ τίτλο 
«Μουσική του "Ελληνας» μιά σειρά προσαρμογές ή ταιριάσματα στίχων του 
Βασίλη Μιχαηλίδη σέ δημοτικούς κυπριακούς σκοπούς (κατά λάθος δέν συμ
περιέλαβε τό τελευταίο ταίριασμα τό ύπ. άρ. 116 στή συλλογή του). ’Αλλά 
στή συλλογή αύτή περιλαμβάνονται μελοποιήσεις ποιημάτων, πού γραφτήκα
νε άπό Κυπρίους τούς έξής: ’Επαμεινώνδα Μοδινό, Βασίλη Μιχαηλίδη, Χαρά
λαμπο Παπαδόπουλο καί ’Ιωάννη Περδίο. ’Επιπλέον ταιριάστηκαν ποιήματα 
σέ δημοτικούς σκοπούς τών Κυπρίων Έπ. Μοδινού καί Βασίλη Μιχαηλίδη.

Οί μελοποιήσεις καί τά ταιριάσματα ποιημάτων σέ δημοτικούς σκοπούς 
ή μελωδίες, όπως καί όλη ή συλλογή μελοποιήσεων, σύμφωνα μέ τόν πρόλογο 
τού συνθέτη («Τοΐς άναγνώσταις») προορίζονται γιά τόν "Ελληνα μαθητή

Κλεόβουλος Αρτεμίδης
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ifi'. 2Ö.W_T.I'.AX H T TAW KAWA ΜΗ Ο ΕΚΔΡΟΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ο εκδρομισμός και σε επέκταση η φυσιολατρεία είναι η έλξη που τραβά 
τον άνθρωπο να γνωρίσει τη μαγεία της φυσικής ομορφιάς, την υγεία στο κα
θαρό περιβάλλον και τη ζωή στο ύπαιθρο με τα τόσα θέλγητρά του: τη θάλασ
σα, το βουνό, τις ακρογιαλιές και τα δάση.

Με τη συμμετοχή στις οργανωμένες εκδρομές καλλιεργείται η ομαδική 
προσπάθεια και η κοινή συνεργασία, μια κοινωνική διεργασία του συνόλου, με 
αποτέλεσμα το σεβασμό της ατομικής ελευθερίας. Μέσα σε τέτοιο περιβάλλον 
η φύση ενώνει και εξισορροπεί τα άτομα στην κοινωνική τους θέση και αγωγή, 
στην πνευματική τους μόρφωση και στην επαγγελματική τους κατάρτιση. Οι 
προλήψεις, οι αδυναμίες, ο εγωισμός και τα ελαττώματα εξομαλύνονται και 
δίνουν τη θέση τους σε ανυπόκριτα φιλικά αισθήματα, σε αμοιβαία εμπιστοσύ
νη και εκτίμηση. Ο σεβασμός στους κανονισμούς που πηγάζουν από τη θέληση 
του συνόλου εξυψώνει τον ηθικό κόσμο και γεννά καλοσύνη και αγάπη.

Ιδιαίτερα, για την Κύπρο, το φυσιολατρικό κίνημα έγινε αφορμή και αφε
τηρία για να αναπτυχθεί από τα πρώτα χρόνια της ζωής του μια βαθιά έφεση 
για ψυχική, πνευματική και εθνική καλλιέργεια. Η ευγενική ιδέα της φυσιολα- 
τρείας διαμέσου της συχνής επαφής με τις φυσικές ομορφιές και το πλούσιο 
ιστορικό και αρχαιολογικό περίγυρο του τόπου μας, έγινε ο καλύτερος προστά
της, φρουρός και διερμηνευτής της πολιτιστικής ταυτότητος, των προαιώνιων 
πόθων και των αισθημάτων του λαού μας.

Με τέτοια φιλόδοξα ιδανικά πρέπει να είχαν ξεκινήσει οι πρωτοπόροι του 
οργανωμένου εκδρομικού κινήματος στην Κύπρο.

Και είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που σημειώνουμε πως ανά
μεσα στους εμπνευστές, ιδρυτές και διοργανωτές των πρώτων εκδρομικών 
σωματείων ξεχωρίζουμε πάντα απόφοιτους από το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Αυ
τό το λέμε με δόση περηφάνειας, χωρίς, βέβαια, να υποτιμούμε ή να παρα
γνωρίζουμε τη σοβαρή και πολύτιμη συμβολή και άλλων προσώπων, που προ- 
ήρχοντο από διαφορετικά πνευματικά φυτώρια, στη διοίκηση των φυσιολατρι
κών σωματείων είτε με τη συμμετοχή τους σαν απλά μέλη.

Η κλασσική και, γενικά, η ανθρωπιστική παιδεία στο Παγκύπριο Γυμνά
σιο υπήρξε ένας βασικός κρίκος, μια φυσιολογική προϋπόθεση και εγγύηση για 
την επιτυχία των προσπαθειών και της μετέπειτα δράσης. Δεν μπορώ να πα
ραλείψω το γεγονός ότι το Παγκύπριο Γυμνάσιο για μακρό χρονικό διάστημα 
πριν από το 1943 — όσο κι αν τα μεταφορικά μέσα ήσαν πενιχρά — έδινε με 
τις μαθητικές εκδρομές του την πρώτη ’ώθηση προς τη φύση και άναβε, έτσι, 
το σπινθήρα στους κατοπινούς υποψήφιους για τον οργανωμένο, πια, εκδρομι
σμό.

Το εντυπωσιακό ανέβασμα του εκδρομισμού στη Λευκωσία ξεκίνησε με 
την ίδρυση του Εκδρομικού Σύνδεσμου Λευκωσίας τον Απρίλη του 1943. Πριν
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από το Σύνδεσμο αυτό — για λόγους ιστορικούς — αναφέρουμε τα παρακάτω 
σωματεία που σημείωσαν μια πρωτοποριακή δράση, αν και περιορισμένη.

Η αιτία μπορεί να αναζητηθεί στις συνθήκες μεταφοράς: στη δυσκολία 
για την εξασφάλιση τακτικού μεταφορικού μέσου,' στο πενιχρό συγκοινωνιακό 
δίκτυο, στις συντηρητικές κοινωνικές αντιλήψεις και στους συμβατικούς φρα
γμούς, που εμπόδιζαν σε κάποιο βαθμό την ελευθερία της κοινωνικής συμπε
ριφοράς, ανάλογα με το βραδύ ρυθμό της βιοτικής βελτίωσης.

Τέτοια σωματεία, που προϋπήρξαν στην πρωτεύουσα πριν από τον 
Ε.Σ.Λ. ήταν ο Εκδρομικός Ορειβατικός Σύνδεσμος (που πήρε το όνομά του 
από το ομώνυμο σωματείο της Αθήνας) και ιδρύθηκε τον Μάρτη του 1937. 
Περιλάμβανε ένθερμους φυσιολάτρες, ανάμεσα στους οποίους οι: Διαγόρας 
Νικολαϊδης, Νικόλαος Κουρέας, Θάσος Τζιρκώτης, Πολύβιος Χριστοφίδης, 
Ανδρ. Κυπριανού, Όμηρος Χατζηδημητρίου, Χαρίλαος Ιωαννίδης, Γεώργιος 
Γκαράνης και Μαρούλα Μπενά (το γένος Μιχαηλίδη), όλοι απόφοιτοι του 
Παγκ. Γυμνασίου εκτός από τους δυο τελευταίους.

Το σωματείο αυτό κινήθηκε στα στενά πλαίσια της εποχής εκείνης σε 
περιορισμένη κλίμακα. Έτσι, σε διάστημα έξι χρόνων, στις αρχές του 1943 ο 
Ορειβατικός διαλύθηκε.

’ Ηταν μέσα σε μια πολεμική ατμόσφαιρα — με μόνο τον απόηχό της να 
φτάνει ως τις ακτές μας — ύστερα από προκαταρκτικές επαφές και μελέτη 
της ρευστής κατάστασης, στις 7 του Απρίλη το 1943, που έγινε στο Γραφείο 
των Αγροτικών Χρεών στη Λευκωσία η ιδρυτική συνέλευση του Εκδρομικού 
Σύνδεσμου Λευκωσίας από τα πρώτα 23 μέλη του.

Από αυτά, με 13 μόνο παρόντα, εγκρίθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβού
λιό του από τους εξής: Αντωνάκη Θεοχαρίδη, Σάββα Ιωαννίδη, Κώστα Κλε- 
άνθους, ΛοΤζο Ξενόπουλο και Τάκη Παπαχριστοφόρου, σχεδόν όλους απόφοι
τους του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Ακολούθησε η ίδρυση του Ομίλου Χιονοδρόμων Κύπρου με κύριο μέλημά 
του την απόλαυση της χαράς, που προσφέρει η επαφή με τις χιονισμένες βου
νοκορφές και η άμιλλα του αθλήματος των χιονοδρομιών.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως στον πρώτο χρόνο της ίδρυσής του 
ο Ε.Σ.Λ. οργάνωσε 33 εκδρομές. Στα επόμενα πέντε χρόνια η δραστηριότητα 
του Εκδρομικού σημείωσε σταθεβή πρόοδο. Η φάλαγγα των μελών του άρχισε 
να πυκνώνει από νέα ενθουσιώδη στελέχη, αν και η εγγραφή πρόσθετων μελών 
γινόταν με φειδώ. Γιατί, έπρεπε να γίνονται μέλη «ολίγοι και εκλεκτοί», ώστε 
ανάμεσά τους να μην υπάρχουν αδρανείς και αδιάφοροι, αλλά γνήσιοι φυσιολά
τρες, έτοιμοι να συμβάλουν στην ανάπτυξη του φυσιολατρικού αισθήματος και 
του εκπολιτιστικού του έργου.

Ευτυχώς, στο επίπονο αυτό έργο του απόκτησε πρόθυμους συμπαραστά
τες, απλοϊκούς ή εξέχοντες πνευματικούς πολίτες από το κοινωνικό σύνολο.

Από αυτούς οι πλείστοι προήρχοντο από Σωματεία της Λευκωσίας, όπως η 
«Ένωση Νέων Τραστ», ο Αθλητικός Σύνδεσμος «Ολυμπιακός», ο «Σύλλογος 
Αποφοίτων Παγκυπρίου Γυμνασίου», η «Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών», ο 
Ε.Π.Ο.Κ., η Ένωση Νεανίδων «Παλλάς» και άλλα.

Και εδώ, πάλι, πρέπει να αναφέρουμε πως την πολύτιμη βοήθεια, που 
απολάμβανε τότε ο Ε.Σ.Λ. την αντλούσε στην ανώτατη κλίμακα από μέλη, 
που ήσαν απόφοιτοι του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Για να καταδείξουμε πόσο ποικιλόμορφη και δυναμική ήτο η δραστηριό
τητα του Ε.Σ.Λ. αξίζει να αναφέρουμε σε συντομία τις κυριότερες εκδηλώσεις 
που σημειώθηκαν μέσα στα πρώτα δέκα χρόνια της ιστορίας του, δηλαδή από 
το 1943 ως το 1953, εκτός, βέβαια, από τις τακτικές μονοήμερες ή διήμερες 
εκδρομές του κάθε βδομάδα:

1945 — Πρωινές ασκήσεις Σουηδικής γυμναστικής στο Στάδιο Γ.Σ.Π.
1946 — Συμμετοχή στα πρωταθλήματα των ομάδων πετόσφαιρας και επι

τραπέζιας αντισφαίρισης.

1947 — Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εκδρομικών Σωματείων της 
Ελλάδος εγκρίνει ομόφωνα και με ενθουσιασμό την εγγραφή του 
Εκδρομικού Σύνδεσμου Λευκωσίας σαν τακτικού μέλους της.

— Αρχίζει η πρώτη κινηματογράφηση των εκδρομών.
— Εκδίδεται τον Αύγουστο 1947 το πρώτο (δακτυλογραφημένο) 

τεύχος του περιοδικού του Συνδέσμου με τίτλο «Μηνιαίο Δελτίο 
Εκδρομικού» και με διευθυντή το ΛοΤζο Κυθρεώτη.

— Αρχίζει η αλληλογραφία με τα αδελφά φυσιολατρικά σωματεία 
της Ελλάδος.

— Το Δεκέμβρη 1947 αρχίζει η έντυπη έκδοση του περιοδικού. Το 
σωματείο «Ένωση Νέων Τραστ» με ευγενική χειρονομία προ
σφέρει στέγη στο Σύνδεσμο.

1948 — Γενάρης. Πρώτη πανηγυρική γιορταστική εκδρομή της Βασιλόπη- 
τας στη Μονή Σταυροβουνιού και πρώτη βράβευση των άριστων 
φυσιολατρών.

— Μέλη του Εκδρομικού δενδροφυτεύουν τμήμα της τάφρου στη 
Λευκωσία.

— Απρίλης, 1948. Πανηγυρικός γιορτασμός των Πεντάχρονων του 
Συνδέσμου στη Χαλεύκα και ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού 
του.

— Οκτώβρης, 1948. Πυκνώνεται η συνεργασία με την «Εταιρεία 
Κυπριακών Σπουδών» και ο Εκδρομικός Σύνδεσμος γίνεται 
αρωγόν μέλος της.
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— Δεκέμβρης, 1948. Πρώτη προβολή στην αίθουσα του Τραστ κι
νηματογραφικών ταινιών από τις εκδρομές και τη δράση του 
Σύνδεσμου.

— Πρώτη επαφή του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ξενώ
νων Νεότητος με τον Εκδρομικό Σύνδεσμο Λευκωσίας.

15 του Γενάρη 1950 — Ολόψυχη συμμετοχή στο Παγκύπριο Ενωτικό Δη
μοψήφισμα. Πανηγυρική έκδοση του «Μηνιαίου Δελτίου Εκδρομι
κού».
Απρίλης 1950. Η πρώτη εκδρομή του Συνδέσμου στην Ελλάδα, που 
συνοδεύτηκε από ενθουσιώδεις εκδηλώσεις των ελεύθερων αδελφών 
για την ’Ενωση.

— Προβολή Κυπριακών φυσιολατρικών ταινιών στην αίθουσα της Αρ
χαιολογικής Εταιρείας Αθηνών.

— Εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως στις 13 Απρίλη 1950, ο τότε πρώ
τος μετεκλογικός Πρωθυπουργός της Ελλάδος Σοφ. Βενιζέλος δέ
χτηκε στο Γραφείο του σε συνέντευξη την αντιπροσωπεία του Σύν
δεσμου που αποτελείτο από τους ακόλουθους: Το Γεν..Γραμματέα 
του.Λο’ί'ζο Κυθρεώτη, Ιάκωβο Κυθρεώτη, Αντωνάκη Θεοχαρίδη, 
Χαράλ. Γαλάτη και Γιαννάκη Αποστολίδη, όλους, πλην, ενός, από
φοιτους του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Στη συνάντηση εκείνη ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος μας είχε δηλώσει τα 
ακόλουθα: «Είναι περιττόν να εκφράσω την θερμήν συγκίνησιν, με την οποίαν 
δέχομαι τους Έλληνας Κυπρίους. Υπήρξα κι εγώ υπόδουλος και ενθυμούμαι 
τους απελευθερωτικούς αγώνας της ιδιαιτέρας πατρίδος μου Κρήτης, εις τους 
οποίους μετέσχον και εγώ από παιδί. Επιθυμώ να διαβεβαιώσω, ότι όλαι αι 
Ελληνικαί Κυβερνήσεις ενδιαφέρονται πάντοτε θερμότατα διά το Κυπριακόν 
ζήτημα, ελπίζω δε ότι η φίλη και σύμμαχος Αγγλία θα παραχωρήσει την Κύ
προν συντόμως εις την Ελλάδα, επαναλαμβάνουσα την γενναίαν χειρονομίαν 
της Επτανήσου. Διαβιβάσατε εις τους Κυπρίους τους εγκαρδίους χαιρετισμούς 
και τας ευχάς μου».

Γενικά, η πρώτη αυτή εκδρομή στην Ελλάδα υπήρξε για τους Κύπριους 
φυσιολάτρες μια εθνική και πνευματική αναβάπτιση και σύσφιξη των ποικίλων 
δεσμών με τους Έλληνες αδελφούς.

Απρίλης - Μάης, 1951 — Α' Πανελλήνια Έκθεση Φωτογραφιών του Ελλη
νικού και Κυπριακού Υπαίθρου στο «Ελένειο» Λευκωσίας με διοργανωτή τον 
Εκδρομικό Σύνδεσμο Λευκωσίας και με 375 φωτογραφίες. Τα εγκαίνια τίμη
σαν οι εκκλησιαστικές, πνευματικές, σχολικές και δημοτικές αρχές, ο Γεν. 
Πρόξενος της Ελλάδος, ο Πρόεδρος και μέλη της Ομοσπονδίας Εκδρομικών 
Σωματείων της Ελλάδος, πλήθος φιλότεχνων και πνευματικών ανθρώπων.

Γενάρης, 1952 — Πανεκδρομική γιορταστική συγκέντρωση στη Μονή Αγ. 
Χρυσοστόμου με πρωτοβουλία του Εκδρομικού Σύνδεσμου. Συμμετέχουν και 
τα υπόλοιπα εκδρομικά σωματεία της Κύπρου: Ο Εκδρομικός Σύνδεσμος 
Λάρνακος, ο Ορειβατικός Φυσιολατρικός Όμιλος Λεμεσού, η Υπαίθριος Ζωή 
Βαρωσίων, ο Φυσιολατρικός Όμιλος Πάφου και ο Εκδρομικός Όμιλος Αμ- 
μοχώστου.
Μάης, 1952 — Ο Εκδρομικός Σύνδεσμος σε εξόρμησή του στη Μονή Μαχαι- 
ρά συμπληρώνει 500 εκδρομές στα 9 πρώτα χρόνια της ίδρυσής του.
Ας σημειωθεί ότι στην πρώτη του εκδρομή το Μάη του 1943 πήραν μέρος 
μόνο 5 πρωτοπόροι φυσιολάτρες.
Καλοκαίρι, 1952 — Εκδρομή στην Ελλάδα, Βόρεια Ιταλία - Αυστρία.
Νιόβρης, 1952 — Πρώτη Έκθεση Ζωγραφικής.
Φεβράρης, 1953 — Πρώτος παιδικός χορός, και πρώτος αποκρηάτικος χορός.
Μάρτης, 1953 — Έκθεση Κυπριακής χειροτεχνίας.
Απρίλης, 1953 — Πανηγυρικός γιορτασμός των Δεκάχρονων του Εκδρομι
κού Σύνδεσμου Λ/σίας στη Χαλεύκα. Ήταν μια Παγκυπριακή συγκέντρωση 
με καθολική συμμετοχή από όλα τα φυσιολατρικά σωματεία της Κύπρου, και 
όλα τα κοινωνικά και πνευματικά στρώματα του λαού.

Με την ευκαιρία των Δεκάχρονων ο σημερινός Πρόεδρος του Ε.Π.Ο.Κ. 
και της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών Κύπρος Χρυσάνθης, δήλωσε τότε από 
μέρους του Όμιλου και της Εταιρείας ότι εκτιμούν τη σημασία του εκδρομι
σμού, ότι συνεορτάζουν και θέτουν τις πνευματικές τους δυνάμεις βοηθούς στις 
πνευματικές επιδιώξεις του Εκδρομικού, τοποθετώντας τον στα κεφάλαια του 
τόπου μας σαν σώμα αρχών και ιδεωδών.

Χαρακτηριστική για την εκδρομική επίδοση και σημασία της δράσης του 
Ε.Σ.Λ. είναι η δήλωση του τότε εκπροσώπου της Εφορείας των Ελληνικών 
Εκπαιδευτηρίων Λ/σίας Ματθαίου Κωνσταντινίδη: «Η Σχολική Εφορεία 
Λευκωσίας με εξαιρετική ικανοποίηση παρακολουθεί από τη δική της σκοπιά 
τες υγιείς και ευγενικές αρχές με τες οποίες γαλουχούνται τα μέλη του Εκ
δρομικού Σύνδεσμου Λ/σίας, όπως και το φυσιολατρικό πνεύμα, που καλλιερ
γείται μέσα στην Ελληνική αυτή κυψέλη. ΓΓ αυτό, με ανυπόκριτη χαρά βλέ
πει ότι πολλοί από τους απόφοιτους του Γυμνασίου μας εγγράφονται στον 
Εκδρομικό Σύνδεσμο, γιατί έτσι η εκπολιτιστική εργασία του Σχολείου συνε
χίζεται και στον μετέπειτα βίο των νέων μας, το δε σοφό «Νους υγιής εν 
σώματι υγιεί» ευρίσκει πλήρως την εφαρμογή του».

Ο Εκδρομικός Σύνδεσμος στο μεταξύ αποφασίζει να αποστέλλεται επαρ
κής αριθμός του περιοδικού του στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και άλλα Ιδρύματα, 
με σκοπό να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών προς τη φύση και τις εκδρο
μές.
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Αύγουστος, 1953 — Μεγάλη τουριστική εκδρομή στις Αθήνες - Θεσσαλονίκη 
και Κωνσταντινούπολη. Εκτός από την περιήγηση σε τουριστικούς και ιστορι
κούς χώρους της Ελλάδας και της Κωνσταντινούπολης, δίνεται η ευκαιρία 
στους εκδρομείς να επισκεφθούν το Βόσπορο, τις Πριγκηπονήσους και το Οι
κουμενικό Πατριαρχείο, όπου συναντήθηκαν με τον Πατριάρχη Αθηναγόρα.
Γενάρης, 1954 — Το περιοδικό του Ε.Σ.Λ. «Μηνιαίο Δελτίο Εκδρομικού», 
με διευθυντή - υπεύθυνο το ΛοΤζο Κυθρεώτη, αναστέλλει την έκδοσή του, για 
να αντικατασταθεί από την «Εκδρομική Ηχώ», σαν όργανο της «Ένωσης Εκ
δρομικών Σωματείων Κύπρου», με διευθυντή τον Κώστα Τσέλλο.

Η μέριμνα για τη μουσική, τις εικαστικές τέχνες και άλλες καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις δεν παραμελείται από τον Εκδρομικό. Διοργανώνει κατά καιρούς 
μουσικές ακροάσεις με υπεύθυνο το μέλος του Λέαντρο Σίταρο, εκθέσεις ζω
γραφικής των εκλεκτών μελών του Αδαμ. Διαμαντή και Μίκη Μιχαηλίδη, 
λαογραφικές γιορτές και διαφωτιστικές ομιλίες από τους Γεώργιο Παπαχα
ραλάμπους, Νέαρχο Κληρίδη, Κύπρο Χρυσάνθη, Θεόδωρο Υψαρίδη, Σταύρο 
Μαρτούδη, Χάρη Τύμβιο, Λο’ί'ζο και Ιάκωβο Κυθρεώτη, Κώστα Τσέλλο κλπ. 
Καλοκαίρι, 1956 — Εκδρομή διάρκειας 42 ημερών, στην Αυστρία, Γερμανία, 
Δανία και στις Σκανδιναυικές χώρες.

Στα χρόνια του απελευθερωτικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. ο Ε.Σ.Λ. συνέχιζε 
τις εκδρομές του. Τα λεωφορεία του μετέφεραν ελεύθερα σε όλη την Κύπρο 
τους εκδρομείς, που πολλές φορές εξυπηρετούσαν με αυτή την ευκαιρία τους 
σκοπούς του αγώνα.

Σε αρκετές περιπτώσεις ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έστειλε συγχαρητή
ριες επιστολές στον Εκδρομικό Σύνδεσμο για τη δράση και την ποικίλη προ
σφορά του.

Ο Ε.Σ.Λ. με τις εκδρομές του, την αγάπη για τη φύση, την ιστορία, και 
τη λαογραφία του τόπου του υπήρξε βασικός σκαπανέας για την αφύπνιση και 
κλιμακωτή καθιέρωση του εσωτερικού τουρισμού στην Κύπρο. Εγνώρισε 
στους Κύπριους την Κύπρο μέσα στο λιγότερο χρονικό διάστημα. Κι ας έχουν 
περάσει τόσα χρόνια από τότε, ο Εκδρομικός συνέχισε να διαφημίζει την του
ριστική αξία του τόπου του. Έτσι, και σήμερα, πολλοί ξένοι ζητούν να πά
ρουν μέρος στις εξορμήσεις του και αρκετοί ομολογούν ότι για πρώτη φορά 
γνωρίζουν την πραγματική Κύπρο. Τούτο σημαίνει πως η φήμη του Εκδρομι
κού έχει περάσει τα στενά όρια του νησιού μας.

Θα ήταν παράλειψη αν δεν σημείωνα ότι η γυναικεία συμμετοχή στη φυ
σιολατρική κίνηση του τόπου μας υπήρξε σημαντική. Μέσα στα περιορισμένα 
κοινωνικά πλαίσια της εποχής του πολέμου, από το 1943, το γυναικείο φύλο, 
είτε σαν μέλη είτε σαν επισκέπτες, έδωσε το παρόν του σε ψηλό βαθμό. Αρκε
τές από τις φυσιολατρικές επιδόσεις και βραβεύσεις κερδήθηκαν από γυναικεία 
μέλη του Σύνδεσμου. Μπορούμε να πούμε πως στις τάξεις του Εκδρομικού 

είχαν εγγραφεί δεκάδες γυναίκες — απόφοιτοι του Παγκυπρίου Γυμνασίου, 
στις οποίες οφείλει πολλά για τις επιτυχίες του.

Στα Διοικητικά Συμβούλια του Ε.Σ.Λ. από το 1943, που ιδρύθηκε, μέχρι 
σήμερα, δηλαδή για 45 περίπου χρόνια, υπηρέτησαν σαν Γεν. Γραμματείς ή 
σαν Πρόεδροι οι ακόλουθοι: Σάββας Ιωαννίδης, Αντωνάκης Θεοχαρίδης, Φώ- 
τος Φωτιάδης, Λο'ί'ζος Κυθρεώτης, Κώστας Τσέλλος, Σωκράτης Ευαγγελί- 
δης, Σπύρος Λιμνάτης, Θεμιστοκλής Σιακίδης και ο Παύλος Δεκατρής, που 
είναι ο σημερινός Πρόεδρος.

Οι πλείστοι είναι απόφοιτοι του Παγκυπρίου Γυμνασίου.
Ο Εκδρομικός Σύνδεσμος ανακήρυξε Επίτιμο Πρόεδρό του τον Γεώργιο 

Γκαράνη για τις πολλαπλές υπηρεσίες του στο κίνημα.
Αυτή είναι σε λίγες γραμμές η ιστορία του εκδρομισμού στη Λευκωσία, 

που, σχεδόν αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ε.Σ.Λ. Για 45 χρόνια συνεχίζει 
— αν και φυσιολογικά μειωμένη — την επίδοσή του. Ωστόσο, το φυσιολατρικό 
αίσθημα που φώλιασε για τόσες δεκαετίες στις καρδιές των χιλιάδων εκδρομέ
ων, όσων έτυχε να πάρουν μέρος στις εξορμήσεις του, παραμένει ανάλλαχτο.

Η φυσιολατρεία, βαθιά αξερίζωτη, έχει κερδίσει τους ανθρώπους. Γιατί, 
εκπληρώνει την επιθυμία τους να ξαναγυρίσουν στα πρώτα στοιχεία του περι
βάλλοντος, να επιστρέψουν ελεύθεροι στην πηγή της ύπαρξής τους.

ΙΑΚ. ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Π ρολογικά
0.1 Η αξιολόγηση της προσφοράς ενός προσώπου εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες. Οι σκέψεις, τα λόγια αλλά προπαντός οι ενέργειες και πράξεις 
του προσώπου είναι η ορθή βάση και αφετηρία για την αποτίμηση της προ
σφοράς. Υπάρχουν όμως πάντοτε και τα συμπαρομαρτούντα, άλλοι ανθρώπι
νοι συντελεστές, το ανθρώπινο δηλαδή περιβάλλον, όπως και τα «εξ ων ουκ 
άνευ» δεδομένα του χρόνου και του χώρου κατά τα χρόνια της συγκεκριμένης 
προσφοράς του καθορισμένου προσώπου. Είναι επίσης γενικά παραδεκτό το 
γεγονός ότι τα δεδομένα από μόνα τους, όσον ακριβή και αν είναι, δεν είναι σε 
θέση να δώσουν ερμηνεία. Αυτή θα προκόψει από την ενεργητική ανάλυση 
οπωσδήποτε των δεδομένων αλλά κυρίως από τη σφαιρική σύνθεση των σχέ
σεων μεταξύ όλων των δεδομένων.

0.2 Όταν πρόκειται περί προσφοράς Εκπαιδευτικού όλοι οι παράγοντες, 
που μόλις έχω αναφέρει, είναι κάτι πιο πολύ από αναγκαίοι για την αξιολόγη

70 71

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ση της. Αλλά αυτοί μόνον δεν εξαντλούν το θέμα για δύο κυρίως λόγους: Ο 
ένας είναι διότι αυτός που γνωρίζει καλύτερα απ’ όλους το είδος και το μέγε
θος της προσφοράς είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και ο δεύτερος, εξίσου σημαν
τικός — για να μη σημειώσω ο πιο σημαντικός —, είναι οι ίδιοι οι μαθητές 
του, όχι τόσον όσον καιρό είναι καθηγητές των όσον μετά, όταν απομακρυν
θούν από τις αίθουσες διδασκαλίας και βρεθούν μέσα στην ίδια τη ζωή. Τότε 
είναι που η αξιολόγηση των μαθητών πλησιάζει το μεγαλύτερο βαθμό αντι
κειμενικότητας. Είναι φανερό, λοιπόν, πως η αξιολόγηση της προσφοράς ενός 
εκπαιδευτικού περνά αναγκαστικά μέσα από τη ζωή, τους μαθητές, τους συ
ναδέλφους, το σχολείο και όλους και όλα που έχουν σχέση μ’ αυτόν αλλλά και 
μ’ όσα έχει αφήσει η μνήμη μετά το θάνατό του.

Ο Γεώργιος I. Ιωαννίδης (1890-1969)
1.0 Ο Γεώργιος I. Ιωαννίδης  γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1890. Πατέρας 

του ήταν ο τότε επιθεωρητής των Δημότικών Σχολείων Ιωάννης Γ. Ιωαννί
δης, από τη Λευκωσία καταγόμενος, και μητέρα του η Αθηνά Τσολακίδου από 
τη Λάρνακα. Αφού τελείωσε το Παγκύπριο Γυμνάσιο (το 1908), μεταβαίνει 
τον ίδιο χρόνο στην Αθήνα για να σπουδάσει Ελληνική Φιλολογία στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών 
του διακρίνεται τόσο σ’ όλα τα μαθήματά του όσο και για τον ενάρετο χαρα
κτήρα του. Παίρνει το πτυχίο του με «άριστα», αρκετοί από τους καθηγητές 
του τον ζητούν ως βοηθό τους , αλλ’ ο ίδιος αποφασίζει να συνεχίσει, για 
άλλα τρία χρόνια, μεταπτυχιακές σπουδές στους ειδικούς κλάδους των Παιδα
γωγικών, της Ψυχολογίας, των Λατινικών και των Αρχαίων Ελληνικών. ΓΓ 
αυτές τις σπουδές του απονέμονται ειδικά διπλώματα. Επανέρχεται στην Κύ
προ, νυμφεύεται τη Ζωή Γ. Ελευθεριάδη από τη Λευκωσία και διορίζεται στο 
Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1915 . Ως φιλόλογος καθηγητής υπηρετεί για δεκα
τέσσερα χρόνια στο Παγκύπριο Γυμνάσιο διδάσκοντας στους μαθητές των 
ανωτέρων τάξεων του σχολείου και του Διδασκαλείου τα Ελληνικά (Αρχαία 
και Νέα), τα Λατινικά και την Ιστορία.

1

2

3

Το 1929 επιστρέφει στην Αθήνα, όπου θάβει το δωδεκάχρονο αγόρι του 
Ιωάννη. Για ένα χρόνο εργάζεται στη Μέση Σχολή Μεταξά. Τον επόμενο 
χρόνο τον προσλαμβάνει ως καθηγητή στο σχολείο του ο Ν.Δ. Μακρής. Στο 
ονομαστό ιδιωτικό Λύκειο «Δ.Ν. Μακρή» υπηρέτησε για 30 χρόνια ο Γεώργι
ος I. Ιωαννίδης, στην αρχή ως καθηγητής και αργότερα, μετά το θάνατο του 
Ν.Δ. Μακρή, ως διευθυντής του. Πέθανε στις 4 Μα'ί'ου 1969, αφού ευτύχησε 
να δει τα εγγόνια του, παιδιά της κόρης του Αθηνούλας Νομικού, τον Στέφα
νο4 και την Αυγή επιστήμονες αρχιτέκτονες. Μέχρι το τέλος της επίγειας ζω
ής του τον χαιρόσουν ως άνθρωπο ζωντανό και σοφό.

1.1 Ο μορφωτικός περίγυρος του Παγκυπρίου Γυμνασίου: Όταν επαναδι- 
ορίζεται ο Γεώργιος I. Ιωαννίδης, στη συνεδρία της 22ας Ιουνίου του 1917  5

για το επόμενο σχολικό έτος ως καθηγητής φιλόλογος, το Παγκύπριο Γυμνά
σιο αντιμετώπιζε πρόβλημα Γυμνασιάρχη. Ο τότε Γυμνασιάρχης Μιχαήλ Γ. 
Μιχαηλίδης6 ετοιμαζόταν να επιστρέφει στην Ελλάδα για να αναλάβει ανώτε
ρη θέση, αφού διηύθυνε με ξεχωριστή επιτυχία το σχολείο για δυο χρόνια. 
Είχε κατορθώσει να μετατρέψει το Παγκύπριο Διδασκαλείο σε τριτάξιο, η Α' 
τάξη του οποίου άρχιζε μετά την Δ' τάξη.του Γυμνασίου, όπως ήσαν και οι 
οδηγίες από την Ελλάδα. Ίδρυσε μαθητικό σύλλογο ο Μιχαηλίδης με την 
επώνυμία «Ευαγόρας», στον οποίο ανέθεσε τη διαχείριση της Βιβλιοθήκης του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου και ο οποίος, κατόπιν προτροπής του, ανέλαβε τη δι
οργάνωση διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων που είχαν ευρύτερη επίδραση στο 
κοινό της Λευκωσίας. Παράλληλα ίδρυσε το Σύλλογο των Τελειόφοιτων του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου και του Διδασκαλείου και με τον τρόπο αυτό έδωκε 
νέα πνοή στους αποφοίτους αλλά και στους μαθητές του σχολείου. Κατά τη 
διάρκεια της γυμνασιαρχίας του Μιχαηλίδη άρχισε η αναβίωση του θεσμού του 
ανεβάσματος αρχαίων τραγωδιών από μαθητές του σχολείου, όχι μόνο για 
τους ίδιους τους μαθητές αλλά και για το ευρύτερο κοινό. Έμειναν στην ιστο
ρία της θεατρικής παιδείας του τόπου οι παραστάσεις τότε της Αντιγόνης και 
της Ηλεκτρας του Σοφοκλή. Κατά τα δυο χρόνια της γυμνασιαρχίας του Μι
χαήλ Γ. Μιχαηλίδη (1915-17) αρχίζει και η καθιέρωση των βραβείων του 
σχολείου, με πρώτο το «Σεβέρειο βραβείο»7, που γίνεται σταθμός στην ιστο
ρία του σχολείου, τόσο για τα ίδια τα άλλα βραβεία που θ’ ακολουθήσουν όσο 
και για το πιο σημαντικό γεγονός, της εισαγωγής δηλαδή της διδασκαλίας της 
νέας ελληνικής στο πρόγραμμα του σχολείου με τη δημιουργία του μαθήματος 
των Νέων Ελληνικών. Το 1917 καταργείται το εμπορικό τμήμα του σχολείου 
και το Παγκύπριο Γυμνάσιο επανέρχεται στην καθαρά κλασσική του κατεύ
θυνση8.

1.2 Ο Γεώργιος I. Ιωαννίδης, όταν αναλαμβάνει καθήκοντα για τη νέα 
σχολική χρονιά την 1η Σεπτεμβρίου του 1917 με την υποχρέωση να διδάσκει 
τα μαθήματα των Ελληνικών, τα Λατινικά, την Ιστορία και ό,τι άλλο ήθελε 
να του αναθέσει ο Γυμνασιάρχης, τόσο στις τάξεις του Γυμνασίου όσο και του 
Διδασκαλείου, οι ώρες διδασκαλίας του ήταν 27 εβδομαδιαίως και ο μισθός 
του £100 το χρόνο . Ας σημειωθεί ότι το ύψος του μισθού του, ως νέου επανα- 
διορισμένου καθηγητή, ήταν πολύ ικανοποιητικό εάν ληφθεί υπόψη ότι πολύ 
λίγοι καθηγητές είχαν κάπως μεγαλύτερες απολαβές, όπως λ.χ. ο Ιωάννης Γ. 
Ιωαννίδης είχε μισθό τότε £110 και ο Σπυρίδων Σπυριδάκις £106. Τον επόμε
νο χρόνο ο μισθός του Γεωργίου I. Ιωαννίδη εξισώνεται με τον του Σπυριδάκι 
— από £120, ενώ ο Ιωάννης Γ. Ιωαννίδης λαμβάνει £125 . Ας σημειωθεί ότι 
τόσον ο Ιωάννης Γ. Ιωαννίδης είναι αρχαιότερος φιλόλογος στο σχολείο όσο 
και ο Σπυρίδων Σπυριδάκις προηγείται σε υπηρεσία του Γιώργου Ιωαννίδη. 
Από πληροφορίες προσώπων που γνώριζαν από κοντά τα θέματα της λειτουρ
γίας του Παγκυπρίου Γυμνασίου ο Γεώργιος Ιωαννίδης επιβλήθηκε αμέσως 
στον παιδευτικό χώρο του Παγκυπρίου Γυμνασίου αλλά και του Διδασκαλείου .

9
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Οπωσδήποτε έπαιξε ρόλο η οικογένειά του — ο πατέρας του ήταν γενικός 
επιθεωρητής των σχολείων και η γυναίκα του ήταν απόγονος της οικογένειας 
του Χατζηγεωρκάτζη — αλλά πάνω απ’ όλα εκείνο που τον καθιέρωσε ήταν 
η άρτια κατάρτισή του, τόσο στα μαθήματά του όσο και στα παιδαγωγικά, 
και η αγάπη του λειτουργήματος του. ' Ηταν εργατικός, πίστευε στην ιερή 
αποστολή του Έλληνα φιλόλογου και είχε πολύ μεγάλη ιδέα για τη θέση του 
μέσα στο σχολείο. Γι’ αυτό και φρόντιζε μ’ όλες του τις δυνάμεις να εξυψώ
σει τη θέση των φιλολογικών μαθημάτων όχι μόνο μέσα στην τάξη αλλά και 
μεταξύ των συναδέλφων του. Εάν σκεφθεί κάποιος ότι κατά την τρίτη χρονιά 
εργασίας του στο Παγκύπριο Γυμνάσιο το σχολείο δεν είχε κανονικό Γυμνα
σιάρχη — ως γυμνασιαρχεύων για ένα χρόνο 1917-18 ανέλαβε τότε ο μαθημα
τικός Λέανδρος Παντάκις —12, ότι υπήρχαν ήδη στο σχολείο παλαιότεροι δο
κιμασμένοι φιλόλογοι και ότι παράλληλα ο έλεγχος της Σχολικής Εφορείας, 
με πρόεδρό της τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο τον Γ ' που ανελάμβανε την προε
δρία το 191713, ήταν πολύ αυστηρός, τότε μπορεί εύκολα να βγάλει ο καθένας 
μας τα δικά του συμπεράσματα. Όλοι θα καταλήξουμε πάντως στη διαπί
στωση πως, παρ’ όλον ότι ήσαν μεγάλη δοκιμασία οι πρώτες χρονιές διδα
σκαλίας του στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στο Διδασκαλείο, ο Γεώργιος I. 
Ιωαννίδης κατόρθωσε όχι μόνο να ξεπεράσει τις πρώτες δυσκολίες αλλά και 
να επιβληθεί ως σοβαρός επιστήμονας φιλόλογος, τόσο στο στενό χώρο του 
σχολείου όσον και στην ευρύτερη κοινωνία της Λευκωσίας. Σ’ αυτή τη διαπί
στωση συγκλίνουν όλες οι πληροφορίες γνωστών του ατόμων, μαθητών του 
κυρίως14.

1.21 Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κατά τη συνεδρία της 25ης Ιουνίου 
του 191915 ο μισθός του Γεωργίου I. Ιωαννίδη εξισώνεται, με £140 το χρόνο, 
με όλους τους πολύ αρχαιότερούς του καθηγητές, συνολικά ένδεκα. Διαβάζον
τας τα Πρακτικά της Σχολικής Εφορείας για όλα τα χρόνια της υπηρεσίας του 
Ιωαννίδη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στο Διδασκαλείο, μπορώ να συνοψίσω 
σε πολύ γενικές παρατηρήσεις τα πιο κάτω σημαντικά:

(α) Ο Γεώργιος I. Ιωαννίδης διοριζότανε σταθερά κάθε χρονιά μέσα στους 
πρώτους δέκα καθηγητές του σχολείου, αμέσως μετά τους αρχαιοτέρους 
καθηγητές των κυρίων μαθημάτων, συνήθως έβδομος στη σειρά,

(β) Η μισθοδοσία του Γ.Ι. Ιωαννίδη εξισώνεται από τα πρώτα χρόνια με 
τους πολύ παλαιοτέρους τους καθηγητές και διατηρείται στα ίδια επίπεδα 
μέχρι τη μέρα που εγκαταλείπει την Κύπρο,

(γ) Σταθερά επαναλαμβάνεται στα Πρακτικά ότι ο διορισμός του είναι για 
τις ανώτερες τάξεις του Γυμνασίου και του Διδασκαλείου.

(δ) Το όνομα του Γεωργίου I. Ιωαννίδη αναφέρεται σε πολλές περιπτώσεις 
συζητήσεως σοβαρών θεμάτων στη Σχολική Εφορεία και ζητείται επίση
μα η γνώμη του16.

1.3 Ας σημειωθεί ότι κατά τη, διάρκεια της θητείας του Γεωργίου I. Ιω
αννίδη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στο Διδασκαλείο υπηρέτησαν ως Γυμνα
σιάρχες, εκτός από τον Μιχαήλ Μιχαηλίδη (1915-1917) κατά τα πρώτα χρό
νια και αι εξής: Λέανδρος Παντάκις (1917-18, Γυμνασιαρχεύων), Σπυρίδων 
Δουκάκης, από την Πελοπόννησο, για τρία χρόνια (1918-21), ο Αθανάσιος 
Φυλακτός για δεύτερη φορά (1921-24) η πρώτη ήταν τα χρόνια 1908-11, ο 
Σπυρίδων Σπυριδάκις (1924-24, Γυμνασιαρχεύων), ο Κωνσταντίνος Κοσμί- 
δης, από την Κωνσταντινούπολη, για μια χρονιά (1925-26), και ο Ιωάννης Γ. 
Ιωαννίδης από την Παλλουριώτισσα, για τέσσερα χρόνια (1926-30)17.

1.31 Κατά τη διάρκεια των ετών 1917-1929 της Σχολικής Εφορείας πρό
εδρος ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ ' — για πολλά χρόνια (1917-33), και 
σχολικοί έφοροι διατέλεσαν οι Ευέλθων Γλυκύς (1919-20, 1926-28)18, Νικό
λαος Δέρβης (1917-18) και ο γιος του Θεμιστοκλής Ν. Δέρβης από το 1926 
και μετά, Αντώνιος Θεοδότου (1911-17, 1924-26), Νικόλαος Ιακωβίδης 
(1915-17, 1919-20, 1923-28), Ιωάννης Ιωνίδης (1929-32), Χριστόδουλος 
Καλαβρός (1915-20), Νικόλαος Καταλάνος (1917-20), Ιωάννης Κληρίδης 
(1926-28), Μιλτιάδης Κουρέας (1921-24), Γεώργιος Μαρκίδης (1926-29), 
Ιωάννης Μιχαηλίδης (1921-24), Κύριλλος Παυλίδης (1921-22), Γεώργιος 
Σαββίδης (1921-22), Δημοσθένης Σεβέρης (1913-18, 1921-29), Μιχαήλ 
Σκουφαρίδης (1909-25, 1929-31), Σταύρος Σταυρινάκης (1926-30), Γεώργι
ος Χατζηπαύλου (1921-22, 1926-30), Αριστόδημος Φοινιεύς (1911-20), Νικό
λαος Χρυσαφίνης (1923-25), Κλεάνθης Χριστοφίδης (1925-26) και Πολύβιος 
Χριστοφίδης (1925-26)19.

1.32 Μαζί μες τον Γεώργιο I. Ιωαννίδη εργάσθηκαν ως φιλόλογοι συνά
δελφοί του οι Ιωάννης Γ. Ιωαννίδης (1908-22, 1925-37), Αντώνιος Ζαχόπου- 
λος (1910-23), Κωνσταντίνος X' ' Κώστας (1913-34), Γεώργιος Μουρούζης 
(1919-20), Νικόλαος Αντωνιάδης (1920-24), Ιωάννης Καραγιαννάκης (1921- 
34), Γεώργιος Τσιμικάλης (1922-23), Λύσανδρος Βόγιας (1922-31), Πέτρος 
Πετραδάκης (1922-28), Φωκίων Αμπανζής (1923-25), Αριστοτέλης Γρηγο- 
ριάδης (1923-25, 1927-28), Κωνσταντίνος Σπυριδάκις (1923-31), Ιωάννης 
Τσερμούλας (1924-25), Παναγιώτης Μόρφης (1925-27), Γεώργιος Ζαμπάρ- 
τας (1925- ), Βασίλειος Τατάκης (1926-27), Χριστόδουλος Παπαχρυσοστό- 
μου (1928- ), συνολικά δεκαεπτά20. Από αυτούς οι πέντε εργάσθηκαν μόνο 
για ένα χρόνο ο καθένας, και οι δυο για διετία ο καθένας. Τα πιο πολλά χρόνια 
συνάδελφος ήταν με τον Κωνσταντίνο X' ' Κώστα, όλα τα χρόνια, τον Ιωάννη 
Γ. Ιωαννίδη για ένδεκα, και τον Ιωάννη Καραγιαννάκη για οκτώ χρόνια.

1.33 Οι απόφοιτοι του Παγκυπρίου Γυμνασίου κατά τα χρόνια υπηρεσίας 
του Γεωργίου I. Ιωαννίδη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και σΤο Διδασκαλείο 
ήσαν 451, από τους οποίους οι 101 ήσαν απόφοιτοι του Πρακτικού Τμήματος 
των ετών 1925-28, και του Διδασκαλείου 367 δάσκαλοι21.

1.34 Άλλο σημαντικό στοιχείο των χρόνων υπηρεσίας του Γεωργίου I. 
Ιωαννίδη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο ήταν η εξ ολοκλήρου καταστροφή του 
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σχολικού κτηρίου με πυρκαγιά, στις 25 Οκτωβρίου του 192022. Τότε ήταν που 
κτίστηκε με δωρεά του Ιωάννη Βεργοπούλου νέο κτήριο, σύμφωνα με τις νέες 
παιδαγωγικές αρχές και τις υγιεινές απαιτήσεις. Αποτέλεσμα, πάντως, της 
πυρκαγιάς ήταν και η προσπάθεια περισυλλογής και της εφαρμογής μεγάλης 
αυστηρότητας και παρακολούθησης τόσον των μαθητών όσον και του έργου 
των καθηγητών. Για αρκετά χρόνια οι μισθοί των καθηγητών παγοποιούνται 
— ο Ιωαννίδης από το 1920-1928 παίρνει μισθό £200 το χρόνο — και αργό
τερα αντί να αυξηθούν μειώνονται, όπως λ.χ. ο Ιωαννίδης το 1928 διορίζεται 
με £190 το χρόνο23. Το γεγονός αυτό, όπως και η δυσαρέσκεια του Γεωργίου 
I. Ιωαννίδη για τον παραμερισμό του για διορισμό σε θέση προαγωγής, ιδιαί
τερα οι όχι και τόσο αγαθές σχέσεις του με τον Ιωάννη Γ. Ιωαννίδη και η 
προαγωγή, στη συνέχεια, του τελευταίου στη θέση του Γυμνασιάρχη, τον 
εξώθησαν τελικά στην απόφασή του να εγκαταλείψει την ιδιαίτερή του πατρί
δα Κύπρο με πληγωμένη καρδιά24.

1.35 Από τους Γυμνασιάρχες ο Γεώργιος I. Ιωαννίδης ξεχώριζε τον 
Αθανάσιο Φυλακτού (1921-24) και μιλούσε με εκτίμηση και θαυμασμό για 
τον άνδρα. Πολλές φορές τον άκουσα να μιλά για τις προσπάθειες του Φυλα
κτού να εξυψώσει το Παγκύπριο Γυμνάσιο με την εφαρμογή αυστηρών μέτρων 
για άνοδο τόσον του πνευματικού επιπέδου όσον και ‘της καλής συμπεριφοράς 
των μαθητών του σχολείου. Θυμότανε συχνά ο Ιωαννίδης τις προσπάθειες του 
Φυλακτού για ίδρυση Πρακτικού Τμήματος όπως και την ανάληψη της διεύ
θυνσης του Παγκυπρίου Διδασκαλείου κατά τα χρόνια 1922-24 από τον παι
δαγωγό Παντελή Παϊδούση, όταν ανεξαρτητοποιήθηκε το Διδασκαλείο από 
το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν μούλεγε γι’ αυ
τούς, όπως και για άλλους συναδέλφους του, μετά από σαράντα τόσα χρόνια, 
το γεγονός της αναφοράς του σε πολλές λεπτομέρειες, χωρίς να δυσκολεύεται 
καθόλου από το πέρασμα τόσων χρόνων και το ότι πάντα εκθείαζε την εργα
τικότητα, την τιμιότητα και την ανθρωπιά όσων εκτιμούσε. Για τον Ιωαννίδη 
ο άνθρωπος για ν’ αξίζει έπρεπε νάναι σε τελευταία ανάλυση ηθικός άνθρωπος 
και εργατικός. Την ανηθικότητα και την τεμπελιά ουδέποτε την συγχωρούσε, 
όποιος και να ήταν ο δράστης ή ο κηφήνας. Είχε μάλιστα το θάρρος να μιλά 
απερίφραστα, όταν αργότερα τον επισκεπτότανε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
Γ ' στην Αθήνα, για πρόσωπα και καταστάσεις, χωρίς να χαρίζεται σε κανέ
να25.

1.4 Όλοι όσοι έζησαν από κοντά τον Γεώργιο I. Ιωαννίδη, και ιδιαίτερα 
οι μαθητές και οι μαθήτριές του, μιλούν πάντα με μεγάλη εκτίμηση για τον 
επιστήμονα, το δάσκαλο και τον άνθρωπο Ιωαννίδη. Όταν δίδασκε ζούσε το 
μάθημά του, έκανε τη διδασκαλία του με ιερή και καθολική δέσμευσή του προς 
το μάθημα. «Όταν διάβαζε τους στίχους στον Οιδίποόα Τύραννο», μούλεγε 
μαθήτριά του στο Παγκύπριο Διδασκαλείο, «σήκωνε το αριστερό του φρύδι 
προς τα πάνω και η φωνή του έβγαινε λες μέσα από την καρδιά του. Έπαιζε 
ο ίδιος το ρόλο του Οιδίποδα. Μέχρι σήμερα τον βλέπω πόσο ζωντανά και 

βιωματικά μας έδωκε όλες τις αξίες της κλασσικής Ελλάδας»26. Στα Λατινικά 
ήταν σπουδαίος. Εγώ ο ίδιος θυμάμαι με πόση ευκολία μιλούσε τα Λατινικά 
όταν τον βλέπαμε τακτικά, μαζί με τη Σωτηρούλα, κατά τα τελευταία δέκα 
χρόνια της ζωής του. Ο καθηγητής της Λατινικής Φιλολογίας στο Πανεπιστή
μιο Αθηνών ΛουΤζος Λουϊζίδης έμενε για αρκετό καιρό στο σπίτι του Ιωαν
νίδη, ως ενοικιαστής ενός διαμερίσματος, και δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις 
που μιλούσαν μεταξύ τους στα λατινικά. Τους άκουσα και τους δυο27.

1.41 Μιλούν, βέβαια, και για την αυστηρότητά του πως και για τις μεγά
λες απαιτήσεις που είχε από τους μαθητές του. Προσπαθούσε να τα μάθει όλα 
στους μαθητές του· δεν ένοιωθε εύκολα ικανοποίηση με τα όσα είχαν τα διδα
κτικά βιβλία. Αναζητούσε από παντού πιο πολλά στοιχεία28. Διάβαζε συνεχώς 
ο ίδιος και ήταν ενήμερος με τις νέες εκδόσεις στα θέματα της ειδικότητάς 
του29. ΓΓ αυτό και προχωρούσε πέρα από το σχολικό εγχειρίδιο, αναζητούσε 
μαζί με τους μαθητές του τις πιο λογικά τεκμηριωμένες θέσεις, υποβάλλοντας 
σε αυστηρή κριτική οποιαδήποτε προβαλλόμενη ερμηνεία, είτε για γλωσσικό 
μάθημα επρόκειτο είτε για ιστορικό θέμα. Είχε απαιτήσεις και αξίωνε από 
τους μαθητές του να μη περιορίζονται στην αποστήθιση δοσμένων γνωστών 
θέσεων άλλων αλλά να κρίνουν όλα όσα άκουαν, ακόμα και από το ίδιό του το 
στόμα. ’ Ηταν αυστηρός και η βαθμολογία του ανάλογη· τον έλεγαν «Εβραίο» 
διότι δεν έβαζε εύκολα μεγάλους βαθμούς. Ήταν, βέβαια, αυστηρός και απαι
τητικός από τους μαθητές του, αλλά δεν ήταν άδικος. ΓΓ αυτό και οι μαθητές 
του τόχαν περηφάνεια να λεν πως υπήρξαν «μαθητές του Ιωαννίδη», ιδιαίτερα 
όταν ήθελαν να δείξουν πως ήξεραν καλά Ελληνικά, Λατινικά και Ιστορία. 
Μέχρι σήμερα υπάρχουν μαθητές και μαθήτριές του που μου είπαν: «Τα 
γράμματα που ξέρω τάμαθα από τον Ιωαννίδη»30.

1.42 Ο Γεώργιος I. Ιωαννίδης δεν ήθελε να μένει μόνο με το σχολικό 
εγχειρίδιο. Ο ίδιος διάβαζε διαρκώς και κρατούσε σημειώσεις. Για μια ολό
κληρη ζωή διάβαζε και έγραφε με τελικό στόχο να είναι σε θέση να βοηθήσει 
όσον καλύτερα μπορούσε τους μαθητές του. Αποτέλεσμα ήταν να συγκεντρώ
σει ένα τεράστιο υλικό στο οποίο είχε απανθίσει όλα τα σημαντικά, κατά τη 
γνώμη του, λήμματα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, ποίησης και πε
ζών κειμένων, από τους χρόνους του Ομήρου μέχρι και τους Ελληνιστικούς 
χρόνους31. Είναι οι τρεις πρώτοι τόμοι που έχει αναλάβει και εξέδωσε η Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Κύπρου, με φροντίδα του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
Γ ' και στη συνέχεια του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου, 
και καλύπτουν την Ποίηση με τίτλο «Σοφίας Απάνθισμα», με οικονομικό δια
χειριστή τον κ. Πάτροκλο Σταύρου και επιμελητή της έκδοσης τον ομιλούντα· 
ετοιμάζονται και οι υπόλοιποι τρεις της Πεζογραφίας32. Ακόμα μπορώ να 
αναφέρω ότι ο αείμνηστος Ιωαννίδης είχε συγγράψει ολοκληρωμένο συντακτι
κό της Αρχαίας Ελληνικής, που έχω χρησιμοποιήσει, μαζί με τη γυναίκα μου, 
ως φοιτητές για τις τελικές επί πτυχίω εξετάσεις μας και το οποίο, κρίνοντες 
ως φιλόλογοι σήμερα, βρίσκουμε πως ξεπερνά κατά πολύ αρκετά άλλα συντα
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κτικά γνωστών φιλολόγων33. Σημειώσεις είχε, και μάλιστα πολύ βοηθητικές 
για τους διδάσκοντες, τόσο για το μάθημα των Λατινικών όσον, και για την 
Ιστορία.

1.5 Όταν αφυπηρέτησε στην ηλικία των εβδομήντα χρόνων, θα νόμιζε 
κάποιος ότι θα σταματούσε το διάβασμα ο Ιωαννίδης. Και όμως! Μέχρι και 
τις τελευταίες μέρες της ζωής του ρωτούσε να μάθει ποιές νέες εκδόσεις είχαν 
κυκλοφορήσει, αγόραζε βιβλία και μελετούσε34. Διάβαζε για όλα όσα είχαν 
σχέση με την επιστήμη του, χωρίς να λησμονεί την Κύπρο. Πάντα την είχε 
στην καρδιά του, μιλούσε πάντα για τα καντούνια του Αγίου Κασσιανού και 
του Αγίου Αντωνίου, το Παγκύπριο Γυμνάσιο ήταν το σχολείο του και το 
Διδασκαλείο το συμπλήρωμά του, οι μαθητές του και οι μαθήτριές του περνού
σαν πάντα από το σπίτι του στην Αθήνα και αυτός κουβέντιαζε μαζί τους σαν 
να ήταν μόλις πριν μια - δυο μέρες που άφησε το γενέθλια χώρο. Δυστυχώς 
για τον τόπο ο Γεώργιος I. Ιωαννίδης αναγκάσθηκε ν’ αφήσει την Κύπρο στην 
πιο γόνιμη ηλικία35 — ήταν 39 χρόνων όταν έφυγε — για να ζήσει άλλα 40 
χρόνια στην Αθήνα, χωρίς να πατήσει ποτέ ξανά το πόδι του στο νησί. Όταν 
μιλούσε για την Κύπρο, λίγες βδομάδες προτού πεθάνει, όλο για την «καντού- 
να» μας έλεγε και για τα στενά τ’ Αγίου Αντώνη, και μας τα περίγραφε όπως 
τάχε αφήσει πριν από σαράντα τόσα χρόνια. Δεν ξαναπάτησε το πόδι του 
στην Κύπρο αλλά η καρδιά και ο νους του έμειναν για πάντα εδώ. Ανάμεσά 
τους το Παγκύπριο Γυμνάσιο, μ’ όλο τον ανθρώπινο, το χωρικό και τον χρο
νικό του περίγυρο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Πολλά βιογραφικά στοιχεία έχω συλλέξει από την οικογένεια του, ιδιαίτερα από την αεί
μνηστη τώρα Ζωή Γ. Ιωαννίδου (+30.6.1981), την κόρη τους Αθηνούλα Γ. Νομικού και τον 
εγγονό του αρχιτέκτονα Στέφανο Γ. Νομικό, όπως και από τον αλησμόνητο μου πνευματικό 
πατέρα και σύγαμβρό του Αλέξανδρο I. Κοσμά (+25.8.1987). Βλ. Γ.Ι. Ιωαννίδη, Σοφίας 
Απάνθισμα. Α ' Η Ποίησίζ, τόμ. Α ' (Αβουλία - Ήφαιστος), Έκδοσις Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου, Λευκωσία 1979, σσ. ιγ'-ιδ', και Φιλολογική Κύπρος, 1980, Λευκωσία (1981), σσ. 
176-181, και Κυπριακή Βιβλιογραφία, τόμ. 1, αρ. 3 (Απρ. - Ιούν.) 1985, σσ. 90-94.

2. Ο ίδιος ο Γ.Ι. Ιωαννίδης ήταν άνθρωπος ταπεινός και σπάνια μιλούσε για το πρόσωπό του. 
Αρκετοί όμως από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών μιλούσαν με ιδιαίτερα εγ
κωμιαστικά λόγια για τον άριστο φιλόλογο.

3. Ως χρόνος πρώτου διορισμού του Γ.Ι. Ιωαννίδη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο είχε καταγραφεί 
το έτος 1915, σύμφωνα με την γ' παράγραφο των Πρακτικών (Πρακτικά Σχολικής Εφορεί
ας, Βιβλ. αρ. 7, σ. 119) της Συνεδρίας 23/6 Ιουλίου 1915, που αφορά το διορισμό του 
διδακτικού προσωπικού του Παγκυπρίου Γυμνασίου «διά το σχολικόν έτος 1915-1916». 
Μετά από τον Γ. Σακάρην, Γυμνασιάρχην και τον Α. Ζακόπουλον, στον αρ. 3 γράφει: «Γ. 
Ιωαννίδης, καθηγητής των Ελληνικών £150-0-0». Κατά τη συνεδρία 15/28 Ιουνίου 1916 
( 'Οπ.π., σ. 159) στον αρ. 3 βρίσκεται το όνομα «I. Ιωαννίδης £110-0-0», που είναι ο Ιωάν
νης Γ. Ιωαννίδης και όχι ο Γεώργιος I. Ιωαννίδης. Διορισμένοι και οι δυο σημειώνονται στα 

Πρακτικά της συνεδρίας 22 Ιουνίου 1917 ( Όπ.π., Βιβλ. αρ. 8, σ. 18) για το σγολικό έτοε 
1917-1918.

4. Τα χφφ. όλα του Γ.Ι. Ιωαννίδη βρίσκονται στα χέρια του εγγονού του και αγαπητού μου 
φίλου Στέφανου Γ. Νομικού.

5. 'Οπ.π., σημ. 3.
6. Βλ. τα όσα σημειώνει ο Κ. Σπυριδάκις για το έργο του Γυμνασιάρχη Μ.Γ. Μιχαηλίδη στο 

Αναμνηστικόν Λεύκωμα επί τη πεντηκονταετήρίδι του Παγκυπρίου Γυμνασίου 1893-1943, Εν 
Λευκωσία 1944, σσ. 31-34.

7. Αναμνηστικόν Λεύκωμα..., όπ.π., σ. 33. Αναλυτικώτερα καταγράφονται τα της ίδρυσης του 
«Σεβερείου Βραβείου» στο βιβλίο 8 των Πρακτικών Σχολικής Εφορείας. Έτσι στη συνεδρία 
της 8ης Δεκεμβρίου του 1916, που έγινε υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Γ ' 
(σσ. 3-5 των Πρακτικών), κατατέθηκε και καταγράφηκε η επιστολή του Δ. Σεβέρη, ημερ. 
8/21 Δεκ. 1916, που περιλάμβανε τα σχετικά με την πρόθεσή του να δημιουργήσει το 
θεσμό της λειτουργίας του «Σεβερείου Βραβείου». Χαρακτηριστικά γράφει ότι θα καταθέσει 
στην Τράπεζα Κύπρου ή στην Εκκλησία της Φανερωμένης το ποσό των £200 και από τους 
τόκους του θα βραβεύονται ένας αριστεύσας του Παγκυπρίου Γυμνασίου και μία αρίστη 
μαθήτρια του Διδασκαλείου του Παρθεναγωγείου του Π.Γ., σύμφωνα με την κρίση της ορι- 
ζομένης εξεταστικής επιτροπής. «Η κρίσις...», σημειώνει, «θα γένηται αποκλειστικώς εν 
εκθέσει ιδεών επί θέματος οριζομένου κατά την στιγμήν της ενάρξεως του διαγωνισμού υπό 
της κριτικής επιτροπείας εις ην ανατίθεται και η διακανόνισις των λεπτομερειών». Η σύντα
ξη του σχετικού «Κανονισμού του Σεβερείου βραβείου» έγινε μέχρι τη 18η Απριλίου του 
1917 και η τελική έγκρισή του έγινε κατά τη συνεδρία της 6ης/19ης Μάνου του 1917 (σσ. 
13-14 των Πρακτικών ).

8. Βλ. τις συνεδρίες της Σχολικής Εφορείας κατά το σχολικό έτος 1916-1917 (Πρακτικά Σχο
λικής Εφορείας, Βιβλ. αρ. 8)· πβ. Αναμνηστικόν Λεύκωμα..., όπ.π., σσ. 36-37.

9. Ο διορισμός έγινε με £100 το χρόνο και σύμφωνα με τους όρους που επέβαλε τότε η Σχολι
κή Εφορεία (βλ. Πρακτικά..., όπ.π., σ. 18).

10. Πρακτικά..., όπ.π., σ. 43. Σημειώνουμε πως η γνωστή διευθύντρια του Παρθεναγωγείου 
Ελένη Χρίστου είχε τότε μισθό £130 το χρόνο!

11. Πάμπολλοι μαθητές του Γ.Ι. Ιωαννίδη και συνάδελφοί του μου μίλησαν για την ιδιαίτερη 
παρουσία του όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στους πνευματικούς κύκλους της πρωτεύουσας. 
Παρ’ όλο που ήταν λεπτός και ψηλός, αδύνατος μάλλον, η παρουσία του είχε μια ξεχωριστή 
βαρύτητα και το κύρος του ήταν αδιαμφισβήτητο.

12. Ο Γ.Ι. Ιωαννίδης εκτιμούσε ιδιαίτερα τον άνδρα και πολλές φορές μιλούσε γι’ αυτόν πολύ 
εγκωμιαστικά για την αυστηρότητά του που συνοδευόταν από αμερόληπτο πνεύμα δικαιοσύ
νης.

13. Ο Κύπρου Κύριλλος Γ ' ήταν πρόεδρος της σχολικής εφορείας και ως Μητροπολίτης Κυρη- 
νείας κατά τα έτη 1901-1906 μετά από τον Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο (ιδρυτικό μέλος και 
πρόεδρος της σχολικής εφορείας από το 1893-1900). Μεσολάβησε η προεδρία του Κυρίλλου 
Β' (1911-1916) και μετά ανέλαβε ο Κύριλλος Γ' (1917-1933).

14. Ο γνωστός λ.χ. ζωγράφος Αδαμάντιος Διαμαντής (γενν. 1900) απόφοιτος του Π. Γυμνασί
ου το 1918 (αρ. απολ. 410 και με επίθετο Χριστοδουλίδης) μου έλεγε χαρακτηριστικά: 
« Οταν ήλθε ο Ιωαννίδης μπς έκανε λατινικά... Εμείς ήμασταν ανίδεοι από λατινικά! Ήλθε, 
λοιπόν, ο Ιωαννίδης — αυτός, παιδί μου, ήταν σοφός... ήξερε και μιλούσε όλο λατινικά! 
Εμείς τρομάξαμε. Είδαμε και πάθαμε να τα βγάλουμε πέρα! Κάθησε όμως και μας έμαθε 
γράμματα. Ήταν σπουδαίος καθηγητής, φιλόλογος από τους λίγους.«Ήξερε και καλά ελ
ληνικά και καλά λατινικά!...» Όλοι όσοι μου μίλησαν για τον καθηγητή τους Γ.Ι. Ιωαννίδη 
συμφωνούσαν στο ότι ήταν άριστος ελληνιστής και λατινιστής, τίμιος άνθρωπος, αυστηρός 
αλλά δίκαιος.

15. Πρακτικά Σχολικής Εφορείας, Βιβλ. αρ. 8, σ. 63.
16. Εκείνο που διαπιστώνει ο μελετητής με την αναδίφηση των Πρακτικών είναι ότι ο Γ.Ι. 

Ιωαννίδης έχαιρε γενικής εκτίμησης και η κρίση του ήταν γενικά αποδεκτή ως σοφή. Αυτό 
φαίνεται και σε πολλές περιπτώσεις συνηθισμένων θεμάτων αλλά ιδιαίτερα ήταν απαραίτη
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τη όταν προέκυπταν πολύ σοβαρά θέματα, όπως λ.χ. όταν παρουσιάστηκε σοβαρό θέμα για 
τον Ιωάννην Γ. Ιωαννίδην, Γυμνασιάρχη του Π.Γ., η Σχολική Εφορεία ζήτησε να ερωτηθούν 
οι Λ. Παντάκις, Σόλων Μιχαηλίδης (μαθηματικός) και Γεώργιος I. Ιωαννίδης (βλ. Πρακτι
κά Σχολικής Εφορείας, Βιβλ. αρ. 9, σ. 108, ημερ. 16.6.1927), ή ακόμα όταν χρειάσθηκε να 
συζητηθούν ορισμένα θέματα για το «Σεβέρειο βραβείο» πτη Σχολική Εφορεία, στον Γ.Ι. 
Ιωαννίδη απευθύνθηκαν (βλ. Πρακτικά Σχολικής Εφορείας, όπ.π., σσ. 146-147, ημερ. 
15.5.1928) κ.λπ.

17. Κατά το διάστημα της Γυμνασιαρχίας του Μιχαήλ Μιχαηλίδη τακτοποιήθηκε το θέμα της 
μετατροπής του Παγκυπρίου Διδασκαλείου σε τριτάξιο, αναδιοργανώθηκε η Βιβλιοθήκη, 
οργανώθηκε καλύτερα η σχολιατρική υπηρεσία, δημιουργήθηκε σύλλογος των μαθητών του 
Π. Γυμνασίου όπως και σύλλογος των τελειόφοιτων του Π.Γ. και του Διδασκαλείου, ανεβά- 
σθησαν αρχαίες τραγωδίες, ιδρύθηκε το «Σεβέρειο Βραβείο» και άρχισαν να δημιουργούνται 
και άλλα βραβεία. Κατά την Γυμνασιαρχία του Σπυρίδωνα Δουκάκη καταστράφηκε, την 
25η Οκτωβρίου 1920, από πυρκαγιά όλο το σχολικό κτήριο. Κτίστηκε νέα πτέρυγα — η 
Βεργοπούλλειος — κατά τη Γυμνασιαρχία του Αθανασίου Φυλακτού, ιδρύθηκε και πρακτικό 
τμήμα, το Παγκύπριο Διδασκαλείο χωρίστηκε από το Π. Γυμνάσιο, με υπεύθυνο τον παιδα
γωγό Παντελή Παϊδούση, και αντιμετωπίστηκε με σθένος η προσπάθεια των Άγγλων να 
επέμβουν στη διοίκηση και στα προγράμματα του Σχολείου. Κατά-τη Γυμνασιαρχία του Κ. 
Κοσμίδη επανενώνεται το Διδασκαλείο με το Π. Γυμνάσιο. Κατά τη Γυμνασιαρχία του 
Ιωάννη Ιωαννίδη καταργήθηκε το πρακτικό τμήμα, ιδρύθηκε νέα βιβλιοθήκη, εμπλουτίσθη
κε, άρχισαν πάλιν οι παραστάσεις αρχαίου δράματος, εντειχίσθηκαν αναμνηστικές πλάκες 
μεγάλων ευεργετών και δωρητών στην είσοδο του Σχολείου κ.λπ. (Βλ. Αναμνηστικόν Λεύ
κωμα..., όπ.π., σσ. 31-39, και σσ. 77-78).

18. Η σύζυγος του Γεωργίου I. Ιωαννίδη Ζωή, το γένος Γεωργίου Κ. Ελευθεριάδη, ήταν συγγε
νής — από τη μητέρα της — με την οικογένεια Γλυκύ, που έφθανε η καταγωγή της στην 
οικογένεια του Μεγάλου Δραγομάνου Χατζηγεωργάκη Κορνεσίου. Περισσότερες λεπτομέ
ρειες βλ. Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη, Μερικαί παλαιαί οικογένειαι της Κύπρου, Λευκωσία 
1972, σσ. 35-39.

19. Βλ. Αναμνηστικόν Λεύκωμα..., όπ.π., σσ. 93-94.
20. Αυτόθι, σσ. 95-100.
21. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο καθηγητής Γ. Καραγιάννης στο Αναμνηστικόν 

Λεύκωμα..., όπ.π., σσ. 112-113.
22. Βλ. πιο πάνω σημείωση 17.
23. Πρακτικά Σχολής Εφορείας, Βιβλ. αρ. 9, σ. 159, ημερ. 29 Ιουνίου 1928.
24. Στη συνεδρία λ.χ. που προηγήθηκε της μείωσης του μισθού του Γεωργίου I. Ιωαννίδη, στις 

27 Ιουνίου 1928 {Πρακτικά Σχολικής Εφορείας, όπ.π., σ. 157), η Σχολική Εφορεία καθορί
ζει ως μισθό του Γυμνασιάρχη Ιωάννη Ιωαννίδη το ποσό των £270!

25. Οπωσδήποτε η αλληλογραφία του αειμνήστου Ιωαννίδη είναι εξαιρετικής σημασίας και εί
ναι αποκαλυπτική για πολλά πρόσωπα της σύγχρονης πνευματικής και πολιτικής ζωής, τό
σον του ευρύτερου Ελλαδικού όσον και του στενότερου Κυπριακού χώρου. Ο ίδιος ο Ιωαννί
δης είχε στενές σχέσεις μ’ όλους τους συγχρόνους του Αρχιεπισκόπους της Κύπρου και 
ιδιαίτερα συνδεότανε με τον αείμνηστο Εθνάρχη Μακάριο Γ'. Για την τύχη της αλληλογρα
φίας του μ. Ιωαννίδη βλ. Γ.Ι. Ιωαννίδη, Σοφίας Απάνθισμα. Α ' Η Ποίησις, τόμ. Α ' (Αβουλία 
- Ηφαιστος), όπ.π., σ.ιζ', σημ. 9.

26. Οι διαπιστώσεις αυτές και άλλες παρόμοιες δεν περιορίζονταν μόνο μεταξύ των μαθητών 
και των μαθητριών του αλλά επεκτείνονταν και μεταξύ των συναδέλφων του φιλολόγων, οι 
οποίοι, σε πλείστες περιπτώσεις, μιλούσαν για το «δόσιμό» του στο λειτούργημα του φιλολό
γου. Ο αείμνηστος Ιωαννίδης έβλεπε τα αρχαία κείμενα ως σύγχρονα άριστα μέσα για τη 
διαμόρφωση ορθού κριτικού πνεύματος από τους νεαρούς βλαστούς αλλά και ως σημεία 
αναφοράς και ελέγχου της δικής μας ποιότητας ζωής. Ουδέποτε αντιμετώπισε ο Ιωαννίδης 
τ’ αρχαία κείμενα ως μουσειακόν είδος!

27. Είχα την ευτυχία να γνωρίσω και τους δυο από πολύ κοντά και να διαπιστώσω την ιδιαίτερη 
αμοιβαία εκτίμηση που έτρεφεν ο ένας προς τον άλλον. Επιστημονική συγκυρία υπήρξε το 

γεγονός της συγκατοικήσεώς τους στο κτήριο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αρ. 154 της Αθή
νας για αρκετά χρόνια. Ο καθηγητής Λου'ί’ζος Λουϊζίδης πολλές φορές μου εξιστορούσε, 
μέσα από χαρακτηριστικά γεγονότα, τον τρόπο αντιμετώπισης των αρχαίων κειμένων — 
ιδιαίτερα των Λατινικών — από τον Ιωαννίδη· πάντοτε κατέληγε στην εξής αποτίμηση: 
«Είναι κρίμα που δεν θέλησε να γίνει — και μπορούσε άνετα να γίνει — καθηγητής στην 
έδρα των Λατινικών στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Δεν νομίζω να γνωρίζουν αρκετοί τα 
Λατινικά που γνωρίζει ο Ιωαννίδης».

28. Μου προκαλούσε έκπληξη κάθε φορά που τον επισκεπτόμουνα, κατά την τελευταία δεκαε
τία της ζωής του, το γεγονός ότι ενδιαφερότανε για την επιστήμη του, τη φιλολογία, σαν 
πρωτοετής σπουδαστής! Γνώριζε τις τελευταίες εκδόσεις, αγόραζε πολλές απ’ αυτές, και 
έκανε συγκρίσεις με προηγούμενες μελέτες και έρευνες. Συνέχιζε δηλαδή αυτά που συνήθιζε 
να κάνει και όταν δίδασκε: να βρίσκει όλα όσα είχαν σχέση με το θέμα του και, εκτός του 
διδακτικού εγχειριδίου, να προχωρεί μ’ αυτά να διαμορφώνει προσωπική γνώμη και με βάση 
αυτή να προχωρεί στην πραγμάτευση του θέματός του.

29. Δεν είναι δυνατόν να ξεχάσω πως λίγες μέρες πριν από το θάνατό του μου ζητούσε λεπτομέ
ρειες για μια καινούργια, τότε, έκδοση πάνω στο αρχαίο δράμα- ήταν για την ελληνική 
μετάφραση του βιβλίου του διάσημου ελληνιστή H.D.F. Kitto, Greek Tragedy (από την γ' 
έκδοση του 1961) από τον Λ. Ζενάκο, που μόλις είχε κυκλοφορήσει στην Αθήνα (τυπωμένο 
μέσα στο 1968).

30. Συνηθισμένη συχνή ομολογία του αείμνηστου Θεόκλητου Σοφοκλέους και πολλών άλλων 
μαθητών του, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται και οι Κωνσταντίνος και Ωριγένης 
Σπυριδάκις, Πορφύριος Δίκαιος, Γεώργιος Χρυσαφίνης, Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, Αντώνιος 
Ατταλίδης, Σωκράτης Ευαγγελίδης, Φρίξος Μικελλίδης, Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου, 
Βίας Μαρκίδης, Γεώργιος Χαπίπης, Χριστάκης Χαραλάμπους, Παρθένιος Κυρμίτσης, Δια
γόρας Νικολα-ί-δης, Θεόδωρος Μαρσέλλος, Χριστάκης Ηλιασίδης, Χριστόδουλος Σεβέρης, 
Κωνσταντίνος Μ. Προυσής, Αχιλλέας και Νίκος Ζαβαλλής κ.ά. Ακόμα οι μαθήτριές του 
Μαρία Παλαντζή, Καλλιόπη Καραγεωργιάδου, Ισμήνη Νικολα-ί-δου, Θεοδώρα Ιλαρίωνος, 
Αφροδίτη Δ. Μακρυγιάννη, Κοραλλία Σ. Χαραλάμπους, Ολβία Ζ. Χριστοδουλίδη κ.ά.

31. Πβ. τα όσα σημειώνω στα εισαγωγικά σημειώματα και στους προλόγους των τριών τόμων 
του έργου του Γ.Ι. Ιωαννίδη, Σοφίας Απάνθισμα, όπ.π., Λευκωσία 1979-1985.

32. Πλήρης τίτλος: Γ.Ι. Ιωαννίδη , Σοφίας Απάνθισμα. Α ’ Η Ποίησις, τόμ. Α ' (Αβουλία - 
Ήφαιστος), Έκδοσις Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Λευκωσία 1979, σσ. λζ'+1-508, και 
τόμ. Β' (Θάλασσα - Όψις), Λευκωσία 1980, σσ. λα'+1-320, και τόμ. Γ' (Πάθη - Ωφελώ), 
Λευκωσία 1985, σσ. λε'+1-390. Οι υπόλοιποι τόμοι της Πεζογραφίας ετοιμάζονται για 
εκτύπωση.

33. Εχω στην κατοχή μου το χειρόγραφο.
34. Βλ. πιο πάνω σημ. 29.
35. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αναχώρηση του Γ.Ι. Ιωαννίδη για την Αθήνα προκάλεσε ζωηρή 

αίσθηση στην τότε κλειστή και μικρή αστική κοινωνία της πρωτεύουσας. ’ Ολοι οι συνηλικι- 
ώτες του Γ.Ι. Ιωαννίδη και της Ζωής I. Ιωαννίδου (το γένος Ελευθεριάδη) γνώριζαν το 
γεγονός και όλοι τους μου έλεγαν πως «φάνηκε ο τόπος του Ιωαννίδη» όταν έφυγε! Φαίνεται 
πως ένας αξιόλογος επιστήμονας πρέπει να εγκαταλείψει την πατρίδα του για να τον ανα
γνωρίσουν, τελικά, όλοι!

Γ.Κ.Ι.
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ΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αναδιφώντας κανείς στα «βιβλία των -πρακτικών» του Παγκυπρίου Γυ
μνασίου ανακαλύπτει ένα κόσμο ολόκληρο, συμπυκνωμένο μέσα στο χρόνο. 
Αφουγκράζεται τη διατυπωμένη ηχώ του παρελθόντος, διαπιστώνει μια ένδο
ξη πορεία που αναδίνει άρωμα ελληνικό και φέρει τη σφραγίδα του εξανθρω
πισμού, της πνευματικής επικοινωνίας και της ψυχικής έξαρσης. Μέσα από τις 
σελίδες των βιβλίων αυτών αποκαλύπτεται το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και 
ιστορικό εκμαγείο που διαμόρφωσε και επηρέασε τη ζωή του τόπου μας.

Εντρυφώντας στα κείμενα, που καταγράφουν με κάθε λεπτομέρεια μια 
πορεία πολλών χρόνων, αντιλαμβάνεται κανείς την πλούσια ψυχική πείρα των 
δασκάλων, αλλά και τον ενδόμυχο ήχο των ανθρώπων που αποτέλεσαν την 
πρωτοπορία της κοινωνικής εμπροσθοφυλακής σε κάθε ιστορική περίοδο του 
νησιού μας.

Τα κείμενα των πρακτικών του Παγκυπρίου Γυμνασίου διαλύουν την ομι
χλώδη σκιά της μνήμης, ζωντανεύουν το χθες, φωσφορίζουν την ουσία, απο
κρυσταλλώνουν τη φιλοσοφία των υπερβατικών αληθειών, καταγράφουν τις 
βιοκοινωνικές συνθήκες κάθε γενιάς, κάθε ηλικίας, κάθε εποχής.

Μιας εποχής που έφυγε ανεπιστρεπτί. Έμειναν μόνο τα κείμενα - μάρ
τυρες, εικόνες με πλαίσιο και περιεχόμενο αλλιώτικο από το σημερινό, που 
χάραξαν μήτρες, αποτέλεσαν βάση μηνυμάτων, διαμόρφωσαν καταστάσεις.

Σήμερα αποτελούν απλά μια ανάμνηση του παρελθόντος, ενώ η αξία τους 
είναι σίγουρα μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη από πλευράς ιστορικής, γλωσ
σικής, κοινωνικής και παιδαγωγικής.

Μερικά δείγματα γραφής των πρακτικών του Παγκυπρίου Γυμνασίου που 
κρατήθηκαν στο διάστημα της λειτουργίας του σχολείου αυτού θα δώσω απο
σπασματικά. Επέλεξα δυο άξονες γύρω από τους οποίους θα κινηθώ.

Γύρω από τον πρώτο θα περιστραφούν κείμενα που αναφέρονται σε ιστο
ρικά θέματα και γύρω από το δεύτερο θέματα που απασχόλησαν το εκάστοτε 
πειθαρχικό συμβούλιο του σχολείου.

Μεταφερόμαστε στα 1949.

Συνεδρία Θ ' Ρ)
τη 21/12/1949

Θέμα: Εκλογή αντιπροσώπων του συλλόγου προς προώθησιν του υπό της 
Εθναρχίας προκηρυχθέντος δημοψηφίσματος και διαφωτιστικαί ομιλίαι.

(1) Τα κείμενα των Πρακτικών δημοσιεύονται μεταγραμμένα στο μονοτονικό. Διατηρήθηκε η 
ορθογραφία τους.

Άνδρέας Χατζηθωμας

Εν αρχή της συνεδρίας αναγινώσκονται και επικυρούνται τα πρακτικά, 
της προηγουμένης συνεδρίας.

Έπειτα εξ αφορμής της αναγνώσεως των πρακτικών αναφέρονται και 
άλλαι επιτυχίαι μαθητών του Παγκυπρίου, σπουδαζόντων τώρα εις το εξωτε
ρικόν.

Κατόπιν αναπτύσσεται υπό του κ. Γυμνασιάρχου ότι κατά το υπό της 
Εθναρχίας προκηρυχθέν δημοψήφισμα της 15ης Ιανουάριου 1950 θα πρέπη και 
ο σύλλογος να στείλη τον αντιπρόσωπόν του, όστις να είναι μέλος της οργα
νωτικής επιτροπής της Επαρχίας Λευκοσίας. Είναι ζήτημα, ως τονίζεται, 
παγκυπρίου χαρακτήρος και θα καταβληθή κάθε προσπάθεια να έχη μεγαλυτέ- 
ραν σημασίαν, ως πράγματι έχει. Κατηρτίσθη ήδη μία επιτροπεία περιλαμβά- 
νουσα μέλη της Εθναρχίας, Π.Ε.Κ., δημάρχους κλπ. και καλείται το Π. Γυμνά- 
σιον όπως στείλη τον ιδικόν του αντιπρόσωπον εις την Επιτροπείαν ταύτην.

Υποδεικνύεται τότε υπό του συλλόγου ως τοιούτος ο κ. Χρ. Παπαχρυσο- 
στόμου.

Έπειτα εκτίθεται υπό του κ. Γυμνασιάρχου ότι εζητήθη από το Γραφεί- 
ον Εθναρχίας, όπως οι καθηγηταί κάμωσι διαφωτιστικάς ομιλίας διά το δημο
ψήφισμα και δηλώσωσι ποιοι αναλαμβάνουσι. Εδήλωσαν δ’ αμέσως οι κ.κ. Κ.

82 83

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Σπυριδάκις, γυμνασιάρχης, οι υποδιευθυνταί, κ. Θ. Σοφοκλέους, Χρ. Παπα- 
χρυσοστόμου, Γ. Παπαχαραλάμπους και Γ. Ζαμπάρτας, οι καθηγηταΐ της φι
λολογίας κ. Γ. Μουρούζης, Ν. Κρανιδιώτης, Μ. Κιτρομηλίδης, Σ. Σοφοκλέ
ους, η καθηγήτρια των Μαθηματικών κ. Κ. Σαμάρα, οι καθηγηταΐ των Φυσι
κών Γ. Σαββίδης και Θ. Χρίστου, οι καθηγηταί των Αγγλικών Π. Φάντης και 
Μ. Παπαχαραλάμπους, ο κ. Γ. Καραγιάννης και οι καθηγηταί της Γυμναστι
κής Π. Μαυρομιχάλης και Θ. Μίττλετον.

Απεφασίσθη δε να ερωτηθώσι και οι μη παρόντες Κύπριοι καθηγηταί κα
τά πόσον είναι πρόθυμοι να αναλάβωσι διαφωτιστικάς διά το δημοψήφισμα 
ομιλίας.

Εν τέλει της συνεδρίας ένεκα των υπαρχουσών οικονομικών δυσκολιών 
απεφασίσθη όπως παρακληθή η Εφορεία να δώση εις το προσωπικόν διά τας 
εορτάς των Χριστουγέννων δέκατον τρίτον μισθόν διότι:
α) Ο τιμάριθμος αυξάνεται συνεχώς και
β) Το μέτρον τούτο ισχύει, διά διαφόρους-εταιρείας, τραπέζας, εκκλησίας, και 
ήρχισεν ήδη εφαρμοζόμενον και εις άλλα σχολεία, άτινα αμείβουν τους καθη- 
γητας των όχι ολιγώτερον από το εδώ σχολείον.
Ο Γυμνασιάρχης θ Γραμματεύς
Κ. Σπυριδάκις Γ·Δ· Ζαμπάρτας

Συνεδρία I '
τη 26/1/1950

...Εν αρχή της συνεδρίας ο κ. Γυμνασιάρχης εκφράζει εκ μέρους του συλλό
γου την ευχαρίστησίν του διά την παρουσίαν νέας συναδέλφου των Αγγλικών 
της δεσποινίδος Νίτσας Παρισινού, ήτις διωρίσθη προς αναπλήρωσιν της διά 
λόγους υγείας αποχωρησάσης της υπηρεσίας κας Χαραλάμπους, ίνα μεταβή 
εις Αγγλίαν.

Επίσης ο κ. Γυμνασιάρχης ανακοινοί προς τον σύλλογον ότι με πολλήν 
ικανοποίησιν παρετηρήθη η συμμετοχή του προσωπικού τόσον εις την διενέρ
γειαν του υπό της Εθναρχίας προκηρυχθέντος ενωτικού δημοψηφίσματος, όσον 
και εις τας διαφόρους ομιλίας αίτινες εγένοντο προς διαφώτισιν.

Επειδή το σχολείον δεν δύνΑται να μένη χωρίς καμμίαν εκδήλωσιν εις 
διάφορα μέτρα, άτινα η εδώ Κυβέρνησις, λαμβάνει δΓ ίδιους λόγους και δεδο
μένου ότι ο κ. Σωκράτης Λοϊζίδης διετάχθη μέχρι της 3ης Φεβρουάριου να 
εγκατάλειψη την Κύπρο μη ανανεουμένης της αδείας παραμονής του, υπήρξε 
τρόφιμος και απόφοιτος του Παγκυπρίου Γυμνασίου και έδειξε ποικίλην εθνι
κήν δράσιν, διά τούτο ο καθηγητικός σύλλογος, χωρίς βεβαίως να αναμιγνύε
ται εις ζητήματα πολιτικής φύσεως, αποφασίζει όπως σταλή προσωπικώς 

προς τον κ. Λοϊζίδην επιστολή δ’ ης να απευθύνωμεν πρώτον χαιρετισμόν, 
δεύτερον να εκφράσωμεν την συμπάθειάν μας και να διαδηλώσωμεν την ικανο- 
ποίησίν μας, διότι εφάνη άξιος των παραδόσεων, του σχολείου, ου υπήρξε 
τρόφιμος...
Ο Γυμνασιάρχης Ο Γραμματεύς
Κ. Σπυριδάκις Γ.Δ. Ζαμπάρτας

Συνεδρία 2α '
τη 16/9/1957

...Σχετικώς με τους κρατουμένους καθηγητάς αναγέλλει μετά λύπης ο κ. 
Γυμνασιάρχης ότι αντί απολύσεως των κρατουμένων επεδόθη διάταγμα προ- 
σωποκρατήσεως και εις τον εκ των θεολόγων καθηγητών Πανοσιολογιότατο 
Αρχιμανδρίτην Μάξιμον Κουρσουμπάν και εξ αφορμής τούτου αποφασίζεται 
υπό του συλλόγου να σταλή τηλεγράφημα προς τον Κυβερνήτην, δι ου να δια
μαρτύρεται, διά την συνεχιζομένην κράτησιν καθηγητών και να ζητήται η 
άμεσος τούτων απόλυσί'ζ διά την κανονικήν λειτουργίαν του σχολείου.

Επίσης ο κ^ Γυμνασιάρχης παρακαλεί τους καθηγητάς να παραμένωσιν 
εις το σχολείον καθ’ απάσας τας πρωινάς ώρ^ις, διότι πολύ πιθανόν να απαι- 
τηθή εκτάκτως η υπηρεσία των διά παρουσιαζόμενα ζητήματα...
Ο Γυμνασιάρχης Ο Γραμματεύς
Κ. Σπυριδάκις Γ.Δ. Ζαμπάρτας

Συνεδρία 11η
τη 19/2/1959

...Ησυνεδρία διεξάγεται υπό την προεδρίαν του Γενικού υποδιευθυντού κ. 
Θ. Σοφοκλέους, του κ. Γυμνασιάρχου απουσιάζοντας εις Αγγλίαν κατά πρό- 
σκλησιν της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Μακαρίου.

Αναγινώσκονται και επικυρούνται τα πρακτικά της προηγουμένης συνε
δρίας.

Εν αρχή της συνεδρίας ο κ. Γενικός Υποδιευθυντής λέγει ότι προτού επι- 
ληφθώμεν του θέματος της συνεδρίας εκφράζομεν την χαράν όλων μας διά την 
εν τω μέσω ημών παρουσίαν του υποδιευθυντού του τμήματος Θηλέων κ. Χρ. 
Παπαχρυσοστόμου απολυθέντος, μετά επτάμηνον περίπου κράτησιν εν τοις 
κρατητηρίοις. Η θέσις του κ. Παπαχρυσοστόμου τόσον εν τη κοινωνία όσον 
και εν τω σχολείω τον καθιστά πολιτιστικόν στέλεχος εις την κοινωνικήν και 
εκπαιδευτικήν ζωήν του τόπου, διό και η διαδηλωθείσα συμπάθεια του Κυπρι
ακού λαού, ότε διετυπώθησαν ανησυχίαι περί της υγείας του. Η δοκιμασία 
είχε βαρυτάτην απήχησιν εις το σχολείον μας, όπερ εστερήθη επί μακρόν των 
υπηρεσιών του αλλά ελπίζομων πάσα έλλειψις να αναπληρωθή τώρα και συμ- 
πληρωθή το πολύτιμον από πάσης απόψεως έργον του.
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Ο κ. Παπαχρυσοστόμου απαντών ευχαριστεί διά τα λεχθέντα και τονίζει 
ότι ό,τι απεκόμισεν από τα κρατητήρια είναι ότι εκεί εχαλκεύθη η εθνική συ- 
νείδησις και ότι εκεί και αυτός συνετέλεσεν εις το να σφυρηλατηθή ακόμα 
περισσότερον η εθνική συνείδησις των λοιπών κρατουμένων, των οποίων κομί
ζει αδελφικόν χαιρετισμόν...
Ο Γυμνασιάρχης Ο Γραμματεύς
Κ. Σπυριδάκις Γ.Δ. Ζαμπάρτας

Συνεδρία 12η
τη 5/3/1959

...Αναγινώσκονται και επικυρούνται τα πρακτικά της προηγούμενης συνε
δρίας.

Εν αρχή ο κ. Γυμνασιάρχης, εκτός εκείνων, άτινα ελέχθησαν κατά την 
προηγουμένην συνεδρίαν διά την παρουσίαν του κ. Παπαχρυσοστόμου, προσθέ
τει ότι η παρουσία του κ. Παπαχρυσοστόμου εχαροποίησε πάντας και διε- 
σκόρπισε τας ανησυχίας όλων διά τον κλονισμόν της υγείας του, ως εδημοσιεύ- 
θη.

Επίσης εκφράζει την χαράν όλων διά την μετά την λύσιν του Κυπριακού 
απόλυσιν εκ των κρατητηρίων όλων των συναδέλφων των οποίων είναι εις 
ημάς μεγάλη ηθική ενίσχυσις παραλλήλως προς την εκπαιδευτικήν τοιαύτην. 
Πάντες οι κρατηθέντες υπέστησαν πολλάς δοκιμασίας και εις αυτούς όπως και 
εις όσους διέθεσαν τας δυνάμεις των υπέρ του εθνικού αγώνος οφείλεται το 
άκαμπτον του Ελληνικού λαού της Κύπρου, όπερ εξετιμήθη και υπ’ αυτών 
των κυριάρχων ακόμη. Μετά παρέλευσιν χρόνου θα εκτιμηθή ακόμη περισσό
τερον η συμβολή του εκπαιδευτικού κόσμου.

Διό με την χαράν ημών εκφράζονται και ευχαριστίαι προς αυτούς, διότι 
εκράτησαν υψηλά το φρόνημα του αγώνος.

Μετά τούτο σχετικώς με τροφίμους του Π. Γυμνασίου, οίτινες εθυσιά- 
σθησαν κατά τον εθνικόν αγώνα αποφασίζεται ως πρώτη τιμή να αναγραφή το 
όνομα των επί της αναμνηστικής πλάκας των πεσόντων. Τονίζεται δε υπό του 
κ. Γυμνασιάρχου ότι η θυσία των αποθανόντων τροφίμων του σχολείου δεν 
είναι ομοία προς την θυσίαν, ήτις προσεφέρθη και εις άλλους αγώνας.

Διά τούτο αποφασίζεται, όπως τιμηθώσι καταλλήλως υπό του συλλόγου 
ως εγένετο εισήγησις έν τινι προηγουμένη συνεδρία.

Οι φονευθέντες ήρωες τρόφιμοι του Π. Γυμνασίου είναι:
Μιχαήλ Γεωργάλλας
Νικόλαος Ιωνάς
Ζάκος (φοιτήσας μέχρι της Δης τάξεως)
και Χρύσανθος Μυλωνάς, μαθητής της Προγυμνασιακής

Μετά τούτο ο κ. Παπαχρυσοστόμου ευχαριστεί διά τους εξαιρέτους λό
γους και αισθήματα και δηλοί ότι είμεθα πάντοτε έτοιμοι να συνεχίσωμεν το 
ειρηνικόν τώρα έργον του σχολείου προς πρόοδον και κανονικήν, ομαλήν αυτού 
λειτουργίαν.

Σχετικώς με τον προκηρυχθέντα έρανον υπέρ των παθόντων απηυθύνθη 
εγκύκλιος προς ενίσχυσιν εις ένα έκαστον καθηγητήν γραπτώς, διό ανεκόπη η 
ληφθείσα υπό του συλλόγου απόφασις περί συνολικού εράνου και έκαστος προ- 
τρέπεται να συνεισφέρη ατομικώς κατά τας δυνάμεις του.
Ο Γυμνασίαρχος Ο Γραμματεύς
Κ. Σπυριδάκις Γ.Δ. Ζαμπάρτας

Πέμπτη Συνεδρία
τη 24/1/1964

Συνελθών εκτάκτως ο καθηγητικός σύλλογος αντήλλαξεν απόψεις επί της 
παρούσης κρίσιμου καταστάσεως, την οποίαν προεκάλεσεν η φανατική μερίς 
της Τουρκικής ηγεσίας, απεφάσισε δε να αποστείλη προς τον Μακαριώτατον 
το ακόλουθον τηλεγράφημα: — «Πρόεδρον Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπον Μα
κάριον, Προεδρικόν Μέγαρον. Καθηγητικός Σύλλογος Παγκυπρίου Γυμνασίου 
αντιτίθεται σφοδρώς εγκατάστασιν εν Κύπρω στρατευμάτων ΝΑΤΟ. Θεωρεί 
ενδεδειγμένην πολιτικήν ενέργειαν άμεσον προσφυγήν εις Συμβούλιον Ασφα
λείας και ΟΠΕ με αίτημα αυτοδιάθεσιν. Δηλοί συμπαράστασιν είναι δε έτοι
μος να αγωνισθή δι όλων των δυνάμεών του. Πετρίδης Γυμνασιάρχης».
Ο Γραμματεύς Ο Γυμνασιάρχης
Χρ. Κυπριανού Φρ· Πετρίδης

Ογδοη Συνεδρία
τη 13/5/1964

Συνελθών εκτάκτως ο καθηγητικός σύλλογος εξ αιτίας της δολοφονίας 
υπό Τούρκων των Ελλήνων αξιωματικών της ΕΛ.ΔΤ.Κ. ταγματάρχου Που
λιού Δημητριού και λοχαγού Καποτά Βασιλείου αποφασίζει τα εξής:

1) Να αναρτηθή μεσίστιος η σημαία
2) Να παραστή ολόκληρον το Σχολεϊον εις την κηδείαν, αφού διακοπούν 

τα μαθήματα.
3) Να κατατεθούν στέφανοι.
4) Να σταλή το ακόλουθον τηλεγράφημα εις τον Συνταγματάρχην Ψαρά- 

κην, διοικητήν της ΕΛ.ΔΤ.Κ.:
«Μαθηταί και καθηγηταί Παγκυπρίου Γυμνασίου, συμμετέχοντες ολοψύ- 

χως Πανελληνίου πένθους δΓ απώλειαν αδελφών αξιωματικών, υποβάλλουσι 
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προς υμάς και τας οικογένειας πεσόντων βαθύτατα συλλυπητήρια. Το αίμα 
των χυθέν εν Κύπρω αποτελεί βάθρον ακλόνητον θεμελιώσεως Πανελληνίου 
Ενώσεως, χάριν της οποίας έπεσαν οι ηρωικοί αδελφοί μας» Πετρίδης, Γυ
μνασιάρχης.
Ο Γραμματέας Ο Γυμνασίαρχος
Χρ. Κυπριανού Φρ. Πετρίδη

Συνεδρία Ε '
12/11/1964

...Εν τέλει ο κ. Γυμνασιάρχης εκθέτει τα της τελευταίας συσκέψεως των 
Διευθυντών των Σχολών Μέσης Εκπαιδεύσεως και των Αρμοδίων Εκπαιδευ
τικών αρχών, κατά την οποίαν ετονίσθη η ανάγκη ενότητος κατά τας σημερι- 
νάς κρίσιμους στιγμάς, η σημασία της προσηλώσεως της νέας γενεάς πβος το 
εθνικόν ιδεώδες και η επί περαιτέρω διαφώτισης ώστε οι μαθηταί να είναι 
προσηλωμένοι προς την μητέρα Ελλάδα.

Μετά μακράν ανταλλαγήν γνωμών ο σύλλογος καταλήγει ομοφώνως εις 
τα εξής:

Ιον Συμφωνεί ότι πρέπει να είναι καθολική η εξόρμησις επί της εθνικής 
γραμμής και η διαπαιδαγώγησις συμφώνως προς το εθνικόν ιδεώδες.

2ον Η ακολουθητέα γραμμή είναι καθαρά, δηλαδή η αυτοδιάθεσις η οποία 
οδηγεί εις την ένωσιν με την Ελλάδα.

3ον Η ένωσις συμφέρει και υλικώς· φυσικά όμως πρωτίστως είναι ζήτημα 
ιδεολογικόν.

4ον Είναι δυνατόν να έχωμεν αποτελέσματα εάν δεν πέσωμεν εις κομμα
τισμόν, επιτυγχάνομεν δε τούτο εάν δεν συνδέωμεν ιδεώδη προς πρόσωπα.

5ον Πολλά κατορθώνομεν εάν διοργανώσωμεν, ή υποδείξωμεν εις τα παι
διά να διοργανώσουν εορτάς προς τιμήν προσώπων ή επί τη επετείω γεγονό
των τα οποία ελάμπρυναν την Ελλάδα.

6ον Η επίσκεψις εις μέρη συνδεόμενα με τον τελευταίον αγώνα της Κύ
πρου να ενταθή.

7ον Διά να μην εργαζώμεθα σπασμωδικώς αποφασίζεται να δημιουργήση 
επιτροπή εκ των κ.κ. Π. Περσιάνη, Γ. Χατζηνικολάου και Θ. Στυλιανού, η 
οποία να καθορίση κύκλον δραστηριοτήτων προς επιτυχίαν της Εθνικής μας 
εξορμήσεως.
Ο Γραμματεύς Ο Γυμνασιάρχης
Χρ. Κυπριανού Φρ. Πετρίδης

Μεταφερόμαστε τώρα σε άλλο είδος συνεδριάσεων, που αφορούν το Πει
θαρχικό Συμβούλιο. Πριν προχωρήσω στην ανάγνωση των κειμένων κάνω τού
τες τις σκέψεις:

Αν δεχτούμε σήμερα ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούμε νάρκω
σαν τις συνειδήσεις, αν δεχτούμε ότι η εκπαίδευσή μας προχωρεί με δανεικά 
φώτα και εν πολλοίς ακολουθεί ευρωπαϊκά ιδεορεύματα απροσάρμοστα στα 
δικά μας μέτρα τότε η ανάγκη να προβληματιστούμε και να κάνουμε μια 
αναδρομή στο παρελθόν είναι επιταχτική. Όχι για να επαναφέρουμε τα πει
θαρχικά συμβούλια των παλαιότερων εποχών, ούτε να μιμηθούμε την αυστηρό- 
τητά τους, αλλά για να διδαχτούμε από το ζήλο, την υπευθυνότητα, την ευσυ
νειδησία και την ακεραιότητα του χαρακτήρα των ανθρώπων που μόχθησαν 
και πόνεσαν για να έχομε οι νεότεροι χώρο μόρφωσης και υπόβαθρο πνευματι
κής και ελληνικής παιδείας.

Μέσα στις σελίδες των πρακτικών ξεπηδούν ενορχηστρωμένα τα βιώμα
τα και οι φιλοδοξίες, το πάθος και η προθυμία για θυσία, η βούληση για ζωή, 
όλων όσων έζησαν τους δύσκολους καιρούς, διαμόρφωσαν και διατήρησαν την 
ελληνική ταυτότητα τούτου του τόπου.

Περνούμε τώρα στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμ
βουλίου, με ημερομηνία 21 Οκτωβρίου 1932 και διαβάζουμε:

Συνεδρία Β '
21 Οκτωβρίου 1932

Παρόντα πάντα τα μέλη του πειθαρχικού Συμβουλίου υπό την προεδρίαν 
του κ. Γυμνασιάρχου.

Πρώτον αναγιγνώσθησαν και επεκυρώθησαν τα πρακτικά της προηγουμέ- 
νης συνεδρίας έπειτα δε ο κ. Γυμνασιάρχης ανέφερεν ότι μετά την προσευχήν 
της πρωίας ήκουσε μαθητών της Στ ' Παγκυπρίου Γ. υποτονθορύζωσιν ατό- 
πως και ακαίρως άσμα τι*,  ήλεγξε δε αυτούς εν τη τάξει και συνέστησεν εις 
αυτούς να μη επαναλάβωσιν τούτο άλλοτε, κατά το διάλειμμα όμως της 10ης 
π.μ. επανέλαβον τούτο εν τω περιβόλω του Γυμνασίου, μεθ’ ο και τη φροντίδι 
των εφημερευόντων καθηγητών κ.κ. I. X' ' Ιωσήφ και Δ. ΝικολαΤδου απε- 
δείχθη ότι εκ των αδόντων μαθητών ήσαν κατά την αντίληψιν τούτων οι Α. 
X' ' Γαβριήλ, Φρ. Πετρίδης, Δ. Ρωσσίδης, Κ. Παρισινός, Δ. Ταλιαδώρος, Ρ. 
Νικολανδης, Γ. Κασουλίδης, Χρυσ. Κύπρος.

Ετόνισεν έπειτα ο κ. Γυμνασιάρχης το άτοπον από διαφόρων απόψεων 
της συμπεριφοράς ταύτης των μαθητών τούτων.

Το Πειθαρχικόν Συμβούλιο συσκεφθέν απεφάσισε να αποβληθώσιν οι μα
θηταί ούτοι εκ της Σχολής επί τριήμερον και να επανέλθωσι μετά των κηδεμό-

* Ο κ. Φρίξος Πετρίδης με πληροφόρησε ότι το «άσμα» για το οποίο απεβλήθησαν ήταν ο «Εθνι
κός Ύμνος». Όμως για ευνόητους λόγους δεν ανεφέρθη στα Πρακτικά. ’ Ηταν η πρώτη επέτειος 
των «Οκτωβριανών» και η κατάσταση στην Κύπρο ήταν άκρως τεταμένη. Παρόλα αυτά οι μαθη
τές διαδήλωσαν τη διαμαρτυρία τους με τον «Εθνικό Ύμνο» που οι αποικιοκράτες απαγόρεψαν 
να ψάλλεται.
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νων των ίνα και προς αυτούς λεχθώσι τα δέοντα περί της παρατηρηθείσης 
απείθειας.

Έπειτα εκλήθησαν οι μαθηταί ούτοι ενώπιον του Π.Σ. (Πειθαρχικού 
Συμβουλίου) και μετά δριμύ έλεγχον υπό της Διευθύνσεως ανηγγέλθη προς 
αυτού η ποινή των.

Ο Γραμματεύς Ο Γυμνασιάρχης
I. Παπαπορφυρίου Α. Σακελλαρίου

Παρόλο που το κείμενο μιλά αφ’ εαυτού εντούτοις μπαίνω στον πειρα
σμό να κάνω δύο μόνο σύντομα σχόλια. Το πρώτο αφορά τον Κύπρο Χρυσάνθη 
ο οποίος απεβλήθη, γιατί σιγοτραγουδούσε «άσμα τι». Κι όμως λίγα χρόνια 
αργότερα ο ίδιος αυτός άνθρωπος θα γράψει τον «Ύμνο του Παγκυπρίου Γυ
μνασίου» και θα παρακινηθεί από τον Γυμνασιάρχη Κων/νο Σπυριδάκι να γρά
ψει «σεμνά» τραγούδια για τους μαθητές.

Το δεύτερο σχόλιο αφορά το Φρίξο Πετρίδη. Ο Φρίξος Πετρίδης εκτός 
από μαθητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο εργάστηκε αργότερα ως καθηγητής, 
βοηθός υποδιευθυντής, υποδιευθυντής, Γυμνασιάρχης στο ίδιο του το σχολείο, 
μέχρι που διορίστηκε Υπουργός Παιδείας. Η παρουσία του Φρίξου Πετρίδη με 
οποιαδήποτε ιδιότητά του οριοθετεί μια μακροχρόνια πορεία του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου διαγράφοντας ένα κύκλο που περικλύει πλήθος εμπειριών, μηνυμά
των, ιστορικών γεγονότων, κοινωνικών αλλαγών και εκπαιδευτικών μεταρρυ
θμίσεων.

Αναφέρομαι κατόπιν σε άλλες ημερομηνίες συνεδριάσεων του καθηγητι
κού συλλόγου και του πειθαρχικού συμβουλίου του Παγκυπρίου Γυμνασίου με 
χαρακτηριστικά αποσπάσματα κειμένων:

Συνεδρία Δ '
τη 22α Φεβρουάριου 1935

Παρόντα πάντα τα μέλη.
Κατά την συνεδρίαν ταύτην παρακάθηνται ως μέλη του πειθαρχικού συμ

βουλίου οι κ.κ. Γ. Καραγιάννης, Κ. Κοννίδας και Π. Μαυρομιχάλης εκλεγέντες 
υπό του καθηγητικού Συλλόγου κατά την τελευταίαν αυτού συνεδρίαν προς 
αντικατάστασιν των κ.κ. Σπυριδάκη, Π. Ξιούτα και Δ. Νικολανδου.

Εκλέγεται ως γραμματεύς του πειθαρχικού συμβουλίου ο κ. Π. Μαυρομι
χάλης.

Το πειθαρχικόν συμβούλιον επιβάλλει εις τον Πακούταν Δημήτριον της 
Ββ' τάξεως την ποινήν της αποβολής επί μίαν ημέραν, διότι ούτος εθεάθη 
εκτός της οικίας του μετά την 8ην εσπερινήν την νύκτα της 24.12.1934.

Εις τον Κολοκασίδην Ανδρέα,ν της Δα', διότι και ούτος εθεάθη εκτός της 
οικίας του μετά την 8ην εσπερινήν την νύκτα της 24.12.34, επιβάλλει την 
ποινήν της τριημέρου αποβολής, με την υποχρέωσιν να προσαγάγη και την 
μητέρα του, εις την οποίαν να δηλωθή ότι ο υιός της πλειστάκις παρέβη διαφό
ρους σχολικάς διατάξεις· η ποινή ήτις του επιβάλλεται κατά την παρούσαν 
περίπτωσιν είναι επιεικεστάτη και εν περιπτώσει νέας υπ’ αυτού παραβάσεως 
οιασδήποτε σχολικής διατάξεως, το πειθαρχικόν συμβούλιον θα τιμωρήση τού
τον αυστηρότατα.

Τιμωρεί τον Ιωαννίδην Ζαχαρίαν της Εβ' τάξεως με αποβολήν μιάς ημέ
ρας, διότι εθεάθη νύκτα τινα εν τινι κουρείω περί την 9.30 μ.μ.

Τιμωρεί τον Παυλίδην Γεώργιον της Ββ ' τάξεως με διήμερον αποβολήν, 
διότι παρηκολούθησεν απηγορευμένην υπό της σχολής κινηματογραφικήν παρά- 
στασιν, παρασύρας προς τούτο και άλλους δύο, ειπών ότι επετράπη υπό του κ. 
Γυμνασιάρχου η παρακολούθησις ταύτης.

Αρκείται διά τον Καραντώνην Γ. Νικόλαον μαθητήν της Στ' τάξεως πα- 
ραβάντα την περί ποδηλάτου σχολικήν διάταξιν, εις απλήν νουθεσίαν υπό του 
κ. Γυμνασιάρχου, διότι το Συμβούλιον έλαβεν υπ’ όψιν την καλήν μέχρι τούδε 
διαγωγήν του.

Διά τον αυτόν λόγον και διά το αυτό παράπτωμα νουθετεί και τον Σαβ- 
βίδην Παντελήν της Εβ ' τάξεως. Επιβάλλει την ποινήν αποβολής τριημέρου 
εις τον Παπαδόπουλλον Γεώργιον της Εβ ' τάξεως, διότι ούτος εθεάθη νύκτα 
τινα εκτός της οικίας του περί την 8.45 μ.μ. Τιμωρεί δΓ επιπλήξεως τον 
Χριστοφίδην Σωκρ. Ευέλθοντα της Αα' τάξεως, διότι παρέβη την περί ποδη
λάτου σχολικήν διάταξιν.

Τιμωρεί τους Κωνσταντινίδην Μιχαήλ, Κωνσταντινίδην Γεώργιον, Μι- 
χαηλίδην Ανδρέαν και Ιωάννου Μιχαήλ, πάντας της Αα' τάξεως, με αποβολήν 
μιάς ημέρας έκαστον, διότι εφοράθησαν παίζοντες ποδόσφαιρον, παρά την 
απαγόρευσιν της παιδιάς ταύτης υπό των κανονισμών.

Τιμωρεί τον Τσαμκόσογλουν Ιωάννην της Βγ' τάξεως με αποβολήν μιάς 
ημέρας, διότι παρέβη την περί ποδηλάτου σχολικήν διάταξιν. Τιμωρεί τον 
Παπάν Χαραλ. Κωνσταντίνον της Αβ ' τάξεως με επίπληξιν και ορθοστασίαν 
εις πάντα τα μαθήματα επί δύο ημέρας, διότι παρώτρυνε τους Κόκκινον Χρι- 
στοφ., Αχιλλέα και Ξενίδην Ιωαν. Ανδρέαν αμφοτέρους της Αα' τάξεως να 
εμπαίζωσι τον συμμαθητήν των Κανικλίδην Κυριάκου Ανδρέαν. Εις τούτους 
το Συμβούλιον επιβάλλει την ποινήν της επιπλήξεως και ορθοστασίαν εις 
πάντα τα μαθήματα επί μίαν ημέραν.

Πάντες οι τιμωρηθέντες οφείλουσι να παρουσιάσωσι τούς κηδεμόνας των 
εις το γραφείον της Διευθύνσεως, οι δε αΛοβληθέντες και να παραμένωσιν εν 
τη βιβλιοθήκη κατά την διάρκειαν της αποβολής των.
Ο Γραμματεύς Τα μέλη Ο Γυμνασιάρχης
Π. Μαυρομιχάλης I. Κατσουρός
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Συνεδρία Θ '
τη 20 Απριλίου 1935

Πειθαρχικά Παραπτώματα
Παρόντα πάντα τα μέλη.
Κατά την συνεδρίαν ταύτην παρακάθηνται ως μέλη του πειθαρχικού συμ

βουλίου οι κ.κ. Κ. Μυριανθόπουλος και Γ. Σκουταρίδης εκλεγέντες υπό του 
καθηγητικού Συλλόγου κατά την τελευταίαν αυτού συνεδρίαν προς αντικατά- 
στασιν των κ.κ. Γ. Καραγιάννη και Π. Μαυρομιχάλη, συμφώνως προς τους 
ισχύοντας κανονισμούς.

Εκλέγεται ως γραμματεύς του πειθαρχικού συμβουλίου ο κ. Κ.Μ. Κουν- 
νίδας.

Κατά την συνεδρίαν ταύτην, οι ακόλουθοι μαθηταί ετιμωρήθησαν διά των 
εξής ποινών:

Οι μαθηταί Χριστοδουλίδης Σοφοκλής και Λο'ί’ζου Ανδρέας της ΑΊ 
ετιμωρήθησαν δΓ επιπλήξεως, διότι έσπρωξαν αλλήλους και άνοιξαν βιαίως 
την θύραν της αποθήκης.

Οι μαθηταί Αναστασιάδης Αντώνιος Α'γ, Ιωαννίδης Ανδρέας Β'γ, Μυ- 
ριανθόπουλος Ίκαρος Α'α, Παπαϊωάννου Ιωάννης Α'γ, Στυλιανού Ευστάθι
ος Β'γ, Κιτρομηλίδης Δημήτριος Ε'α και Γαλανός Διομήδης Ε' Διδασκ. 
ετιμωρήθησαν δΓ ορθοστασίας επί μίαν ημέραν και δΓ αποβολής μιάς ημέρας, 
διότι εκακοποίησαν τα δενδρύλλια του σχολείου κόπτοντες αθασούδκια.

Εις τον Μενελάου Χρίστον Α'α επεβλήθη η ποινή διημέρου αποβολής, 
διότι ευρέθη εις την κατοχήν του το ωρολόγιον του συμμαθητού του Νικολάου 
I. Νικολάου, το οποίον εύρεν εν τω χώρω της Γυμναστικής ως ισχυρίζεται 
χωρίς να παραδώσει τούτο τη διευθύνσει.

Ο Κωνσταντινίδης Ιωάννης Γ'β ετιμωρήθη δΓ επιπλήξεως, διότι έρριψε 
μακρόθεν το κάθισμα το χρησιμοποιούμενον διά την ιχνογραφίαν.

Ο Γεωργιάδης Παναγιώτης Στ' ετιμωρήθη διά 5ημέρου αποβολής, διότι 
εφοράθη συνομιλών άνευ λόγου μετά τίνος νεανίδος και διότι έπαιζε ποδό- 
σφαιρον.

Ο Φυσεντζίδης Νικόλαος Δ'α ετιμωρήθη διά δημέρου αποβολής, διότι 
έπαιζε ποδόσφαιρον και διότι διεπληκτίσθη μετά του συμμαθητού του Γεωρ
γίου Ιωαννίδου όστις ετιμωρήθη δΓ αποβολής μιάς ημέρας, διότι διεπληκτί
σθη μετά του προηγουμένου.

Ο Σκουρίδης Αθανάσιος Γ'β δΓ αποβολής μιας ημέρας, διότι επροξένησε 
τρόμον εις τινας γυναίκας συντελέσας εις την έκρηξιν φουσεκίου.

Οι Σκουταρίδης Πάρις Δ 'α και Θυμόπουλος Δημήτριος Δ'α ετιμωρήθη- 
σαν ο μεν πρώτος δΓ ορθοστασίας επί μίαν ημέραν, διότι διεπληκτίσθη μετά 

του ετέρου· ο δε δεύτερος και δΓ αποβολής επί μίαν ημέραν διά την αυτήν 
αιτίαν και διότι δεν υπακούει εις τους γονείς του.

Ζένιος Ανδρέας Δ'α δΓ ορθοστασίας επί μίαν ημέραν και δΓ αποβολής 
μιάς ημέρας, διότι εκτύπησε τον συμμαθητήν του Κάνναν.

Ο ’ Ηττος Χρίστος Στ ' απεβλήθη επί 8 ημέρας διότι:
α) παρηνώχλη νεανίδα τινα, β) εκάθητο εις καφενείον και γ) εγκατέλειψε 

τα μεταμεσημβρινά μαθήματα διά να παρακολουθήσει συνάντησιν ποδοσφαί
ρου.

ΟΧ'' Ιωσήφ Ανδρέας Ε'β απεβλήθη επί 8 ημέρας διότι:
α) εκάθητο εις καφενείον, β) εγκατέλειψε τα μαθήματα χάριν ποδοσφαι

ρικής συναντήσεως, γ) εποδηλάτη εις τους δρόμους της Λευκωσίας και δ) ήτο 
ασκεπής.

Ο Κουσουμίδης Γεώργιος Στ' απεβλήθη επί 2 ημέρας, διότι εκάθητο εις 
καφενείον.

Ο Γιωργαλλάς Κωνσταντίνος Ε'β απεβλήθη επί μίαν ημέραν, δικασθείς 
ερήμην, διότι εξεφράσθη απρεπώς εναντίον καθηγητού.

Ο Παναγιώτου Σοφοκλής Γ'α ετιμωρήθη δΓ ορθοστασίας επί μίαν ημέ
ραν, διότι έσειε το θρανίον κατά τρόπον ώστε να τρίζη προξενών ούτω θόρυ
βον κατά την παράδοσιν.

Ο Μιλτιάδου Μιχαήλ Ε'β απεβλήθη επί 2 ημέρας, διότι έπαιζε ποδό- 
σφαιρον και διότι εξεφράσθη κατά τρόπον μη εμπρέποντα εις μαθητήν.

Ο Κολοκασίδης Πέτρος Ε'β απεβλήθη επί 2 ημέρας, διότι ηνώχλει κατά 
την παράδοσιν τον κ. Grant.

Ο Ιωαννίδης Χαρίλαος Ε'α απεβλήθη επί 2 ημέρας, διότι εγκατέλειψε τα 
μαθήματα, χάριν ποδοσφαιρικής συναντήσεως και διότι ετραγουδούσε εις τον 
δρόμον μετά των κατωτέρω μαθητών: Στυλιανάκη Γεωργίου, Φωτίου Κύπρον 
Στ', και Σαββίδου Παντελή Ε' οίτινες ετιμωρήθησαν δΓ ορθοστασίας επί 
μίαν ημέραν και δΓ αποβολής μιάς ημέρας.

Ο Αναστασιάδης Μιχαήλ Στ' απεβλήθη επί 3 ημέρας, διότι εποδηλάτη 
και β) ετραγουδούσεν εις τον δρόμον.

Ο Μαυρίδης Χρίστος Γ'β απεβλήθη επί 3 ημέρας, διότι εγκατέλειψε τα 
μαθήματα άνευ λόγου και διότι έπαιζε ποδόσφαιρον.

Ο Φαρσίδης Κωνσταντίνος Β'γ και ο Παλάλας Μιχαήλ Α'γ απεβλήθη- 
σαν επί 2 ημέρας, διότι έπαιζαν ποδόσφαιρον.

Ο Λεοντίου Θεόδωρος Β'γ ετιμωρήθη δΓ ορθοστασίας επί μίαν ημέραν 
και δΓ αποβολής μιάς ημέρας, διότι εκάθητο εις καφενείον, οι δε Προδρόμου 
Κυριάκός Β'γ και Λονζου Χρίστος Β'γ δΓ ορθοστασίας επί μίαν ημέραν 
διότι ίσταντο πλησίον του προηγουμένου.
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Οι Μιτσίδης Κ. Πέτρος Δ'β και Ιεροδιακόνου Όμηρος Δ'β ετιμωρήθη- 
σαν δΓ ορθοστασίας επί μίαν ημέραν, διότι ητάκτουν κατά την παράδοσιν.

Ο Πρωτοπαπάς Δημήτριος Δ'α δι’ ορθοστασίας επί μίαν ημέραν και δι’ 
αποβολής επί μίαν ημέραν, διότι εισήλθεν εν τω Γυμναστηρίω πηδήσας διά 
του τοίχου.

Οι Κολλακίδης Ανδρέας Β'β και Τσιάππας Γεώργιος Β'β δΓ ορθοστα
σίας επί μίαν ημέραν και δΓ αποβολής επί μίαν ημέραν, διότι εφέροντο επί 
ποδηλάτου υπό άλλων μη μαθητών.

Οι Κάιζερ Μιλτιάδης Δ'β, Κουμίδης Κωνσταντίνος Ε'β και Λο'ί’ζου 
Μιχαήλ Δ'α ετιμωρήθησαν δΓ ορθοστασίας επί μίαν ημέραν, διότι ο μεν 
πρώτος εμελέτα Νεοελληνικά κατά την παράδοσιν των Φυσικών ο δε δεύτε
ρος, διότι εγκατέλειψε το μάθημα της Γυμναστικής άνευ αδείας, και ο τρίτος 
διότι έγραφεν επί των τοίχων του σχολείου.

Πάντες οι τιμωρηθέντες μαθηταί θα φέρωσι τους κηδεμόνας των μετά 
τας εορτάς οι δε αποβληθέντες θα διαμένωσιν εν τη βιβλιοθήκη καθ’ όλας τας 
ώρας της διδασκαλίας.
Ο Γραμματεύς Τα μέλη Ο Γυμνασιάρχης
Κ.Μ. Κοννίδας I. Κατσουρός

Δ ' Συνεδρία συμβουλίου επί των παραπτωμάτων
τη 10/1/1950

Παρόντες πάντες οι κ. υποδιευθυνταί υπό την προεδρίαν του κ. Γυμνασι
άρχου.

Ο καθηγητής των Ελληνικών της Γ 'α κ. Γ. Μουρούζης απουσιάζει. Ανα- 
γινώσκονται και επικυρούνται τα πρακτικά της προηγουμένης συνεδρίας του 
συμβουλίου.
Θέματα:

1) Παράπτωμα μαθητού της Γ'α τάξεως. Ο μαθητής της Γ'α τάξεως 
Ιάσονος, ότε η πνευματική αδελφότης και η Μάνα είχον δώσει απογευματινήν 
μετά τε’ί’ου εις το LEDRA PALACE κατά τας εορτάς των Χριστουγέννων 
παρουσιάσθη, ίνα εισέλθη. Αν και αι επί της εισόδου κυρίαι υπέδειξαν εις αυ
τόν ότι τούτο αντίκειται προς τους κανονισμούς του σχολείου, ούτος εισήλθε 
και εκάθισε μόνος εις·ένα τραπεζάκι διατάξας και τέϊον. Τη επεμβάσει τότε 
του κ. Μίττλετον ο μαθητής έφυγε.

Ο μαθητής ούτος είναι δύστροπος και κατά την διάρκεια του έτους πα
ρουσίασε και άλλα παραπτώματα, τώρα δε ήτο άνευ στολής, άνκαι είχε σήμα 
και πηλήκιον.

Εις την συνεδρίαν ταύτην δεν έφερε τον πατέρα, διότι δεν τον εύρεν, ως 
είπεν, διά να του το ανακοινώση.

Παρουσιάζονται προ του συμβουλίου ο μαθητής μετά της μητρός. Ο μα
θητής, προ του συμβουλίου, σοφιστεύεται, ίνα επιρρίψει την ευθύνην εις τον 
πατέρα, όστις του έδωκεν το εισιτήριον...

...Η μήτηρ εν τέλει ζητεί συγγνώμην και υπόσχεται μη επανάληψιν. 
Απελθόντων αποφασίζεται όπως αποβληθή επί 8 ημέρας, τας οποίας θα διέλ- 
θη εν τη οικία του κατά τας εργασίμους του σχολείου ώρας, πρωινάς τε και 
απογευματινάς, να προσέλθη μετά του πατρός, ίνα πληροφορηθή και ούτος την 
εν γένει διαγωγήν του υιού.
Ο Γυμνασιάρχης 
Κ. Σπυριδάκις

Ο Γραμματεύς 
Γ.Δ. Ζαμπάρτας

Συνεδρία 13η
3/3/1950

...’Ετερον θέμα είναι το εξής: Καταγγέλθη εις το γραφείον ότι τρεις μα
θηταί επί ποδηλάτων κατά την Τετάρτην, ότε επέστρεψον εκ του Γυμναστη
ρίου, ηνώχλουν μερικάς μαθήτριας, δηλ. την Κομψού και Διαμαντή της Β'ε 
και Δαμιανού Αίγλην της Α'5. Προσυληθείσαι αι μαθήτριαι εις το γραφείον 
είπον ότι τρεις μαθηταί επί ποδηλάτου τας παρηκολούθησαν και ο εις εξ αυ
τών παρά το ινστιτούτον ήγγισεν εις την ποδιάν της. Έπειτα, προσθέτει η 
Κομψού, εστράφησαν και επέρασεν ο άλλος μαθητής κατά τον ίδιον τρόπον 
αλλά από μεγαλυτέραν απόστασιν. Δεν ήξευρον τους μαθητάς, άλλα έδωσαν 
τα χαρακτηριστικά των και ευρέθη ότι ήσαν οι μαθηταί της Γ ' τάξεως Κούπ- 
πης, Ευσταθιάδης και Πολυδώρου. Προσήχθησαν άπαντες προ του συλλόγου. 
Του Πολυδώρου παρευρέθη και ο κηδεμών. Ανεγνωρίσθησαν αμέσως υπό των 
μαθητριών. Λέγει τότε ο Κούππης ότι αυτός επέρασε μίαν φοράν από κοντά 
της Κομψού. Η Κομψού όμως είπε μετά βεβαιότητας ότι την δευτέραν φοράν 
ο Κούππης επέρασεν από κοντά της, ενώ ο Κούππης παραδέχεται την πρώτην 
φοράν. Ίσως με το πατήδι του ποδηλάτου να ήγγισεν επί της ποδιάς της 
μαθήτριας. Ο Πολυδώρου λέγει ότι αυτός δεν είναι ποσώς ένοχος, τουναντίον 
παρώτρυνε τους δύο άλλους να ζητήσουν συγγνώμην από τας μαθήτριας καθ ’ 
ότι εφαίνοντο ότι επεδίωκον με τον τρόπον των να ενοχλήσουν τας μαθήτριας.

Απέρχονται άπαντες και μετά ανταλλαγήν σκέψεων αποφασίζεται κατά 
πλειοψηφίαν, διαφωνούντων 8 καθηγητών, όπως διά την ενόχλησιν ταύτην ο 
μεν Κούππης αποβληθή επί 2 ημέρας, ο δε Ευσταθιάδης επί μίαν. Οι διαφω- 
νούντες καθηγηταί οι μεν 7 θεωρούν την τιμωρίαν αυστηράν, ο δε κ. Σ. Σοφο- 
κλέους επιεική.
Ο Γυμνασιάρχης θ Γραμματεύς
Κ. Σπυριδάκις Γ.Δ. Ζαμπάρτας
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Συνεδρία Κ ' (20η)
30/5/1950

Μεταξύ άλλων αναφέρεται και η πιο κάτω παράγραφος:
«...0 μαθητής της Γ' τάξεως Γενναδίου Ιερόθεος λατά το μάθημα της 

Ιστορίας, ενώ ο καθηγητής του εξήταζε και ευρίσκετο μεταξύ των θρανίων διά 
παράπτωμα τι εξεκένωσε την απορροφητικήν του εις το σακκάκι του καθηγη- 
τού του εκ των όπισθεν.

Προσκαλείται ο μαθητής μετά του κηδεμόνας του προ του συλλόγου. 
Απολογούμενος λέγει ότι, ενώ εκράτει σημειώσεις, η πέννα του εσταμάτησε 
και την εκίνησε δυνατά, οπότε έπεσε το μελάνι εις το σακκάκι και δεν είπε 
τίποτε, άνκαι το αντελήφθη.

Εκ της ανακρίσεως όμως καταδείχθη ότι σκοπίμως έπραξεν ό,τι έκαμεν. 
Το παράπτωμα τούτο είναι πρωτοφανές, ο δε μαθητής είναι δύστροπος και 
βαρύνεται με πολλάς προηγουμένας κατηγορίας.

Αποφασίζεται όπως αποβληθή μέχρι τέλους του σχολικού έτους με όλας 
τας συνέπειας και αποζημιώση την φθοράν την οποίαν έκαμεν ει δ’ άλλως να 
μη γίνει δεκτός»....

Ίσως οι πιο πάνω αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Παγκυ
πρίου Γυμνασίου να προκαλούν θυμηδία στους σημερινούς νέους. Ίσως ακόμη 
προκόψει το συμπέρασμα ότι η λειτουργία του Παγκυπρίου Γυμνασίου βασιζό
ταν σε ένα συμπαγή όγκο συντηρητικών ιδεών που προστατευόταν πίσω από 
την ασπίδα της εξουσίας, και υιοθετούσε ένα παμπάλαιο κοινωνικό και εκπαι
δευτικό σύστημα.

Θα φανούμε όμως άδικοι αν δούμε τα πράγματα επιφανειακά και βεβια
σμένα. Τα συμπεράσματά μας πρέπει να εξαχθούν μέσα από τα γεγονότα κάθε 
εποχής, κάτω από ένα πρίσμα κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων που υπήρχαν 
τότε και που επέβαλεν η ξενοκρατία στο νησί μας.

Ο κίνδυνος της υπονόμευσης και της ανατροπής των αξιών ήταν καθημε
ρινός και επικρέματο ως «δαμόκλειος σπάθη». ’Επρεπε λοιπόν να επικρατήσει 
η εθνική πίστη και το υγιές κοινωνικό φρόνημα, για να επιβιώσουν οι αξίες και 
η ταυτότητά μας.

Σήμερα ίσως να νομίζουμε ότι αποβάλαμε το πλέγμα της ηθικοπολιτικής 
κρίσης και ανατρέψαμε το κατεστημένο.

Η αποτίμηση αυτή δεν παρέχει κανενός είδους βεβαιότητα, ούτε μας πεί
θει εντελώς.

Η εισπνοή των αναθυμιάσεων του παρελθόντος μας βοήθησαν να γεμί
σουμε το μυαλό πνευματικό οξυγόνο.

Οι εισπνοές του σήμερα δεν είμαι βέβαιος αν θα δώσουν το ίδιο αποτέλε
σμα, ή κάποιο αποτέλεσμα στο μέλλον.

Το παρελθόν δε δημιούργησε τραυματικές εμπειρίες ούτε θλιβερά αδιέξο
δα των μελών της κοινωνίας του.

Σήμερα όλα έχουν γίνει υπερευαίσθητα, χωρίς προσβάσεις, χωρίς λύσεις 
και καθημερινά διαπιστώνουμε ότι η κοινωνία μας βουλιάζει. Ας βγάλει ο 
καθένας τα συμπεράσματά του.

Τελειώνω με τις πιο κάτω διαπιστώσεις:
Κάποτε η είσοδος στο Παγκύπριο Γυμνάσιο προκαλούσε δέος.
Κάποτε είχε κύρος και έκρυβε μέσα του ακριβή περιουσία.
Σήμερα με την ισοπέδωση που του επέβαλαν προκαλεί πόνο και θλίψη. 

Το Παγκύπριο Γυμνάσιο επιβάλλεται να πάρει τη θέση που του πρέπει και 
που αρμόζει σε ένα τέτοιο ιστορικό ίδρυμα.

Α. ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ

Κύπρος Χρυσάνθης
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

'Ο «'Ελληνικός Πνευματικό "Ομιλος Κύπρου» διοργανώνει συγκέντρω
ση στις 17 Μαρτίου 1988 ήμερα Πέμπτη καί ώρα 6.30' - 7.30' στή Σεβέρειο 
Βιβλιοθήκη. Θά παρουσιαστούν οΐ έξης έκδόσεις:
1. «Φιλολογική Κύπρος 1987» άπό τον Γεώργιο Κ. Ίωαννίδη.
2. «Τά κανάλια τής ’Αριάδνης» τής Νάγιας Ρούσου άπό τον Κύπρο Χρυσάν

θη.
3. «Ποιος έγραψε τήν «'Ελληνική Νομαρχία» τού Κ. Παπαχρίστου απο τον 

Γλαύκο Άντωνιάδη.
4. Agapao na graspo (ποιήματα στήν ελληνική διάλεκτο τής Κάτω ’Ιταλίας) 

τού Salvino Nacera άπό τον Γιώργο Χατζηκωστή.

ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Οί παρουσιάσεις βιβλίων άποτελούν χρήσιμη δραστηριότητα ενός πνευ
ματικού σωματείου. Δίνει βήμα σέ μέλη του νά άναπτύξουν τις κριτικές ίκανό- 
τητές τους καί ταυτόχρονα δίνει εύκαιρία σέ έπαρκεϊς άκροατές νά πληροφο- 
ρηθούν ή καί νά συζητήσουν τις θέσεις τού παρουσιαστή - κριτικού. "Αν μάλι- 
τα παρευρίσκεται καί ό συγγραφέας τού σχετικού βιβλίου μπορεί νά άνοίξει κι 
ένας διάλογος μέ πρωταγωνιστή το‘δημιουργό.

’Εξάλλου, βρισκόμαστε κι ολας στήν κάμψη τής άλλοτε μεγάλης σημασί
ας τού βιβλίου, ιδίως τού λογοτεχνικού. ’Άλλα τεχνολογικά μέσα τό άντικα- 
θιστούν, χωρίς νά μπορώ νά προβλέψω αν άπό τήν καθαρή πνευματική άποψη 
τούτο θά συμφέρει στον άνθρωπο.

’Εκφράζεται ή εύχή όπως καί άλλα μέλη μας αύτοβούλως άναλάβουν πα
ρουσιάσεις βιβλίων, πού τούς έχουν έντυπωσιάσει ή πού νομίζουν πώς θάταν 
πνευματικά χρήσιμο νά πληροφορήσουν ένα εύρύτερο κοινό. 'Ο «'Ελληνικός 
Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» έχει αύτές τις παρουσιάσεις μέσα στούς τρό
πους προς έπίτευξη των πνευματικών του στόχων καί τις έχει άπό πολλά 
χρόνια χρησιμοποιήσει.

"Ας μού έπιτραπεϊ κι ένα σχόλιο:
Άπό τή Σεβέρειο Βιβλιοθήκη ξεκίνησαν οί πρώτες συγκεντρώσεις τού 

«'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου», ό όποιος είναι «γνήσιο τέκνο» 
τού «Παγκυπρίου Γυμνασίου». Μέ τό νέο άνοιγμα τής βιβλιοθήκης αύτής στό 

κοινό (έργάζεται καί τά άπογεύματα) έπανερχόμαστε στόν έπιβλητικό άπό 
τήν άποψη βιβλίου χώρο της. 'Η γύρω άτμόσφαιρα βοηθεϊ τούς πνευματικούς 
προβληματισμούς μας.

Προτρέπονται τά μέλη μας καί όσοι ένδιαφέρονται γιά τά γράμματα νά 
χρησιμοποιήσουν τόν θησαυρό πού κατέχει ή Σεβέρειος Βιβλιοθήκη. Οί σχετι
κοί οροί λειτουργίας της θ’ άνακοινωθούν πολύ προσεχώς.

Εύχαριστώ.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Φιλολογική Κύπρος 1987, του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, 
Λευκωσία [1988], σσ. 1-268 + Παράρτημα 1-23, και περιεχόμενα.

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου συμπλήρωσε το 1987 σαράν
τα ολόκληρα χρόνια καρποφόρας πνευματικής παρουσίας στα ελληνικά γράμ
ματα και στην ελληνική μας πολιτιστική φυσιογνωμία. Ο Ε.Π.Κ. στάθηκε σ’ 
όλα αυτά τα δύσκολα για την ιδιαίτερή μας πατρίδα και τον Ελληνισμό χρόνια 
όρθιος στους ανέμους που φυσούσαν και έδωκε με τη δράση του το μέτρο της 
ορθοφροσύνης και της πίστης σε αξίες και ιδανικά. Δεν είναι τυχαίο το ιδιαί
τερο γεγονός της βράβευσής του από το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της Ελ
λάδας, την Ακαδημία Αθηνών «έφ’ οΐς έπιτελεϊ έργοις... έθνοπρεπώς καί 
πνευματικώς δρών» όταν συμπλήρωσε τριάντα χρόνια δράσης. Ο τόμος της 
προηγούνενης «Φιλολογικής Κύπρου» είχε περιλάβει τις δραστηριότητες του 
Ε.Π.Ο.Κ., για τις χρονιές 1983 και 1984. Μεσολάβησε, στη θέση των εκδό
σεων της «Φιλολογικής Κύπρου» για τα έτη 1985 και 1986, η έκδοση «Δώρη
μα στον Κύπρο Χρυσάνθη» που είχαν την πρωτοβουλία να οργανώσουν οι Χρύ
σανθος Κυπριανού, Νίκος Παναγιώτου και ο ομιλών και που είχε εκδοθεί με 
επιμέλεια του Νίκου Παναγιώτου. Είναι λογικό, λοιπόν, να αναμενόταν με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον η έκδοση της «Φιλολογικής Κύπρου» του 1987’ και για 
τα σαραντάχρονα του Ε.Π.Ο.Κ. και για το ότι θα περιλάμβανε ύλη και δράση 
τριών χρόνων, από το 1985 μέχρι και το 1987.

Η έκδοση της «Φιλολογικής Κύπρου 1987» περιλαμβάνει όλα όσα αναμέ
ναμε. Πυκνοτυπωμένα, με ποικιλία θεμάτων, καλύπτει τις δραστηριότητες 
του Ε.Π.Ο.Κ. για τις τρεις χρονιές 1985-1987, που ήσαν και πλούσιες και 
ποιότητας. Παράλληλα ο τόμος περιλαμβάνει και ελεύθερες συνεργασίες όπως 
και ένα παράρτημα. Ο τόμος φθάνει τις 296 συνολικά σελίδες. Η εκτύπωσή 
του έγινε στα Τυπογραφεία «Θέοπρες» με ξεχωριστή φροντίδα και φροντισμέ
νη καλαισθησία.
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Συγκεντρωτικά ο τόμος περιλαμβάνει τους απολογισμούς του Προέδρου 
του Ε.Π.Ο.Κ. Κύπρου Χρυσάνθη για τις περιόδους 29 Φεβρ. 1984-27 Μαρτ. 
1985, 28 Μαρτ. 1985 - 25 Απρ. 1986, και 29 Απρ. - 20 Σεπτ. 1987 (σσ. 
5-16), το πρόγραμμα και τις ομιλίες για τον εορτασμό·των 40 χρόνων του 
Ε.Π.Ο.Κ. (σσ. 17-43), το πρόγραμμα και τις ανακοινώσεις του Μικρού Συμ
ποσίου Ποίησης και Κριτικής (σσ. 44-69), το πρόγραμμα και τις ομιλίες του 
Φιλολογικού Μνημοσύνου για τους Λεύτερη Γιαννίδη και Μίκη Κιτρομηλίδη 
(σσ. 70-83), τις παρουσιάσεις νέων εκδόσεων, το πρόγραμμα και τις ομιλίες 
του εορτασμού της 21ης και της 28ης Οκτωβρίου, τις ομιλίες κατά τις συνε
στιάσεις του Ομίλου, τις ανακοινώσεις της εβδομάδας Γραμμάτων, διάφορα 
χρονικά, τις ελεύθερες εργασίες μελών του Ομίλου και σε Παράρτημα μίαν 
εργασία του φιλολόγου Ανδρέα Χατζηθωμά.

Γιώργος Ιωαννίδης

Πιο αναλυτικά στους απολογισμούς κάθε χρονιάς ο Κύπρος Χρυσάνθης 
συγκεντρώνει επιγραμματικά την πλούσια σε πνευματικές εκδηλώσεις δρα
στηριότητα του Ε.Π.Ο.Κ. Ο αναγνώστης θαυμάζει όχι μόνο την ποικιλία των 
εκδηλώσεων αλλά και την ποιότητά τους. Εκδόσεις, συγκεντρώσεις, συνέδρια, 
βραβεία, δωρεές βιβλίων, παρουσιάσεις βιβλίων, ειδικές εκδηλώσεις, συμμε
τοχές σε ειδικές δραστηριότητες, ανακήρυξη επιτίμων μελών, συμπόσια, δω
ρεές και χορηγίες είναι τα πιο ειδικά θέματα που αναφέρονται στους απολογι
σμούς. Ένας ολόκληρος πνευματικός κόσμος εξακολουθεί να είναι ζωντανός, 

να μεριμνά συνεχώς για την πνευματική και πολιτιστική μας υγεία, καταβάλ
λοντας ιδιαίτερες προσπάθειες για την προαγωγή των ελληνικών γραμμάτων 
στην Κύπρο. Μέσα από τους απολογισμούς του Προέδρου του Ομίλου δεν 
επιβεβαιώνεται μόνο η πλούσια δράση του Ομίλου, που τον φέρνει στην πρώ
τη γραμμή της πνευματικής ζωής του νησιού μας, αλλά και διαβεβαιώνεται η 
ζωντανή διάθεση για συνέχιση της προσφοράς στα ελληνικά γράμματα με εμ
μονή και απαρασάλευτη πίστη σε αιώνιες ελληνοχριστιανικές αξίες και ιδανι
κά. Το τελευταίο τιμά ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ομίλου, προπαντός σήμερα στο πικρό μας νησί, όπου οι κίνδυνοι αφελλη
νισμού μας δεν είναι υποθετικοί αλλά παρόντες και χειροπιαστοί.

Τα 40χρονά του ο Ε.Π.Ο.Κ. γιόρτασε στις 13 Μάνου του 1987 στο 
Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου. Κατά την εκδήλωση μί
λησαν για τα «40 χρόνια του Ε.Π.Ο.Κ.» ο Πρόεδρός του Κύπρος Χρυσάνθης 
(σσ. 17-21), ο Γραμματέας του Γεώργιος Προδρόμου για τη Συμβολή του 
Ομίλου στην πνευματική ανάπτυξη του τόπου (σσ. 22-25), και ο Ταμίας του 
Χρύσανθος Κυπριανού για τις Εκδόσεις του Ε.Π.Ο.Κ. (σσ. 26-28). Ακολούθη
σε η απονομή του «Βραβείου Γραμμάτων» (με χρηματοδότηση της Λαϊκής 
Τράπεζας Κύπρου) στον Μιχαλάκη I. Μαραθεύτη. Δημοσιεύονται στις σσ. 
29-33 το Σκεπτικό για τη βράβευση του Γεωργίου Κ. Ιωαννίδη, η Προσφώνη
ση του Διεθύνοντος Συμβούλου του συγκροτήματος της Λαϊκής Τράπεζας Κί- 
κη Ν. Λαζαρί,δη.και η Αντιφώνηση του βραβευθέντος. Η σεμνή τελετή έκλεισε 
με την ανακήρυξη ως Επιτίμων Μελών του Ομίλου του Πρέσβεως της Ελλά
δας κ. Ευθύμιου Στοφορόπουλου (το σκεπτικό από τον Αντιπρόεδρο Κώστα 
Χατζηστεφάνου), της κας Καλλιόπης Καραγεώργη (το σκεπτικό από το Μέ
λος Νίκο Παναγιώτου). Όλες οι σχετικές ομιλίες δημοσιεύονται στις σσ. 34- 
43.

Το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου 1985 ο Ε.Π.Ο.Κ. και το Εθνικό Ωδείο 
Κύπρου διοργάνωσαν, με την ευκαιρία του «Έτους Ευρωπαϊκής Μουσικής», 
«Μικρό Συμπόσιο Ποίησης και Μουσικής» στην Αίθουσα Συναυλιών του Εθνι
κού Ωδείου. Ανακοινώσεις έκαναν, σύμφωνα με τη σειρά του προγράμματος, 
οι: Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης, «Κ. Μητσάκη, Νεοελληνική Μουσική και Ποίηση», 
Κώστας Καλαθάς, «Στίχοι και Μουσική. Μελοποίηση ποίησης», Νίκος Πανα
γιώτου, «Το 'Μαστίγιον ’ του I. Περδίου πηγή πληροφοριών για τη μουσική 
κίνηση», Μιχ. Σταυρίδης, «Η δημιουργικότητα των μαθητών στο μάθημα της 
Μουσικής», Λουλλού Συμεωνίδου, «Αλληλεπιδράσεις μουσικής και ποιήσεως», 
Κύπρος Χρυσάνθης, «Στίχοι του Βασίλη Μιχαηλίδη ταιριασμένοι από τον Κλ. 
Αρτεμίδη σε δημοτικές μελωδίες», και Γιώργος Δανιήλ, « Έλληνες ποιητές της 
διασποράς (Β. Αμερικής)». Όλες οι ανακοινώσεις, όπως και το πρόγραμμα 
του Συμποσίου, δημοσιεύονται στις σσ. 44-69 του τόμου.

Στις 28 Φεβρουάριου του 1985 ο Ε.Π.Ο.Κ. διοργάνωσε, στην Αίθουσα 
Συναυλιών του Εθνικού Ωδείου Κύπρου, «Φιλολογικό Μνημόσυνο» για τους 
Λευτέρη Γιαννίδη και Μίκη Κιτρομηλίδη. Για τα «Κατάλοιπα» του πρώτου 
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μίλησε ο Κύπρος Χρυσάνθης και για την έκδοση «Κείμενα Μίκη Κιτρομηλίδη» 
ο Γεώργιος Προδρόμου. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, τα Προλεγόμενα και 
οι Ομιλίες δημοσιεύονται στις σσ. 70-83 του τόμου. Στη σ. 83 δημοσιεύεται 
και το σχέδιο της Κορίνας Π. Μιτσίδη για τον Λευτέρη Γιαννίδη. Αντί άλλου 
σχολίου διαβάζω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα Προλεγόμενα του 
Κ. Χρυσάνθη: «Είναι υποχρέωσή μας να τιμούμε όσους πρόσφεραν λίγα ή 
πολλά στην πνευματική ζωή του τόπου μας. Τιμώντας τους τιμούμε τους 
εαυτούς μας. Δεν υπάρχει πιο κατάπτυστη πράξη από την αποσιώπηση προ
σφορών στη ζωή μας, ιδίως στο μικρό μας τόπο, που περνά τις δύσκολες στι
γμές της ύπαρξής του ως ελληνισμός... Μέριμνά μας η διάσωση του ελληνι
σμού μας στον τομέα που έχουμε ή μας έχουν τάξει...» (σ. 70).

Στις σσ. 84-100 ο Κύπρος Χρυσάνθης παρουσιάζει την έκδοση του Αν- 
δρέα Παπαβασιλείου «Το καθήκον να ζήσω» (Λευκωσία 1985), ο Γεώργιος Κ. 
Ιωαννίδης τον ΜΖ ' (1985) τόμο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών «Κυπρι
ακοί Σπουδαί» και το βιβλίο του Γεωργίου Χατζηκωστή «Γιώργος Σεφέρης. 
Προσεγγίσεις στον ποιητή και το έργο του» (Λευκωσία 1984), και ο Χριστό
δουλος Κλεόπας το βιβλίο του Κύπρου Χρυσάνθη « Έξι Κύπριοι ποιητές».

Το πρόγραμμα του εορτασμού της 21ης και 28ης Οκτωβρίου, που οργά
νωσε ο Ε.Π.Ο.Κ. με τη συνεργασία πολλών άλλων πνευματικών σωματείων 
της Λευκωσίας στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο το βράδυ της 28ης Οκτω
βρίου του 1985, η εισαγωγική ομιλία του Κύπρου Χρυσάνθη, τα ποιήματα του 
Κώστα Αντωνιάδη που απάγγειλε ο Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης και του Κύπρου 
Χρυσάνθη που απάγγειλε η Λούλλα Χρυσάνθη, καθώς και η ομιλία του Αντώ- 
νη Αντωνιάδη για τα γεγονότα του 1931 δημοσιεύονται στις σσ. 101-113 του 
τόμου. Απουσιάζει η ομιλία του γιατρού Γλαύκου Κασουλίδη για τους «Κυ
πρίους της Αθήνας στα χρόνια της Κατοχής». Η ομιλία του Α. Αντωνιάδη είναι 
άγνωστες άμεσες προσωπικές μαρτυρίες για τα Οκτωβριανά και η ιδιαίτερη 
σημασία της είναι εύλογη.

Σε συνεστιάσεις του Ε.Π.Ο.Κ. μίλησαν οι: Γεώργιος Χατζηκωστής, «Η 
διδασκαλία της Κυπριακής Λογοτεχνίας στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης», Ανδρέ- 
ας Καραγιώργης «Καλλιόπης Καραγιώργη, Η ζωή στο Γυμνάσιο Θηλέων Παλ- 
ληυριωτίσσης», Κύπρος Χρυσάνθης για τον Μιχαλάκη Λ. Κυθραιώτη και για τα 
«Ποιήματα Κυπρίων για τον Κωστή Παλαμά», Χρύσανθος Κυπριανού «Δείγματα 
από τον κόσμο του λαού στην ποίηση του Κωστή Παλαμά», και Γεώργιος Πα- 
παχαραλάμπους με Αναμνήσεις του από το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Όλα αυτά, 
μαζί με τα ποιήματα που έγραψαν για τον Κωστή Παλαμά ο Δημήτρης Λι- 
πέρτης, ο Γλαύκος Αλιθέρσης και ο Άντης Περνάρης και απήγγειλε η κα 
Λούλλα Χρυσάνθη, δημοσιεύονται στις σσ. 114-145 του τόμου. Επισημαίνω 
τις σοβαρές εισηγήσεις του Γιώργου Χατζηκωστή, τις εύστοχες επισημάνσεις 
του Ανδρέα Καραγιώργη, την προσφορά του Μιχαλάκη Κυθραιώτη στην παι
δεία του τόπου από τον Κύπρο Χρυσάνθη όπως και την καταγραφή, από τον 
ίδιο, των ποιημάτων Κυπρίων για τον Παλαμά. Η εργασία του Χρύσανθου 

Κυπριανού είναι πρωτότυπη και πλούσια σε περιεχόμενο για τον ιστορικό της 
εκπαίδευσης του τόπου.

Ο Ε.Π.Ο.Κ. συμμετέσχε στην «Εβδομάδα Γραμμάτων» που διοργάνωσε η 
Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας τον Ιανουάριο του 1986. 
Στην Πύλη Αμμοχώστου μέλη του Ομίλου μίλησαν για Λευκωσιάτες λογοτέ
χνες. Ο Κύπρος Χρυσάνθης μίλησε για τους Αχιλλέα Αιμίλιο και την ποίηση 
του Λεωνίδα Παυλίδη, ο Παύλος Παρασκευάς για τον Ιωάννη Κασουλίδη και 
τον Άγιο Βορεάδη, ο Νίκος Παναγιώτου για τον ’ Αντη Περνάρη, ο Κώστας 
Γ. Γιαγκουλλής για τον Δημοσθένη Σταυρινίδη, ο Γ. Προδρόμου για τον Γε
ώργιο Μαρκίδη και ο Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης για τον Ιωάννη Περδίο. Όλες 
οι ανακοινώσεις, εκτός των δύο τελευταίων, δημοσιεύονται στις σσ. 146-165 
του τόμου. Επειδή οι εργασίες είναι σύντομες και οι εισηγητές γνωρίζουν κα
λά το έργο όσων θα παρουσίαζαν, τα κείμενα διαβάζονται άνετα και με ξεχω
ριστό ενδιαφέρον.

Το Δ.Σ. του Ομίλου παρακολουθούσε από κοντά όλες τις σοβαρές πολι
τιστικές και εθνικές προσπάθειες του τόπου. Αυτή η θέση φαίνεται και από 
την όλη δράση του όπως και από τα διάφορα Χρονικά ή και ειδήσεις που 
δημοσιεύονται στις σσ. 166-171 του τόμου. Δημοσιεύονται η δήλωση του 
Ε.Π.Ο.Κ. για την «Ιστορία της Νεώτερης Κυπριακής λογοτεχνίας» του Κλεί- 
του Ιωαννίδη, οι αποφάσεις της Καταστατικής και της Γενικής Συνέλευσης 
του Ομίλου στις 27 Μαρτίου του 1985, τα αποτελέσματα των Διαγωνισμών 
του Ε.Π.Ο.Κ. για το Παιδικό βιβλίο, οι θέσεις του Ομίλου για τις εκδηλώσεις 
της Κίνησης Γυναικών Αμμοχώστου, η διακήρυξη του Ε.Π.Ο.Κ. για τη διδα
σκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από τον Κ. Χατζηστεφάνου, η επιστολή του 
Μιχαλάκη Κυθραιώτη και η δωρεά του για τον εορτασμό προς τιμήν του Γε
ωργίου Παπαχαραλάμπους, όπως και η απόφαση του Δ.Σ. για το θάνατο του 
αλησμονήτου ποιητή και μέλους του Ομίλου Ξάνθου Λυσιώτη, και η σχετική 
προσφορά του Μιχαλάκη Κυθραιώτη. Την κριτική επιτροπή των Διαγωνι
σμών αποτελούσαν η Χρυσοθέμη Χατζηπαναγή, η Ορθοδοξία Καλογήρου και 
ο Γεώργιος Χατζηκωστής. Το Α' Βραβείο απονεμήθηκε στην Ανδρούλα Μού- 
ζουρου για τη συλλογή ποιημάτων της «Αχτιδούλες», το Β ' Βραβείο στον 
Ανδρέα Κωνσταντινίδη για την ποιητική του συλλογή «Παιδικά χτυποκάρδια», 
και το βραβείο για το θεατρικό μονόπρακτο «Το Χριστουγεννιάτικο λουλούδι» 
στον Μίκη Γ. Νικήτα. Σοβαρές οι παρατηρήσεις και θέσεις του Ε.Π.Ο.Κ. 
τόσο για την έκδοση της «Ιστορίας της Νεώτερης Κυπριακής Λογοτεχνίας» 
όσον και για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ελεύθερες εργασίες που δημο- 
σιευθονται στις σσ. 172-268 του τόμου. Ο Γλαύκος Αντωνιά*δης  παρουσιάζει 
το βιβλίο του Ελισσαίου Γιαννίδη «Γλώσόα και ζωή»' αφού δίνει πρώτα τα 
βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα και περιγράφει την τότε πνευματική ατμό
σφαιρα, προχωρεί μετά στο περιεχόμενο του βιβλίου και στη στάση του συγ
γραφέα απέναντι στην καθαρεύουσα, στα αρχαία Ελληνικά και στη δημοτική 
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για να καταλήξει στο δικό του συμπέρασμα ότι: «Η γλώσσα μαθαίνεται με τη 
συνομιλία, με το διάβασμα βιβλίων γραμμένων στη γλώσσα που μιλούμε και 
όχι με τη γραμματική και το συντακτικό μιας νεκρής γλώσσας» (σ. 179). Αφι
ερωμένη στον Γεώργιο X. Παπαχαραλάμπους είναι η εργασία του Κώστα 
Προυσή «Οι πήγες της νεώτερης κυπριακής λογοτεχνίας», πbυ είναι ανακοίνω
ση που έκανε στις 18 Απριλίου 1942 στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών. Η 
εργασία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί και το θέμα είναι ουσιώδες 
για τη λογοτεχνία μας αλλά και διότι ο Κώστας Προυσής θεωρείται ως ένας 
από τους πιο καταξιωμένους κριτικούς της λογοτεχνίας μας. Ο χρόνος γραφής 
ακόμα της εργασίας αυξάνει την ουσιαστική συμβολή του Κώστα Προυσή 
στην ορθή αποτίμηση των λογοτεχνικών μας δεδομένων. Την εργασία του Ιά
κωβου Κυθρεώτη «Οι κρύπτες - σήραγγες της Λευκωσίας και η χρήση τους το 
1821» χαρακτηρίζει μια ιδιαίτερη πολύχρονη ενασχόληση του συγγραφέα με 
το θέμα. Ο Κυθρεώτης συγκεντρώνει τις πληροφορίες του τόσον από γραπτές 
όσον και από προφορικές πηγές και μας παρουσιάζει μια πολύ κατατοπιστική 
και ενδιαφέρουσα εργασία. Η εργασία του Νίκου Σπανού για την «Κυπριακή 
Πεζογραφία (1960-1985)», με τον υπότιτλο «Μια σύντομη σκιαγράφηση» απο
τελεί ουσιαστική συμβολή στην ορθή αξιολόγηση της Πεζογραφίας μας της 
τελευταίας εικοσιπενταετίας. Το μελέτημα αυτό, μεταφρασμένο στην αγγλική 
γλώσσα, δημοσιεύτηκε στο Cyprus to-day (τόμ. xxiii (1985) αρ. 3-4, και 
xxiv (1986) αρ. 1-2). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ομαδοποιήσεις 
που κάνει ο συγγραφέας για τους πεζογράφους, ο καθορισμός των πηγών εμ- 
πνεύσεως των πεζογράφων και η προσπάθειά του να εντάξει τα έργα τους σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο προβληματι
σμός του Σοφοκλή Λαζάρου πάνω στο θέμα «Λογοτεχνία και Εκπαίδευση». Ο 
γνωστός εκπαιδευτικός και ποιητής καταξιωμένος εξετάζει σφαιρικά το θέμα 
και μας πείθει πως «η λογοτεχνία πρέπει να αποτελεί το βασικότερο και ση
μαντικότερο μάθημα σε κάθε εκπαίδευση» (σ. 226). Η νουβέλλα «Το έγκλημα 
του Λήμου Αρεστή ή το «Αν...» και το «Αν δεν...» είναι η τελευταία δημοσίευση 
του αείμνηστου Α.Α. Γεωργιάδη Κυπρολέοντα.

Σε ξεχωριστό Παράρτημα δημοσιεύεται η εργασία του φιλολόγου Ανδρέα 
Χατζηθωμά «Ο Αντρέας Καραντώνης κρίνει το έργο του Κύπρου Χρυσάνθη» 
(σσ. 1-23). Ο Ανδρέας Χατζηθωμάς είχε την υπομονή και το πείσμα να ανα
ζητήσει τα κατά καιρούς δημοσιεύματα του κριτικού Αντρέα Καραντώνη για 
το έργο του Κύπρου Χρυσάνθη, να τ’ αξιολογήσει και να επιλέξει απ’ αυτά 
όλα εκείνα που συνθέτουν τη θέση του Καραντώνη για τον Χρυσάνθη. Ο ίδιος 
ο Χατζηθωμάς αξιολογεί την προσφορά του Χρυσάνθη, τόσο στην εισαγωγή 
του δημοσιεύματος του όσον και στο τέλος του. Συμφωνούμε με τον τρόπο 
που κλείει την εργασία του: «Ο Κύπρος Χρυσάνθης κατά γενική ομολογία 
είναι ανεξάντλητη δύναμη δημιουργίας. Ο λόγος του ακούστηκε πολύ μακριά. 
Δεν μπορεί κανείς να τον αποσιωπήσει. Είναι λόγος έγκυρος, σημαντικός, σε 
μια εποχή φωνασκιών» (σ. 23).

* * *

Η έκδοση της Φιλολογικής Κύπρου 1987 συνεχίζει μια λαμπρή εκδοτική 
παράδοση δεκαετιών. Μέσα από τις σελίδες της παρελαύνουν πολλοί επώνυ
μοι πνευματικοί εργάτες του τόπου που εργάζονται συνεχώς και με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πνευματική και εθνική παράδοση του τόπου. 
Κια δεν είναι λίγο το επίτευγμα. Ιδιαίτερα σήμερα που απειλείται καθαρά και 
η πνευματική παράδοση του νησιού και η εθνική επιβίωση των κατοίκων του, 
όλων μας. Σε καιρούς αντιπνευματικούς, και σήμερα στο νησί μας όπου η 
αφοσίωση στα γράμματα και η πίστη σε αξίες αντιμετωπίζονται με ειρωνική 
διάθεση από αρκετούς, η δράση του Ε.Π.Ο.Κ. προβάλλει ως παράδειγμα ορ
θής ελληνικής πνευματικής πορείας για άτομα και ομάδες. Δεν είναι ακόμα 
τυχαίο το γεγονός της αφιέρωσης του τόμου στον άνθρωπο που στηρίζει με 
τις γενναίες χορηγίες του το εκδοτικό και άλλο έργο του Ομίλου για αρκετά 
τώρα χρόνια, ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ελ
ληνικού Πνευματικού Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δίκαια μπορεί να πε
ρηφανεύεται για όσα επιτέλεσε και επιτελεί, με επικεφαλής τον ακάματο Πρό
εδρό του Κύπρο Χρυσάνθη που είναι και ο διευθυντής της έκδοσης. Ο τόμος 
αφιερώνεται στον κ. Μιχαλάκη Κυθραιώτη. Και ο τόμος αποτελεί σημαντική 
ελληνική πνευματική παρουσία και η αφιέρωση τιμητική και δίκαιη είναι.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΝΑΓΙΑ ΡΟΥΣΟΥ: «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ»

'Η Νάγια Ρούσου, πού άχολεϊται έπαγγελματικά μέ τά μέσα μαζικής 
έπικοινωνίας καί έχει σπουδάσει τόν κλάδο της πραγματοποιώντας καί σχετι
κές έκδόσέις («Βία καί Τηλεόραση» 1978, «Τά μέσα μαζικής έπικοινωνίας: 
'Ιστορία», 1979, καί άλλα) ήταν φυσικό νά έπηρεαστεϊ σέ κάθε έκφρασή της, 
στήν τωρινή περίπτωση, στήν ποιητική της έκφραση, άπό τήν τεχνολογία. 
Βέβαια, έπισημαίνοντας τούτο δέν σημαίνει πώς ή λυρική ομιλία της άπομα- 
κρύνθηκε άπό τόν γύρω μας φυσικό κόσμο. ’Εξακολουθεί δ κόσμος αύτός νά 
ύπάρχει σέ συνδυασμούς μέ τόν τεχνολογικό. Τις ιδέες καί θέσεις της, πού τις 
βρίσκω ύγιεϊς καί παραδοσιακές ώς αιώνιες ιδέες καί θέσεις, παρουσιάζει μέ 
τό νέο της προσωπικό λυρικό ένδυμα καί δημιουργεί έκπλήξεις στούς συνδυα
σμούς καί έλξεις από τήν πρώτη κι δλας άνάγνωση. "Ομως μιά δεύτερη άνά- 
γνωση, πού σου έπιβάλλεται άπό τό ύφος τής ποίησής της, σου άποκαλύπτει 
καινούργια στοιχεία έπιβεβαιωτικά τής πρώτης σου έντύπωσης.

'Ο τίτλος τής ποιητικής της συλλογής «Τά κανάλια τής ’Αριάδνης», πού 
βραβεύτηκε μέ Κρατικό Βραβείο του 'Υπουργείου Παιδείας, δηλώνει κι όλας 
τις προθέσεις, τις άντιλήψεις καί τόν συνδυασμό τεχνολογίας καί μυθολογίας 
καί άπό τή μυθολογία τή στάση τής ποιήτριας γιά τά συμβαίνοντα γύρω μας 
πού μόνο μέ τόν μίτο τής ’Αριάδνης μπορείς νά βγεις στό φως.

104 105

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



'Η συλλογή αύτή τής Νάγιας Ρούσου διαιρείται σε τρεις ένότητες: μέ 
τίτλους Μέρος A', Β', Γ'. Το περιεχόμενο οδήγησε τήν ποιήτρια στήν κατά
ταξη αύτή, πολύ όρθά: μέ τον τρόπο αύτό διευκολύνει τον άναγνώστη νά μένει 
σ’ ένα λυρικό πεδίο μέ ομοιομορφία καί υστέρα νά μεταβαίνει σ’ ένα διπλανό 
μέ άλλο πρόσωπο. * Η άνάμιξη μορφικά, θεματολογικά καί συναισθηματικά 
διαφόρων λυρικών λόγων, μάλιστα δταν είναι καί λιγόστιχοι, σέ άναγκάζουν 
σέ ύποτιμήσεις μερικούς καί νά μή συλλάβεις σφαιρικά τή θέση του ποιητή 
στο άλφα ή βήτα θέμα.

'Ως γενικό χαρακτηριστικό θεωρώ πώς στό Μέρος Α' άντιμετωπίζονταν 
ή προσφυγιά καί τά τελευταία μας γεγονότα στήν Κύπρο, στό Μέρος Β ' οί 
γενικές άνθρώπινες καταστάσεις, μερικές έξ άντικειμένου σχολιασμένες καί 
στό Μέρος Γ ' ή προσωπική ζωή τής ποιήτριας, ή λυρική πείρα της άπό τά 
συμβάντα της ώς γυναίκας, μάνας καί ποιήτριας. Αύτός ό χαρακτηρισμός δέν 
σημαίνει πώς δέν ύπάρχουν καί κοινά στοιχεία στις τρεις αύτές ένότητες, αν 
οχι στό πρώτο επίπεδο άλλά ώς ύπονοούμενα.

’Από τό Μέρος Α' σχολιάζω τό πρώτο ποίημα «Σιωπή» πού είναι κα- 
τακριτικό τών όσων δέν προσφυγοποιηθήκανε, ειδικά γιά τήν κοινωνική τους 
συμπεριφορά. Τό ποίημα «Κύπρος ’83», δπου καί άνάμνηση από στίχο του 
Σεφέρη, άναφέρεται στήν άνακήρυξη του ψευδοκράτους στή Βόρεια Κύπρο. 
Στό τρίτο «Παιδικά παραμύθια» ή ποιήτρια άναπολεϊ τό παρελθόν, άλλά το
νίζει πώς χωρίς τήν άναφορά σ’ αύτό τό παρελθόν οί έπόμενες γενιές θά κα- 
ταστραφοΰν. Τούτο κι δλας είναι μιά ύγιής έθνική άντιμετώπιση τής κατά
στασής μας κι ένα κατηγορητήριο γιά τούς έθνικά άλλαξοπιστήσαντες μέ πρό
φαση κάποια φτηνά συνθήματα δπως π.χ. «πολίτης του κόσμου». Τό ποίημα 
«’Ακρωτηριασμοί» είναι εικόνες άπό τήν εισβολή, τόν πεθαμένο ’Ιούλη, σάν 
παραλλαγές σ’ ένα κεντρικό θέμα. Άλλά καί στό ποίημα «Νοέμβρης, 1983», 
ή ποιήτρια διαμαρτύρεται γιά τή συμπεριφορά μας, ένώ οί Τούρκοι σφράγιζαν 
σύνορα άτιμώρητα. Θά σάς διαβάσω αύτό τό ποίημα:

Πυροβόλησαν τα χρυσάνθεμα 
ως πρωτοπρόβαλαν στον ήλιο 
με βαρβαρότητα μέσου βεληνεκούς 
από τον Πενταδάχτυλο.
Δ ιαμαρτυρηθήκαμε 
σε βήματα διεθνή. 
Μας δικαιολογήσανε, 
μας συμπαρασταθήκανε.

Όμως οι Τούρκοι 
σφράγισαν τα σύνορα 
και κλεφτούν τα χωριά μας, 
τα πρόσωπά μας

τις ρίζες μας, 
ανελέητα, 
ατιμώρητα.

Εμείς ανήσυχοι, 
πολιτικολογούμε.
Κι οι μαθητές διαδηλώνουν- 
- Τι καλά που χάσαμε το μάθημα 
με τον μπουμπουνοκέφαλο 
τον θρησκευτικό 
και την κάσα τη φιλόλογο.

Κι ο Λόγος
σπαθί που σκούριασε 
κάτω απ ’ το βάρος 
των φιλόδοξων 
των τετραπληγέντων 
από τον κυνισμό και την καλοζωή.

Κι ενώ οι ορμόνες 
βγήκαν παγανιά 
στις παραλίες, 
Κύπρο εσύ απισχνάνθήκες, 
πικρό χαϊμαλί 
στο μέτωπο του κόσμου.

Θά μακρυγοροΰσε σέ άναφορές στ’ άλλα ποιήματα τής ενότητας. Γι 
αύτό τήν κλείω μέ δυό στροφές άπό τό ποίημα «Παρακύπτουσα».

...Στή δέ Βουλή περί πολλών άκούονται.
Κάποτε ήμασταν ωραίοι.
Κόβαμε ρόδα άπ ’ τά πανώ τού Μάη 
μέ τά χέρια τής δικαιοσύνης, 
σέ άντιπαράταξη.

Τώρα
ένα βούκινο γεμάτο ύποχωρήσεις 
ή ιστορία μας.

Σ’ ένα παρόμοιο κλίμα κινούνται άρκετά ποιήματα τής ενότητας Μέρος 
Α'.

Στό Μέρος Β ' σημείωσα πώς σχολιάζονται γενικές καταστάσεις. Στο 
ποίημα «Τά κανάλια τής ’Αφροδίτης» μιλά μέ βάση τίς συχνότητες στο ραδιό
φωνό - τηλεόραση γιά διαβρώσεις, συνδικάτα, βίντεο, γενικά τό ποσον έγιναν 
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έφιάλτης τά ραδιοκύματα με τις πληροφορίες τους. Στο ποίημα «Στιχηρόν 
Στ'» καταγράφεται ή άποστασία καί των ύπευθύνων άπό το πνεύμα του Χρί
στου. Άλλά καί τό δράμα των άνέργων έπιστημόνων, ή κατάσταση στή Ρου
μανία, μ’ δλο πού ήταν τουριστικό το πέρασμα τής ποιήτριςις, καί ή τραγωδία 
τού μετανάστη "Ελληνα, ή φοβερή έπίδραση τού βίντεο στήν καθημερινή ζωή 
μας (έδώ σημειώνεται καί ...ή Δυναστεία το σήριαλ) συζητούνται μέ νύξεις 
στή Γενική Συνέλευση, στ’ άνθρώπινα δικαιώματα, στις ύποκρισίες κλπ. σ’ 
αύτό τον κυκεώνα τής έξουσίας, τής πολιτικής, τής καταπίεσης.

Προσωπικά τό Μέρος Γ' μ’ έλκύει περισσότερο, χωρίς νά δίνω δικαιο
λογίες. ’Ίσως, γιατί ό τόνος είναι πιο ζεστός καί οικείος, χωρίς ν’ άλλάξει το 
ύφος. Σ ’ αύτή τήν ενότητα άντιμετωπίζονται ό θάνατος στο χώρο τού νοσο
κομείου καί ό άνθρώπινος πόνος. Ή ποιήτρια βλέπει τήν άνακύκλωση ώς 
άποκάλυψη τής αιωνιότητας. ’Επισημαίνει τήν άκατάλυτη ζωή, τήν ύπερβαί- 
νουσα, τής ποιητικής συγγραφής. Στο ποίημα «’Επιμνημόσυνο» γιά τον άδερ- 
φό της καταρρίπτεται ή θεωρία τής Μεγάλης ’Απουσίας, άδερφώνεται ζωή 
καί θάνατος, κι ή ζωή συνεχίζεται «πέρ’ άπ’ τά έδώ κι άπ’ τά επέκεινα». 
Θεωρώ όμως πρωτότυπο το «Παραλήρημα» πού γίνεται στήν ώρα τής μητρό
τητας. Είναι ή καίρια συμβολή τής Νάγιας Ρούσου στήν κυπριακή ποίηση 
(γιατί οχι καί στήν ελληνική;) Δέν έχει σημασία αν σέ μερικά σημεία δυσκολεύ
εσαι νά βρεις ^τή σύνδεση. 'H άξια του βρίσκεται στο εύρύ φάσμα ιδεών καί 
αισθημάτων πού περιέχει.

'Η τεχνική τής Νάγιας Ρούσου σέ όλες τις ένότητες κινείται μέσα άπό 
σουρρεαλιστικύ πολλές φορές κλίμα. Οί εικόνες συνδέονται παράξενα άναμε- 
ταξύ τους. 'Υπάρχουν σκοτεινά σημεία άπό τήν άποψη τής άμεσης κατανόη
σης, άλλά νοιώθεις πώς ή ποιητική συγκίνηση τά διατρέχει. Οί λέξεις άνθολο- 
γοΰνται άπό τό χώρο τής τεχνολογίας, τής πολιτικής, τής επιστήμης καί 
άσφαλώς άπό τήν καθημερινή έκφραση.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ
«ΠΟΙΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ»

/

«Ελληνική Νομαρχία» Ανονύμου του Έλληνος.
Όλοι μας, άλλος πολύ άλλος λίγο έχουμε απόψεις για το περίφημο αυτό 

βιβλίο. Στην αρχή ακούονταν διαφορετικές απόψεις για το βιβλίο. Σκεφτείτε 
πως ο ίδιος κριτικός το εμφανίζει τη μια φορά σαν βιβλίο με «λιβελλογραφικό 
χαρακτήρα» και με «νεανικές ατέλειες» ενώ αργότερα γράφει: «Η Νομαρχία 
είναι ένα πραγματικό επαναστατικό κήρυγμα γεμάτο ενθουσιασμό, γεμάτο ζή
λο, γεμάτο έξαρση πατριωτική. Ένα βιβλίο που δονείται από τον πόθο της 
ελευθερίας και από το πάθος της πατρίδας».

Πραγματικά σήμερα όλοι δέχονται πως η φυσιογνωμία του βιβλίου είναι 
τέτοια όπως την περιγράφει ο ίδιος κριτικός μετά από πιο ώριμη φαίνεται 
σκέψη.

Η Ελληνική Νομαρχία έχει υλικό όχι μόνο για το 21 παρά και για όλες 
τις επαναστάσεις ενάντια στην ολιγαρχία και την καταπίεση.

Ο Άγγελος Σικελιανός είπε: «Η θέση της είναι στο προσκυνητάρι κάθε 
ελληνικού σπιτιού».

Ο Γεώργιος Βαλέτας την ονόμασε «βιβλίο των βιβλίων» και ο Νίκος Βέ- 
ης αναγάλιασε όταν βρήκε ένα αντίτυπό της στη Μονή της Αγίας Τριάδας.

Ο Δημήτρης Φωτιάδης λέει πως η Νομαρχία είναι το κορυφαίο έργο του 
νεοελληνικού διαφωτισμού και πως συγγραφέας είναι η ίδια η υπόδουλη Ελλά
δα, ώριμη πια να σπάσει τα δεσμά της.

Ποιος όμως έγραψε πράγματι την Ελληνική Νομαρχία; Έχουν κατά και
ρούς προταθεί διάφορα ονόματα ανθρώπων της εποχής που γράφτηκε και τυ
πώθηκε, 1806, η Ελληνική Νομαρχία. Ονόματα όπως του Κωλέττη, του Σπά- 
χου, του Περραιβού, του Δονά, του Γεννάδιου, του Καλαρά.

Ο Κώστας Παπαχρίστος στο βιβλίο του «Ποιος έγραψε την Ελληνική 
Νομαρχία» δέχεται με λογικά, και, θα μπορούσε να πει κάποιος, με ατράντα
χτα επιχειρήματα, ότι συγγραφέας του επαναστατικού και αφάνταστα προο
δευτικού αυτού βιβλίου είναι ο κορίνθιος γιατρός Γεώργιος Καλαράς.

Ο Νίκος Βέης έκανε τον Ιούνιο του 1944, τότε που επρόκειτο να αρχίσει 
η αρχή του τέλους της Γερμανικής κατοχής της Ελλάδας, μια ανακοίνωση 
στην Ακαδημία Αθηνών με την οποία παρουσίασε την πραγματεία του Παπα- 
χρίστου για το συγγραφέα της Ελληνικής Νομαρχίας. Στην ανακοίνωσή του 
δεν περιορίστηκε να δώσει περίληψη της πραγματείας του Παπαχρίστου, πα
ρά διάβασε και περικοπές από το βιβλίο των βιβλίων, την Ελληνική Νομαρ
χία, που προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης και ενθουσιασμού στο ακροατήριο.

Γράφει ο Παπαχρίστος: «Οφείλω να ομολογήσω ότι όση ώρα διαρκούσε η 
ανακοίνωση, και όχι λίγες φορές έστρεφα το βλέμμα μου κατά την πύλη και 
σκεφτόμουν πόσο δίκαιο είχε ο Καλαράς τότε που έλεγε: «όταν γράφις να μι 
φένετε το χέρι οπού πλιγόνι».

Το κομμάτι αυτό για το χέρι υπάρχει σε μακροσκελέστατη επιστολή που 
έστειλε ο Καλαράς στον Γ. Βηλαρά και η οποία αποτελεί το κλειδί για τη 
λύση του γρίφου «Ποιος έγραψε την Ελληνική Νομαρχία», όμως με περισσό
τερη λεπτομέρεια θα μιλήσουμε γι’ αυτό πιο κάτω.

Η ανακοίνωση του Νίκου Βέη για τον Καλαρά έγινε αφορμή να αναζωο
γονηθεί το ενδιαφέρον για την Ελληνική Νομαρχία. Απόδειξη του ενδιαφέρον
τος αυτού είναι το γεγονός πως μέχρι σήμερα έχουν γίνει εφτά συνολικά επα- 
νεκδόσεις της.
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Γλαύκος Άντωνιάδης

«Παράλληλα πλουτίζεται και η βιβλιογραφία σχετικά με το πρόβλημα 
του συγγραφέα και, πιο πέρα, για το ίδιο το βιβλίο και τις ιδέες του.

Όμως ας δούμε με μεγαλύτερη προσοχή το βιβλίο του Κώστα Παπαχρί- 
στου.

Αυτό έχει εκδοθεί στην Αθήνα το 1987 από το βιβλιοπωλείο της Εστίας, 
έχει 173 σελίδες και την αισθητική του επιμέλεια είχε ο ζωγράφος - χαράκτης 
Γιώργης Βαρλάμος.

Το βιβλίο είναι αφιερωμένο όπως γράφει

«Στη μνήμη του δασκάλου μου Ν.Α. Βέη»
Σ ’ αυτό ο συγγραφέας ακολουθεί την πιο κάτω σειρά:
Γ) Απορρίπτει με λογικότατα επιχειρήματα την προσγραφή της Νομαρ

χίας σε διάφορους άλλους.

2) Εξηγεί γιατί ο συγγραφέας της Νομαρχίας πρέπει να είναι ο ίδιος με 
το συγγραφέα του βιβλίου με τίτλο «Ιδέα γενική».

3) Με τη βοήθεια των γραμμάτων του Καλαρά προς το Γ. Βηλαρά δεί
χνει, κατά τη γνώμη μου, πέρα από κάθε λογική αμφιβολία, πως ο συγγραφέας 
των δυο βιβλίων της «Ιδέας Γενικής» και της «Ελληνικής Νομαρχίας» είναι το 
ίδιο πρόσωπο με τον αποστολέα των γραμμάτων που αναφέραμε προς το Γ. 
Βηλαρά που δεν είναι κανείς άλλος από τον κορίνθιο γιατρό Γεώργιο Καλαρά.

Επειδή ο χρόνος μας είναι πολύ λίγος, θα αποφύγω το 1) δηλαδή το γιατί 
τα διάφορα άτομα που έχουν κατά καιρούς προταθεί σαν οι συγγραφείς της 
Νομαρχίας δεν μπορεί να είναι οι συγγραφείς της.

Ας πάμε λοιπόν στο 2.
Λίγα πολύ λίγα είναι τα τυπογραφεία που μπορούσαν να βγάλουν Ελλη

νικά βιβλία το 1806.
«Από την αντιβολή της «Ιδέας Γενικής» με την «Ελληνική Νομαρχία» το 

πρώτο που διαπιστώνεται είναι ότι και τα δυο βιβλία τυπώθηκαν στο ίδιο 
τυπογραφείο. Τα στοιχεία τα τυπογραφικά είναι ακριβώς τα αυτά με τα αντί
στοιχα στο κάθε βιβλίο, βγαλμένα — θα έλεγε κανείς — από τις ίδιες «κά
σες». Εξετάζοντας ο Βαλέτας τα τυπογραφικά στοιχεία της «Ελληνικής Νο
μαρχίας» παρατηρεί ότι είναι του παλαιού βενετσιάνικου ρυθμού, με πολλά 
συμπλέγματα γραμμάτων (και, στ, ου, κρ, ρι, ευ, απ, πρ, δρ, ην, ων κλπ.), και 
ότι τα περισσότερα από αυτά τα συμπλέγματα των γραμμάτων δεν βρίσκονταν 
σε χρήση κατά την εποχή που εκδόθηκε η «Ελληνική Νομαρχία», γιατί είχαν 
αντικατασταθεί από τα «αναλυτικά απλόγραμμα βενετσιάνικα και τα κυρτό- 
γραμμα παριζιάνικα».

Η «Ιδέα Γενική» έχει εκδοθεί στο Λιβόρνο της Ιταλίας από τα τυπογρα
φεία Θωμά Μάζι.

Αυτή και η Νομαρχία ανήκουν στον ίδιο συγγραφέα. Γράφει ο Παπαχρί- 
στος: «Αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι η «Ελληνική Νομαρχία» και η «Ιδέα 
Γενική», που έχουν τυπωθεί στο ίδιο τυπογραφείο, ανήκουν στον ίδιο συγγρα
φέα. Το διαπιστώνουμε αυτό από δυο «μότο» πριν από την αρχή του κειμένου, 
από δυο πατριωτικούς επιλόγους στο τέλος και, κατά κύριο λόγο, από την όλη 
σύνθεση του κειμένου και από το ύφος και τη γλώσσα.

Τα «μότο» και στα δυο βιβλία βρίσκονται στην ίδια ακριβώς θέση, στην 
εσωτερική πλευρά του εσωφύλλου, δηλαδή στην αρίθμητη 2 σελίδα του τυπο
γραφικού φύλλου, και είνοιι στην «Ελληνική Νομαρχία» το «ΣΤΟΧΑΣΟΥ, 
ΚΑΙ ΑΡΚΕΙ», στην «Ιδέα Γενική» το «Ε’κ του Ο’λίγου Το πολλύ:». Κάτω 
από κάθε «μότο» υπάρχει η ίδια διακοσμητική γιρλάντα.

«Κατά δεύτερο λόγο την προέλευση των δυο βιβλίων από κοινό συγγρα
φέα τη φανερώνουν τα επιλογικά πατριωτικά κηρύγματα. Όπως στην αρχή 
του κάθε βιβλίου, στη δεύτερη σελίδα, βρίσκεται ένα χαρακτηριστικό «μότο», 
έτσι και στο τέλος υπάρχει ένα σύντομο, μα και θερμό πατριωτικό κήρυγμα. Ο 
συγγραφέας αφού ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση του θέμ'ατός του, αμέσως 
κατόπι, γρήγορα σαν κάπως να βιάζεται,'σπεύδει να μιλήσει για την πατρίδα, 
και ειδικότερα για το μεγάλο ζήτημα, την απελευθέρωσή της. Δε λέγει πολ
λά' όσα όμως λέγει, βγαίνουν από την καρδιά του και τα συνταράζει ο απέ
ραντος πατριωτισμός. Περισσότερα λέγει στην «Ιδέα Γενική». Και τούτο, για
τί στο κύριο θέμα δεν £ίχε την ευκαιρία να μιλήσει για το ζήτημα του έθνους 
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του. Στην «Ελληνική Νομαρχία», που από την αρχή μέχρι το τέλος της τον 
απασχολεί αυτό το ζήτημα, σε όλες τις πτυχές και προεκτάσεις του ήταν 
περιττό και άκαιρο πλατύ πατριωτικό κήρυγμα στον επίλογο. Αρκούσαν λίγες 
λέξεις, που θα έδιναν σε γενικές γραμμές την ανακεφαλαίωση.του όλου θέμα
τος. Ωστόσο και στα δυο βιβλία το επιλογικό πατριωτικό κήρυγμα τελειώνει 
με την ευχή για τη γρήγορη αποκατάσταση της εθνικής ανεξαρτησίας. Στην 
«Ελληνική Νομαρχία», στη σ. 256: «Άμποτες λοιπόν όλοι μας να κινήσωμεν 
προς απάντησίν της και να αξιοθώμεν ταχέως να δοξάσωμεν το όνομα της 
Ελλάδος, και σκιρτίζοντες να αλαλάξωμεν ζήτω η Ελευθερία των Ελλήνων εις 
αιώνας, αιώνων. Γένοιτο, Γένοιτο». Στην «Ιδέα Γενική», στις σελ. 79, 80, 
παριστάνεται πάλι η Ελλάδα να συμβουλεύει το συγγραφέα: «...Λέγε και 
τοις λοιποίς φιλτάτοις μου παισίν οπού εις ταύτα τα μέρη ευρίσκονται, να μου 
φέρουν εκείνα οπού έχασα, να με κάμουν καθώς ήμουν, και να με βάλουν εκεί 
όπου ήμουν, αι τι χαρά! αι τι ευφροσύνη». Δεν ξεχνάει ο συγγραφέας τη μεγά
λη υπόθεση, που είναι η υπόθεση του γένους, ούτε και όταν γράφει έργο επι
στημονικό, έστω και «εράνισμα», σαν την «Ιδέα Γενική», και βρίσκει και εδώ 
την κατάλληλη θέση να αναφερθεί για λίγο και σε εκείνο, που πάντα τον απα
σχολεί. Με πολύ πόνο βλέπει τη θλιβερή κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το 
έθνος μετά από την πολύχρονη δουλεία, και οραματίζεται και προσμένει τη 
μέρα που τα όνειρα και οι προσδοκίες θα δικαιωθούν.

«Το πατριωτικό κήρυγμα των επιλόγων, όπως και οι επιγραμματικές 
φράσεις της δεύτερης σελίδας, αποτελούν δυο σοβαρές ενδείξεις ότι ο ίδιος 
πρέπει να είναι ο συγγραφέας των δυο βιβλίων. Τις ενδείξεις αυτές θα στηρί
ξουν και θα ενισχύσουν κατά τρίτο και κύριο λόγο η σύνθεση πρώτα των βι
βλίων, και ύστερα το ύφος και η γλώσσα».

Και στα δυο βιβλία υπάρχει ο ίδιος ακριβώς τρόπος γραφής. Ερωτήσεις.
«Και στην «Ιδέα Γενική» και στην «Ελληνική Νομαρχία» χρησιμοποιούν

ται πολύ συχνά οι ευθείες ερωτήσεις, είτε για να προχωρήσει ανετώτερα η 
ανάπτυξη των ζητημάτων είτε για να προσδοθεί έμφαση στο λόγο. Στην 
«Ιδέα Γενική», στη σ. 9: «Μα τι άραγε είναι τούτο το θερμαντικόν; κάτωθι 
θέλει γίνη αρίδηλον...» στη σ. 14 και πάλι: «Μα τι άραγε είναι αυτό το θερ
μαντικόν;... είναι τούτο μια ύλη ή όχι;»

«Στην «Ελληνική Νομαρχία» οι ερωτήσεις απαντώνται πολύ συχνά και 
εις ποικίλους σχηματισμούς. Ενδειχτικά θα αναφερθούν ορισμένες, παρόμοιες 
με αυτές της «Ιδέας Γενικής»: Στις σελ. 23, 24: «πως λοιπόν είναι δυνατόν ο 
ταλαίπωρος δούλος ...πως λέγω ημπορεί να καταλάβη, ότι η φύσις μας έκαμεν 
όλους όμοιους και ότι οι Νόμοι πρέπει να βλέπωσιν αδιαφόρως όλους τους 
πολίτας; πως είναι δυνατόν εκείνος ο σκληροτράχηλος τύραννος να στοχασθή 
ποτέ... πως τέλος πάντων είναι δυνατόν... πως είναι δυνατόν λέγω εκείνος ο 
σκλάβος οπού πάντοτε τύπτεται... πως λέγω είναι δυνατόν να γνωρίση αυτός, 
ότι αυτό ο ίδιος πρέπει να είναι εν μέρος του όλου... πως εν ενί λόγω να 

αγαπήση την ελευθερίαν όντας δούλος και να γνωρίση την ανάγκην της αποκτή- 
σεώς της;»

Με τα επιφωνήματα
«Ο Ανόνιμος στην «Ελληνική Νομαρχία» χρησιμοποιεί συχνά αναφωνή- 

ματα και επιφωνήματα. Επίσης γράφει μια - δυο λέξεις με θαυμαστικό, ή 
αρχίζει τη φράση του, την κόβει με αποσιωπητικά και συνήθως την κλείνει 
στο τέλος με κάποια λέξη, που τις περισσότερες φορές ακολουθείται από θαυ- 
μυστικό... Λίγα παραδείγματα είναι αρκετά να μας δείξουν αυτά τα γνωρίσμα
τα, που χαρακτηρίζουν το προσωπικό ύφος του συγγραφέα: Στη σε. 16 η φρά
ση αρχίζει με σχετλιαστικό επιφώνημα: «Φευ! που είσαι Ελευθερία ιερά! που 
Νόμοι! που Νομοδόται!» στη σελ. 37: «ώ της μεγαλοψυχίας σου θαυμάσιε 
Λεωνίδα, ώ της λαμπράς σου τύχης πανολβία Ελλάς»· στη σελ. 115 «ω αλοί- 
μονον εις τους Έλληνας οπού τον υπακούουσι!» στη σ. 126: «αλλ’ οι Χριστι
ανοί της Ελλάδος, φευ! οι γλυκύτατοι μου ομογενείς και ομόθρησκοι...» στη σ. 
144, υπσμ.. «είναι δυνατόν εν χρηστόν έργον να βλάψη; ε αγαπητέ! δεν είναι ο 
έργον οπού προξενεί την ζημιάν...» στη σ. 196: «εγώ να νουθετήσω τα υπο
κείμενά σας! ε μη γένοιτο». Και το κόψιμο της φράσης με αποσιωπητικά: Στη 
σ. 24 «...και ότι η ζωή του χρησιμεύει εις όλους, και ότι ο θάνατός του;... πως 
εν ενώ λόγω...» στη σ. 25: «πως ημπορείς... και άλλα τοιαύτα».

Στην «Ιδέα Γενική» η χρησιμοποίηση αναφωνημάτων, επιφωνημάτων 
κ.ά., σαν αυτά που έχουμε στην «Ελληνική Νομαρχία», και μάλιστα στη συχνό
τητα που παρατηρούνται αυτά εκεί, δε θα προσιδίαζε στο επιστημονικό περι
εχόμενο του βιβλίου. Μολαταύτα και στην «Ιδέα Γενική», στο σύντομο πα
τριωτικό επίλογο, απαντώνται οι ιδιορρυθμίες, που χαρακτηρίζουν το ύφος, το 
απόλυτα προσωπικό, της «Ελληνικής Νομαρχίας». Στη σ. 78 απαντάται η 
προσφώνηση: «Αναγνώσται! εγώ δίδω τέλος τούτου μου του ελάχιστου πονή
ματος...» στη σ. 79: «Και συ Γραικία, τερπνοτάτη μου μήτερ!» στην ίδια σελίδα: 
«...δεν θέλει σε κάμη να το διαυθυντεύσης αν... μα ώ θεοί! τι τάχα το όραμα 
τούτο οπού εις σχήμα μεγαλοπρεπούς μεν αλλά καταφρονεμένης γυναικός μοι 
παρασταίνεται! »

Για τη γλώσσα.
«Η γλώσσα στα δυο βιβλία είναι ακριβώς η ίδια. Πρόκειται για τη «λό

για» γλώσσα, που την ψευτομάθαιναν κατά την προεπαναστατική εποχή οι 
φιλομαθείς νέοι των ευκατάστατων οικογενειών από μισομορφωμένους δασκά
λους, συνήθως κληρικούς, και που στη συνέχεια την «πλούτιζαν» κατά την 
παραμονή τους σε ξένες χώρες, όπου πήγαιναν για ανώτερες σπουδές ή για 
εμπόριο. Όμως αυτή η γλώσσα, στην οποία γράφτηκαν η «Ελληνική Νομαρ
χία» και η «Ιδέα Γενική», μαρτυρεί φανερή προσπάθεια για αρχαϊσμό, ενώ 
ταυτόχρονα παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες στη σύνταξη, στο τυπικό και στις 
λέξεις. Μπορούμε να πούμε ότι ο συγγραφέας βάζει πλάι - πλάι, αδελφωμένα, 
στοιχεία λαϊκά και αρχαϊστικά, ενώ παραβιάζει συχνά τους γραμματικούς και 
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συντακτικούς κανόνες και της αρχαίας γλώσσας και της νεοελληνικής. Και 
όταν μιλάμε για συγγραφέα, εννοούμε τον κοινό και για τα δυο βιβλία. Ο Ν.Α. 
Βέης παρατηρεί για τη γλώσσα της «Ελληνικής Νομαρχίας»: «Μερικοί τη 
θέλουν φαναριώτικη της Πόλης. Δεν είναι, μα ούτε Εφτανησιώτικη. Περισσό
τερο φαίνεται το χρώμα της Ηπειρώτικο κι ακόμη περισσότερο Μωραϊτικο, 
όχι της λαϊκής μάζας, αλλά των γραμματισμένων κ’ εκείνων κι όλας, που 
είχανε ζήσει στα ξένα (Ιταλία, Γαλλία)».

«Από προσήλωση στο τυπικό της αττικής διαλέκτου ο συγγραφέας και στα 
δυο βιβλία προσαρμόζει σε αυτό λέξεις δημοτικές: Στην «Ιδέα Γενική», στη σ. 
21: κομμάτιον, στη σ. 48 διαμάντιον στην «Ελληνική Νομαρχία», στη σ. 29: 
περιβολέον, στη σ. 40 (και αλλού): οσπίτιον, στη σ. 154: χωράφιον. Κάτι ανά
λογο γίνεται και με τα επιρρήματα. Χρησιμοποιούνται και στα δυο βιβλία σε 
-ως και στο τυπικό τους πλάθονται τα νεοφανή: αναγκαίως («Ιδέα Γενική», σ. 
5. «Ελληνική Νομαρχία», σ. 12), επίσης στην «Ιδέα Γενική», στη σ. 65: αδυνά- 
τως, στη σ. 69: πλατυτέρως, αριδηλοτέρως, στη σ. 33: αισθαντικώς — έχουμε 
στη σ. 20 και το: διακεχωρισμενέστατα — και πλάι σε αυτά υπάρχουν τα 
δοτικοφανή: τη αλήθεια».

Για να μη σας κουράσω όμως αναφέρω πως ο Παπαχρίστος παίρνει και 
συγκρίνει ονόματα (ουσιαστικά, επίθετα) ρήματα, άρθρα, αντωνυμίες, επιρρή
ματα, που υπάρχουν στο βιβλίο και καταλήγει στο συμπέρασμα πως η σύγκρι
ση αυτή δείχνει πως έχουν τον ίδιο συγγραφέα.

Γιατί τώρα ο συγγραφέας του'βιβλίου «Ιδέα γενική» και της Νομαρχίας 
είναι ο ίδιος;

«Καθώς αναφέραμε προηγουμένως, στη σελίδα 2 του βιβλίου και κάτω 
από το «μότο» «Εκ του Ολίγου Το Πολλύ» δη[^σιεύεται η αγγελία: «Ας είναι 
γνωστόν ότι η Αριθμητική του Βιόΐ, η Γεωμετρία του Λεζάνδρ, η 'Αλγεβρα 
του Λακροά, και ένα Μυθιστορικόν, καλούμενον ο Ρασσελάς, μεταφράσθησαν 
εις το απλούν ημών ιδίωμα, και μετ’ ου πολύ θέλει ιδούν το φως». Εδώ είναι 
μια αγγελία για μελλοντική έκδοση τεσσάρων βιβλίων, που την έχει συνθέσει 
ο ίδιος ο συγγραφέας της «Ιδέας Γενικής». Στις λίγες αυτές γραμμές διακρί- 
νεται η γλώσσα και η διατύπωση που έχουμε στο κείμενο της «Ιδέας Γενικής» 
και φυσικά της «Ελληνικής Νομαρχίας». Τόσο που η κάθε λέξη μυθιστορικόν 
χωρίζεται με παύλα στα δυο συνθετικά μέρη της: Μυθ-ιστορικόν, όπως απα
ράλλαχτα στο κείμενο της «Ιδέας Γενικής» η λέξη θερμαντικ-αγωγείον και 
στο κείμενο της «Ελληνικής Μεραρχίας» η λέξη Αντι-βασιλείς».

«Τα δυο από τα τέσσερα έργα της αγγελίας είναι χωρίς καμιά αμφιβολία 
έργα του Γεωργίου Καλαρά. Του αξιόλογου αυτού πελοποννήσιου, που υπήρ
ξε σημαντική φυσιογνωμία στα τελευταία προεπαναστατικά χρόνια και στα 
πρώτα της Επανάστασης μέχρι το θάνατό του, έχουν περισωθεί τρία γράμμα
τα, τα δυο στον κώδικα του Ιωάννου Οικονόμου Λαρισσαίου, το τρίτο, αυτό- 
γραφο, στο αρχείο του απογόνου του Κ.Θ. Καλαρά. Το πρώτο γράμμα — και 

το πιο χρήσιμο στην έρευνα — το έχει στείλει ο Καλαράς από την Κόρινθο την 
1 Απριλίου 1815 στον «ομότεχνό» του — και στην επιστήμη, την ιατρική και 
στο ζήτημα της γλώσσας — Γιάννη Βηλαρά στη Λάρισσα, το άλλο γράμμα το 
έχει στέίλεί επίσης από την Κόρινθο στις 2 Απριλίου 1817 στον κοινό με το 
Βηλαρά φίλο τους Χριστόδουλο Κονομάτη στη Λαμία (βλπ. εικ. 10)· τέλος το 
αυτόγραφο είναι πολύ σύντομο, στην πραγματικότητα μικρό σημείωμα, και το 
απευθύνει στο φίλο και παλαιό συμφοιτητή Ιωάννη Κωλέττη, υποβάλλοντας 
την παράκληση να μεριμνήσει για την απαλλαγή του σπιτιού του στην Κόριν
θο από το «κονάκι», που είχαν κάνει σε αυτό τριάντα άντρες των ρουμελιώτι
κων κυβερνητικών δυνάμεων. Του Βηλαρά γράμματα προς τον Καλαρά περι
σώθηκαν δυο, στον ίδιο κώδικα Οικονόμου, ενώ του Χριστόδουλου Κονομάτη 
δεν περισώθηκε κανένα. Στο γράμμα του προς το Βηλαρά ο Καλαράς βρίσκει 
την ευκαιρία να μιλήσει για τη ζωή του, τις σπουδές του, τα γραψίματά του, 
και επιπλέον να διατυπώσει πολλές ιδέες για το ζήτημα της γλώσσας. Σπανιό
τατα ένα γράμμα δίνει τέτοιο θησαυρό πληροφοριών, που αφορούν τον απο
στολέα του. Εδώ ανάμεσα στα άλλα, γράφει στο Βηλαρά: «Έχο μεταφρασμέ- 
νιν από τον κερό οπού εσπούδαζα ις το σχολίον από το ιταλικόν τιν αριθμιτι- 
κίν του Βιότ, τιν γεομετρίαν του Ζιάνδρε, αφού ίλθα τις πατρίδα μου, μίαν 
δοκιμίν τις Τούρκικις θρισκίας, τον πρότον τόμον του σιστίματος τις φίσις του 
Μιραμπό, τόρα καταγίνομε να σινάκσο μίαν πρακτικίν γιατρικίν...» 'Ετσι δι
απιστώνεται από το γράμμα ότι του Καλαρά είναι τα δυο πρώτα έργα, που 
αναφέρονται στην αγγελία της «Ιδέας Γενικής», δηλαδή οι μεταφράσεις της 
Αριθμητικής» του γάλλου αστρονόμου και φυσικού JEAN-BAPTISTE BIOT και 
της «Γεωμετρίας» του επίσης γάλλου μαθηματικού Α.Μ. LEGENDRE.

«Ο Γεώργιος Καλαράς έγραψε αρκετά έργα — εκτός από την «Ελληνική 
Νομαρχία» και την «Ιδέα Γενική» και στα νιάτα του, όταν σπούδαζε στην 
Ιταλία, και αργότερα, όταν επέστρεψε στην πατρίδα και ασκούσε το επάγγελ
μα του γιατρού. Το Βηλαρά πληροφορεί ότι έχει συγγράψει «Δοκίμι γραμμα- 
τικίς τις γλόσας μας» και ότι αυτή ήταν έτοιμη για να τυπωθεί στη Βενετία, 
μα ότι το τύπωμα σταμάτησε την τελευταία στιγμή, και ότι τώρα, στα 1815, 
πρόκειται να τυπωθεί στο ΤριέστΓ του στέλνει και «ένα ίσον» (=αντίγραφο), 
για να το δει, πριν προχωρήσει σε εκτύπωση, και να του πει τη γνώμη του. 
Ακόμη, εκτός από την «Αριθμητική» και τη «Γεωμετρία», έχει μεταφράσει 
«μιαν δοκιμίν τις Τούρκικις θρισκίας, τον πρότον τόμον του σιστίματος τις 
φίσις του Μιραμπό». Και την εποχή που γράφει το γράμμα του στο Βηλαρά, 
ετοιμάζει — «καταγίνομαι να συνάκσο» — μια «πρακτική ιατρική».

Ο Καλαράς ξέρει πολύ καλά την ιταλική γλώσσα, γιατί αυτή έμαθε πριν 
και από τα ελληνικά- μικρό παιδάκι του τη δίδαξε κάποιος «φλαρόπαπας», 
όπως λέγει ο ίδιος. Ήταν λοιπόν σε θέση να μεταφράσει βιβλίο ιταλόγλωσσο. 
Και η «Ιδέα Γενική» είναι συγκέντρωση υλικού από ξενόγλωσσα ειδικά βι
βλία, που μεταφράστηκε στα ελληνικά" «εράνισμα» ονομάζεται και στον τίτλο 
του εσωφύλλου. Τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν και έδωσαν το σχετικό υλι
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κό, είναι ιταλικά, καθώς αυτό διαπιστώνεται από τους διάφορους επιστημονι
κούς όρους, που είναι στο κείμενο, στις παρενθέσεις και στις υποσημειώσεις 
—μαζί πάντοτε με την αντίστοιχη απόδοσή τους στα ελληνικά — και που 
είναι όλοι ιταλικοί (π.χ.: έλξη - attrazione, συγγένεια - affinatas). Εκτός από 
τα ιταλικά ήξερε ο Καλαράς και τη γαλλική γλώσσα, για να μεταφράζει μάλι
στα γαλλικά συγγράμματα. 'Ετσι αφού είναι γνώστης των ιταλικών και των 
γαλλικών, μπορεί να κατανοηθεί και η ικανότητά του, που την αναφέρει στην 
εξωτερίκευση των στοχασμών και των ιδεών του, που τον απασχολούν στην 
καθημερινή ζωή. Όταν βυθίζεται σε θλιβερές σκέψεις και ποζητάει κάπου τη 
λύτρωση, γράφει ό,τι του έρχεται στο μυαλό σε «χαρτία» και αυτά τα πρόχει
ρα, μα και αυθόρμητα, γραψίματά του τα ρίχνει σε ένα κιβώτιο- ανοίγοντάς το 
αργότερα βρίσκει «γεγραμμένα χαρτία» στα ιταλικά, στα γαλλικά και στα 
ελληνικά: «άλλα βρήκα γεγραμμένα ιταλιστί, άλλα γαλλιστί και άλλα εις την 
γλώσσαν μας». Μονάχα ένας που τα ιταλικά και τα γαλλικά τα έχε ζήσει 
μικρό παιδί σχεδόν σα μητρική του γλώσσα και φυσικά τα έχει μάθει στην 
εντέλεια, εκφράζεται στο γραφτό λόγο με αυτό τον τρόπο. Και αυτός είναι ο 
Καλαράς».

Ο Καλλαράς γράφει στα γράμματά του στο Βηλλαρά σε μια πολύ απλού 
στευμένη γραφή χρησιμοποιεί ένα μόνο ι το γιώτα ένα μόνο ο το όμικρο και 
ένα ε το έψιλον.‘Αυτό κατά τον Γΐαπαχρίστο εξηγεί και το γιατί στο πρωτό
τυπο ο συγγραφέας της Νομαρχίας ονομάζεται «Ανόνιμος» με όμικρο και γι
ώτα. Έχει μάλιστα πληρέστατο δίκαιο όταν λέει πως δεν είναι δυνατό να 
πρόκειται για τυπογραφικό λάθος όπως είπαν μερικοί. Γιατί όσο νάναι όλο 
και κάποιος γραμματιζούμενος φίλος θάρθει για να του διορθώσει τον τίτλο. 
Μετά, αυτή η γραφή από τον Καλαρά μπορεί να εξηγήσει τα πάρα πολλά 
λάθη που υπάρχουν στα δυο βιβλία την «Ιδέα Γενική» και την «Ελληνική Νο
μαρχία»·

Ο Παπαχρίστος πιστεύει πως στο γράμμα του ο Καλαράς προς το Γιάννη 
Βηλαρά κάνει σαφείς υπαινιγμούς τόσο για την «Ιδέα Γενική» όσο και για 
«Ελληνική Νομαρχία» γράφει:

«Και, όμως πιστεύω ότι σε ακροτελεύτια περικοπή του γράμματος στο Βη
λαρά μπορούμε να αναγνωρίσουμε συγκαλυμμένη μαρτυρία και για τα δυο αυ
τά βιβλία. Η περικοπή αυτή είναι η ακόλουθη, στην ακριβή απόδοση του πρω
τοτύπου: έχο μεταφρασμένιν από τον κερόν οπού εσπούδαζα τιν αριθμιτικίν 
του Βιότ, τιν γεομετρίαν του Ζιάνδρε, αφού ίλθα ις τιν πατρίδα μου, μίαν 
δο'κιμίν τις Τουρκικίς θρισκίας, τον πρότον τόμον του σιστίματος τις φίσις του 
Μιραμπό. Τόρα καταγίνομε να σινάκσο μίαν πρακτικίν γιατρικίν. Με δέφτερον 
σου στέλνο κε μίαν κόλαν από κανένα από αφτά. Διά τα πρότα βιβλία, κε τιν 
γραμματικίν βεβεόσου από τον εκσοχότατον φίλον μου κε σιμαθιτίν Γιάνιν 
Κολέτιν τον σιμπατριότιν σου. Ενθιμίσου τον φιλόσοφον εκίνον, όταν γράφις, 
να μι φένετε το χέρι οπού πλιγόνι, επιδί... ίνε έβλογον να γραφί ένα αλφαβητά
ρι, ίγουν πεδαγογία;» Εδώ γεννάτε αμέσως το ερώτημα ποιά είναι τα πρώτα 

βιβλία. Είναι μήπως η «Αριθμητική» του «Βιότ» και η «Γεωμετρία» του «Ζι- 
άνδρε»; Γράφει ο Καλαράς ότι «με δέφτερον σου στέλνο κε μίαν κόλαν από 
κανένα από αφτά»- δηλαδή από εκείνα που έγραψε μετά την επιστροφή του 
στην Ελλάδα και από εκείνο το ιατρικό που τώρα ετοιμάζει ή από όλα, και 
από τα κορινθιακά πονήματά του και από εκείνα που έχει μεταφράσει στην 
Ιταλία. Στη δεύτερη περίπτωση τα «πρώτα βιβλία» είναι άλλα και όχι η 
«Αριθμητική» και η «Γεωμετρία». ΓΓ αυτά·τα «πρώτα βιβλία», καθώς και 
για τη «Γραμματική», λέγει του Βηλαρά να πληροφορηθεί («βεβαιωθή») από 
το φίλο του και συμφοιτητή στην Ιταλία I. Κωλέττη- το βεβαιώσου έχει ακρι
βώς την έννοια «πληροφορήσου», «μάθε». Δε νομίζω ότι λέγοντας ο Καλαράς 
«πρώτα βιβλία» περιλαμβάνει σε αυτά και την «Αριθμητική» και τη «Γεωμε
τρία», αφού οι μεταφράσεις τους δεν έχουν τυπωθεί σε βιβλίο και έχουν μείνει 
χειρόγραφες, τέτοιες σαν τη «Γραμματική».

«Οι απορίες που προκαλούνται από τη γριφώδη περικοπή είναι βασικά 
δύο: πρώτη, ποιό είναι το χέρι, που πληγώνει και δεν πρέπει να «φαίνεται», 
και δεύτερη, ποιό είναι το «αλφαβητάρι» ή «παιδαγωγία», που για τον επιστο
λογράφο δεν είναι τόσο «εύλογον» να γραφεί. Βέβαια δε δυσκολευόμαστε να 
δούμε ότι το «αλφαβητάρι» είναι αυτό που «πληγώνει» και ότι ο συγγραφέας 
του το «χέρι όπου πλιγόνι», δεν πρέπει να «φαίνεται». Από τις μεταφράσεις, 
που αναφέρονται στην περικοπή, καμιά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «αλφα
βητάρι» και ούτε είναι κείμενο, που «πληγώνει» με το περιεχόμενό της, έτσι 
που να απαιτείται η απόκρυψη του συγγραφέα της- ακόμη λιγότερο είναι τέ
τοιο κείμενο η «Πρακτική Γιατρική» και η «Γραμματική». Κατά συνέπεια, η 
σκέψη μας πηγαίνει δικαιολογημένα στην «Ελληνική Νομαρχία», γιατί αυτή 
είναι μια «παιδαγωγία», ένα καθοδηγητικό και διδακτικό για το λαό βιβλίο, 
και αυτή πραγματικά μαστιγώνει, και μάλιστα πολύ σκληρά, τους παντοειδείς 
δυνάστες των Ελλήνων, αλλοεθενείς και γηγενείς. Αν μελετήσουμε προσεχτι
κά την όλη περικοπή του γράμματος, χωρίς κατατμήσεις και απομονώσεις 
λέξεων, θα διαπιστώσουμε ότι ο Καλαράς εξηγεί στο φίλο του το Βηλαρά τι 
βιβλίο είναι η «Ελληνική Νομαρχία» και του επισημαίνει την αναγκαστική 
ψευδωνυμία της, ενώ λίγο πριν του συνιστά να αναζητήσει σχετικές πληροφο
ρίες για το βιβλίο από τον Κωλέττη, που ασφαλώς ήταν ενημερωμένος στο 
θέμα. Για λόγους ασφάλειας, τόσο αναγκαίας σε αυτές τις περιπτώσεις και σε 
τέτοιες εποχές, η περικοπή στο γράμμα του δε διακρίνεται για νοηματική 
καθαρότητα και γλωσσική σαφήνεια, με αποσιωπήσεις, με αοριστίες και με
ταφορικές εκφράσεις».

Μετά από αυτά όλα πιστεύω πως ο Παπαχρίστος έχει βρει τελικά το 
συγγραφέα της «Ελληνικής Νομαρχίας». Όσοι από το ακροατήριο ενδιαφέ
ρονται για περισσότερες λεπτομέρειες ας δουν το ίδιο το βιβλίο με προσοχή.

ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
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SALVINO NUCERA, AGAPAO NA GRASPO (POESIE IN GRECANICO). 
COSENZA (Φεβρουάριος 1987)

Στις αρχές του περασμένου χρόνου (1987) ο Ελληνικός Πνευματικός 
Όμιλος Κύπρου έστειλε σε εκατοντάδες κρατικές, δημοτικές, πανεπιστημια
κές και μοναστηριακές βιβλιοθήκες της Ιταλίας, σε πανεπιστημιακούς και σε 
άλλους ελληνιστές καθώς και σε λογοτεχνικά περιοδικά της χώρας αυτής την 
«Ανθολογία Κυπρίων ποιητών» που εξέδωσε στα ιταλικά, σε μετάφραση του 
ιταλού ελληνιστή Michele lannelli, κάτω από τον ποιητικό τίτλο «Fiori poetici 
dall’ isola di Afrodite» — «Ποιητικά λουλούδια από το νησί της Αφροδίτης». 
Στους μήνες που ακολούθησαν έφτασαν στον Όμιλο δεκάδες αποδείξεις πα
ραλαβής και ευχαριστήρια σημειώματα. Από το Reggio Calabria (το αρχαίο 
Ρήγιον της Καλαβρίας) ο ελληνιστής πανεπιστημιακός καθηγητής Domenico 
Minuto, μαζί με το ευχαριστήριο σημείωμα, έστειλε και μια μικρή ποιητική 
συλλογή γραμμένη από τον ποιητή Salvino Nucera. Η συλλογή αυτή έχει τον 
τίτλο «Agapao na graspo» δηλαδή να γράψω, και τον υπότιτλο «poesie in gre
canico» — «ποιήματα στην ελληνίζουσα διάλεκτο».

’Ενα βιβλίο μάλλον απροσδόκητο, όσο κι αν όλοι κάτι έχομε ακούσει για 
τους Έλληνες της Κάτω Ιταλίας. Μέσα στο βιβλίο βρισκόταν και ένα ταχυ
δρομικό δελτάριο (καρτ-ποστάλ), διαφημιστικό της προσπάθειας των ανθρώ
πων αυτών να διατηρήσουν την ιδιότυπη ελληνική τους διάλεκτο. Στο πάνω 
ημικύκλιο ενός κυκλικού αυτοκόλλητου γράφει: «Greki ti Ccalabria» — «Έλ
ληνες της Καλαβρίας» και στο κάτω ημικύκλιο «Afudatema na mi chathi i 
glossama» «Βοηθάτε μας να μη χαθεί η γλώσσα μας». Στο πλάϊ, στα ιταλικά, 
άλλα δυο συνθήματα «Non è giusto che un popolo perisca» — «Δεν είναι δίκαιο 
ένας λαός να χαθεί» και «La nostra cultura non deve essere schiacciata» «H 
κουλτούρα μας δεν πρέπει να αφανιστεί». Αξίζει παρενθετικά, να προστεθεί 
ότι προς τον ΕΠΟΚ έφτασε από την ίδια περιοχή, από τη Città di Bova ή Città 
di Vua), την πόλη του Βου, και μια χριστουγεννιάτικη κάρτα με την δίγλωσση 
ένδειξη και ευχή: «Natale 1987 - Kalo Cristoienna» και «Capodanno 1988 - 
Kalò Króno Cinurio».

Ο ποιητής Salvino Nucera ανήκει στη νέα γενιά των Ελλήνων της Κάτω 
Ιταλίας. Γεννήθηκε σ’ ένα μέρος που λέγεται Choriò di Roghudi, τον Μάρτη 
του 1952. Από το 1980 ως το 1982 υπήρξε συντονιστής του κύκλου «Η Ιωνι
κή» των Ελλήνων της Καλαβρίας και για πολλά άλλα χρόνια, προηγουμένως 
και μετά, σύμβουλος του ίδιου κύκλου. Με υποτροφία παρακολούθησε μαθή
ματα νεοελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Έλαβε 
μέρος στην επίσκεψη της ελληνικής νεολαίας της Καλαβρίας στο Ηράκλειο 
της Κρήτης και ηγήθηκε της επίσκεψης των ηλικιωμένων Ελλήνων της Καλα
βρίας στις Αθήνες. Ως μέλος σχετικής Επιτροπής συνέβαλε στην οργάνωση 
έκθεσης χειροτεχνίας των Ελλήνων της Καλαβρίας στην Ελλάδα. Παρουσίασε 
τον λαογραφικό Όμιλο του κύκλου «Η Ιωνική» σε εκδηλώσεις στη Σαρδηνία 

και τη Λευκάδα. Συμμετέσχε, με τον ίδιο λαογραφικό Όμιλο, στο διεθνές 
φεστιβάλ νεολαίας στη Ρόδο με απαγγελίες ποιημάτων του. Ποιήματά τ-ου 
έχουν μελοποιηθεί από τον Όμιλο της πόλης «Jalò tu Vua» για τον δίσκο «I 
Riza» που περιλαμβάνει μουσική και τραγούδια των Ελλήνων της Καλαβρίας 
και τον οποίο εξέδωσε ο Δήμος του Vua. Ο Salvino Nucera ανήκει στους 
μαχητές της πρώτης γραμμής στον αγώνα για την αναγέννηση της ελληνίζου- 
σας διαλέκτου της Κάτω Ιταλίας.

Η ποιητική συλλογή «Agapao na graspo» αποτελείται από 46 σύντομα 
ποιήματα, έκτασης από 8 μέχρι 29 στίχους το καθένα. ' Οπως γράφει ο ίδιος ο 
ποιητής στο πρώτο ποίημα «Agapao na graspo/apànu st’ aspro charti/me 
cùndura loghia...», δηλαδή με συντομία.

Τα ποιήματα του Nucera απηχούν τις διάφορες πλευρές της μοναξιάς που 
χαρακτηρίζει τη ζωή των Ελλήνων της Ιταλίας, οι οποίοι έχουν επιβιώσει 
μέσα στον χρόνο. Είναι μια μοναξιά φυσική μέσα στο απόκρημνο τοπίο, που 
το δημιούργησαν οι καθιζήσεις και η ορμή των χειμάρρων. Η μοναξιά αυτή 
επιτείνεται από την εγκατάλειψη της υπαίθρου από τους κατοίκους της και 
την ερήμωση των περιοχών που άλλοτε έσφυζαν από ζωή.

Το παράπονο και ο καημός του ποιητή για τη γλώσσα που κινδυνεύει να 
πεθάνει ενισχύονται κι από προσωπικές περιπέτειες: στερήσεις, χωρισμούς, 
θανάτους αγαπημένων προσώπων. Η ποίησή του, ωστόσο, είναι τρυφερή, θά- 
λεγε κανείς παιδική, που αναβρύζει κατευθείαν μέσα από τους αιώνες του 
ελληνικού παρελθόντος. Διαβάζοντας τα ποιήματα της συλλογής νιώθεις ένα 
ελαφρό σκίρτημα, το ίδιο που νιώθεις όταν συναντιέσαι με την απλότητα και 
την αμεσότητα της αρχαίας λυρικής ποίησης.

Τα θέματα των ποιημάτων του Salvino Nucera, αυτού του νεαρού απογό
νου μιας μακρόχρονης αδιάσπαστης παράδοσης, είναι η ζωή, ο χρόνος κι ο 
θάνατος, ο ανθρώπινος πόνος, ο χωρισμός, η μοναξιά, η αγάπη για τον άνθρω
πο, η φιλία, ο έρωτας, η οικογενειακή στοργή, η απέραντη φυσιολατρεία, η 
νοσταλγία της παιδικής ηλικίας. Ο στίχος των ποιημάτων είναι ελεύθερος, 
υπάρχουν όμως και ποιήματα με την παραδοσιακή ομοιοκαταληξία, που ο 
ποιητής την χρησιμοποιεί άνετα και κάποτε πολύ πετυχημένα.

Η γλώσσα των ποιημάτων:
Χωρίς να έχω μελετήσει κανένα θεωρητικό βιβλίο για το γλωσσικό ιδίω

μα των Ελλήνων της Καλαβρίας, στηριγμένος μόνο σε παρατηρήσεις πάνω 
στα ποιήματα για τα οποία μιλώ, θα αναφερθώ δειγματοληπτικά σε μερικά 
βασικά φαινόμενα της γλώσσας αυτής, που πιστεύω ότι ενδιάφέρουν όχι μόνο 
το γλωσσολόγο αλλά και πολλούς από μα£, και θάναι και μια πρόχειρη προε
τοιμασία για τα ποιήματα που θα διαβάσω στη συνέχεια.

Στη φθογγολογία: Τα διπλά σύμφωνα αναλύονται και αναγραμματίζον- 
ται: graspo (γράψω), spichi (ψυχή), apospe (απόψε), metasci (μετάξι), anisce
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Γεώργιος Χατζηκωστής

(άνοιξε), sceni (ξένοι). Ένας φθόγγος που ακούεται μεταξύ του ταυ και του 
δέλτα αντί των δυο λάμδα: addahazi (αλλάζει) maddhià (μαλιά). Κλ αντί κρ: 
ddacli (δάκρυ). Μετάθεση συμφώνων: pricada (πικράδα). Αποβολή του τελικού 
σίγμα σε πρωτόκλιτα και δευτερόκλιτα αρσενικά: ο âthropo, ο potamó, ο Keró, 
ο Voréa Αφομοίωση φωνηέντων: manachó (μοναχό), éne (είναι), scotidi (σκοτά
δι). Ένωση των εγκλιτικών με την προηγούμενη λέξη: glossamu, èmamu, nerâ- 
su, crevattiutu.

Επέκταση της λέξης με προσθήκη ενός — e στο δεύτερο ενικό του ρήμα
τος: pethénise, efighese, meletäse. Αλλοιώσεις: peranni (περνάει), atthâ (άνθη), 
petti (πετά), chuma (χώμα), vua (βους), petuddha (πεταλούδα).

Στο λεξιλόγιο: επιβιώσεις της αρχαίας: methenü (μετ’ εμού) methesü 
(μετά σου), kataóde (καταώδε), catacitte (κατακείθεν), arte (άρτι, τώρα, σήμε
ρα) και άλλα. Και μια αναφορά σε λέξεις χαρακτηριστικές της κυπριακής δια
λέκτου, που δένουν τις δυο ακραίες περιοχές της Μεσογείου, όπου επιβιώνει η 
γλώσσα των Ελλήνων: esü (εσού), sonno (μπορώ), erkete (έρκεται) tundin ora 
(τούντην ώρα), cataci (κατατζ'εί), aschipóvlito (αλυπόλητος).

Θα επιχειρήσω να διαβάσω τώρα μερικά από τα ποιήματα της συλλογής, 
προσπαθώντας να αποδώσω όσο μπορώ τη διάλεκτο. Πρώτα μια απόδοση 
στην κοινή νεοελληνική: (ανάγνωση των ποιημάτων):

α. Maghia (σ. 28)
β. Apospe (σ. 26)
γ. Rize (σ. 52)
Τελειώνω με μια παρατήρηση: Δεν ξέρομε πώς θα εξελιχθεί το γλωσσικό 

ιδίωμα των δυτικότερων αυτών Ελλήνων της Μεσογείου. Η συγκινητική όμως 
αυτή ποίηση και η ακόμα πιο συγκινητική κι αξιοθαύμαστη αγάπη των Ελλή
νων της Κάτω Ιταλίας για τη γλώσσα τους, και οι αγώνες τους για τη συντή
ρησή της (πράγματα που μας οδηγούν σε ευρύτερο στοχασμό για τη μοίρα της 
γλώσσας του Ομήρου, της ορθόδοξης εκκλησίας και του Σολωμού), θέτουν 
υπό κατηγορία εμάς τους υπόλοιπους Έλληνες στην Κύπρο και στην Ελλάδα. 
Γιατί εν ονόματι της ευκολίας συνεχίζομε να διαφθείρομε συνειδητά, και συ
νεπώς ασυνείδητα, τη γλώσσα μας, τόσο, ώστε ύστερα από λίγα ή πολλά 
χρόνια εκείνος που θα «ομιλεί» και θα καταλαβαίνει ελληνικά θα είναι ίσως 
ένα σπάνιο και αξιοπερίεργο είδος.

Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ

MACHIA

An isonna na camo mia maghia 
ithela na ghenastò aspri pétuddha 
ja na petao apanu sta maddhiasu 
macria san potamò asce matasci. 
An isonna na camo mia maghia 
essena s’ ecanna attho rodino 
me to pio miaszise poddhì 
c’ egò eghenommo melissi 
na soso petai panu se’ essena. 
An isonna na camo mia maghia 
ithela na ghenastò usignolu 
ja na erto apanu sto barcunisu 
ce na su sicoso enan tragudi 
glicio pose to meli ton atthò 
lamburistò pos’ene i agapi. 
An isonna na camo mia maghia 
ecanna ti i szoissu ce i dikimu 
ichai na porpatiu cheri sto cheri.
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APOSPE
Apospe emmena mu jelai i cardia 
ja tin cinurghi megali charapia: 
to glicio apandima m’ essena 
na mi to sciporei thelo kanena. 
Peta spichimmu, peta macria 
desce tin agapimu glicia, 
ghirie ena ddendrò atthimeno 
jati echi poddhi pu tin ameno. 
Apospe to fengari lamburiszi 
ce an da chilisu to meli staszi, 
achortati i glossamu to glifi 
chorteni manachò ossu sto tafi.

RIZE
I rizemu eminai eci 
sto chuma pu irta ston cosmo 
ismia me tin cardia, 
me tin glossa to ggonèomu. 
Rize macrie ce palee 
ti efuscoai sto chuma tu keru 
ce tegghionnusi, perannonda 
ti thalassa, sti Grecia.
Eci sto Chorio pu eghenastina mega 
eminai glicade ce pricade.
I glicada tu pedi 
me tossa onira stin ciofali, 
ti etreche sta chorafia 
apisu ste ppetuddhe 
c’ esclapenne sta dendrà 
jà na piai te ccinurjie folèe, 
ti ecanne tosse zimie.
I pricada tu athròpu 
ti ivre posso ene scerò 
to porpatima ti zoi 
sta pramata cathimerinà 
channonda ta onira 
ce tossa agapimmenna. 
Megali pricada simero 
na stathò macria 
jà na echo mia dulia. 
Thelo na condofero 
pu afica te rrizemu 
ce na mi tes ivro maremmene.

175 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ 

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλείσθε στα αποκαλυπτήρια της προτομής του αείμν. Κωνσταντί
νου Σπυριδάκι που θα γίνουν στα προπύλαια του Παγκυπρίου Γυμνασίου την 
Τετάρτη, 18.5.1988, στις 11 π.μ. από την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εισαγωγή από τον κ. Κ. Χρυσάνθη, πρόεδρο του ΕΠΟΚ «Το έργο του Κ. 
Σπυριδάκι, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο», από τον κ. Γ. Χατζηνικολάου, Διευ
θυντή του Παγκυπρίου Γυμνασίου,

Αποκαλυπτήρια από την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσό
στομο

Κατάθεση στεφάνων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

Τό Επίγραμμα: 'Ελλάδα τό όνειρό μου και ή γραφή μου χαρακτηρίζει τόν 
άείμνηστο Κωνσταντίνο Σπυριδάκι. ' Η δράση του ήταν πάντα μέσα στό εύρύ 
πλαίσιο «'Ελλάδα». 'Ο «'Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου», έμ
πνευση καί ύλοποίηση του τιμωμένου, μέ πρώτα μέλη άπό αύτό τό τιμημένο 
«Παγκύπριο Γυμνάσιο» καί μέ κύριο στόχο τή συνεχή άξιοποίηση των έλληνι- 
κών γραμμάτων, έθεώρησε ύποχρέωσή του, άπολύτως δικαιολογημένη καί μέ 
συνεννόηση μέ άλλα πνευματικά σώματα, νά άνεγείρει τήν προτομή τού άεί- 
μνηστου δασκάλου μας τοϋ Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, έδώ στό προαύλιο τοϋ 
«Παγκυπρίου Γυμνασίου», πού τό έξυπηρέτησε πνευματικά καί έθνικά. Μέ 
τήν τοποθέτηση τής προτομής σ’ αύτό τόν χώρο, ό άείμνηστος γυμνασιάρχης 
θά παραστέκεται στούς άγώνες τοϋ ιστορικού αύτοϋ μελάθρου τών γραμμά
των μέ τήν πνευματική του παρουσία καί μέ τό σχόλιο καθηγητών, μαθητών 
καί έπισκεπτών.

'Ο «Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» έφιλοδώρησε προτομές 
καί μνημεία στή Λευκωσία, όπως εκείνες τοϋ Διονύσιου Σολωμοϋ, τοϋ Δημη- 
τριου Λιπέρτη, τοϋ Κωστή Παλαμά καί τής Μνήμης «’Εθνικής Αντίστασης
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1941-1944» μέ έμπνευση καί εξεύρεση τών σχετικών έξόδων άπό τον άείμνη- 
στο πρόεδρό του τον Κωσνταντϊνο Σπυριδάκι. Τώρα ό "Ομιλος φράντισε μέ 
βάση τήν γραμμή εκείνου νά τοϋ άνεγείρει αύτή τήν προτομή ώς έλάχιστη 
άνταπόδοση τών όσων επραξε γι’ αύτόν.

' Η ένταξη όμως τών άποκαλυπτηρίων τής προτομής αύτής μέσα στούς 
εορτασμούς τών 175 χρόνων προσφοράς τοϋ «Παγκυπρίου Γυμνασίου» ενέχει 
οφθαλμοφανή συμβολικό χαρακτήρα καί κατά κάποιο τρόπο άδιαμφισβήτητη 
άναγνώριση τοϋ εθνικού καί παιδαγωγικού άναστήματος τοϋ άείμνηστου 
Κωνσταντίνου Σπυριδάκι.

'Ως έκπρόσωπος τοϋ «'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου» οφεί
λω νά έκφράσω άπό μέρος τών μελών του, όπως καί τών μελών τών άδελφών 
πνευματικών σωματείων:

α) τις εύχαριστίες προς όσους συνεισέφεραν στήν άνέγερση τής προτομής 
αύτής, ιδιαίτερα στήν οικογένεια Σπυριδάκι, Θάλεια, Άνδρέα καί Φιλόκυπρο 
Σπυριδάκι,

στήν Α.Μ. τον ’Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο, πού εύαρεστή- 
θηκε νά κάμει καί τά άποκαλυπτήρια τής προτομής', στον Μητροπολίτη Κιτί- 
ου κ. Χρυσόστομο, στο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Χρύσανθο, στή Μορφωτική 
'Υπηρεσία τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας, στήν ’Εφορεία τών 'Ελληνικών Έκ-

Εισαγωγη άπό τόν Κύπρο ΧρυσάνΙ

παιδευτηρίων Λευκωσίας, στήν «'Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών», στήν 
«Πνευματική ’Αδελφότητα 'Ελληνίδων Κύπρου», στήν «’Εθνική 'Εταιρεία 
Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου», στο «Ταμείο εκδόσεων» τοϋ «'Ελληνικού 
Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου», στον Καθηγητικό Σύλλογο τού «Παγκυπρίου 
Γυμνασίου», στο «Λύκειο 'Ελληνίδων ’Αμμοχώστου», καί στά άτομα

Μιχαλάκη Κυθραιώτη
Ζήνωνα Σεβέρη
Φρίξο Βράχα
Κώστα Προυσή
Βάσο Καραγιώργη
’Αλέξανδρο Κοσμά
Γεώργιο Εύστρατιάδη
Δημήτριον Εύαγγελίδη
Πέτρο Πετρόπουλο
Κώστα Χριστοφίδη

καί σέ πολλούς άλλους μέ μικρότερα ποσά, πάντως εύπρόσδεκτα μές το συμ
βολικό τους χαρακτήρα

Καί β) τις εύχαριστίες προς όλους έσάς, πού τιμάται μέ τήν παρουσία σας 
τούς έργάτες τοϋ λόγου καί τής παιδείας γιά το έλληνικό τους έργο. Τέλος, 
εύχαριστίες άπονέμουμε καί στο γλύπτη Άνδρέα Σαββίδη πού φιλοτέχνησε 
τήν προτομή.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου 
Κύπρου, να αποκαλύψουμε την προτομή του αειμνήστου Κωνσταντίνου Σπυ- 
ριδάκι, με πολλή ευχαρίστηση, και γιατί η προσφορά του αειμνήστου στη νήσο 
και στο λαό μας πολύτιμη ήταν και πολύμορφη, αλλά και γιατί υπήρξε και για 
μας προσφιλής καθηγητής και Γυμνασιάρχης.

Προικισμένος με πολλές ικανότητες και με δημιουργικό πνεύμα, άφησε 
ανεξίτηλη τη σφραγίδα του περάσματος του σ’ όλους τους τομείς, στους 
οποίους κλήθηκε να υπηρετήσει ή προσφέρθηκε να εργασθεί. Ως επιστήμονας 
και μελετητής, ως εκπαιδευτικός, - καθηγητής και Γυμνασιάρχης, - ως Πρόε
δρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και της Κοινοτικής Συνελεύσεως και ως 
Υπουργός Παιδείας, ήταν πάντα αφοσιωμένος στο καθήκον με θρησκευτική, 
μπορεί κανείς να πει, ευλάβεια.
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Έβλεπε την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων της νήσου μας όχι μόνο ως 
προσφορά γνώσεων, αλλά και κατ’ εξοχή ως σφυρηλάτηση χαρακτήρων, με 
την καλλιέργεια και άρδευση των ψυχών της νεολαίας με τα εθνικοθρησκευτι- 
κά νάματα της Ορθόδοξης Χριστιανικής μας πίστεως και της πατρογονικής 
ελληνικής σοφίας και αρετής.

Ως Γυμνασιάρχης του ιστορικού τούτου και τιμημένου εκπαιδευτηρίου, 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου, προσέδωσε μοναδική αίγλη και στο αξίωμα του 
Γυμνασιάρχη, αλλά και στο εκπαιδευτήριο τούτο που διηύθυνε. Για ένα τέταρ
το του αιώνα το Παγκύπριο Γυμνάσιο ταυτίσθηκε με το Γυμνασιάρχη του, 
τον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι. Γιατί ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις δεν ήταν ένας 
των Γυμνασιαρχών. ' Ηταν ο Γυμνασιάρχης με την πλήρη διάσταση του αξιώ
ματος. Και ήταν ο Γυμνασιάρχης και για τους μαθητές, αλλά και για τους 
καθηγητές. Η αυστηρότητα και η συνέπεια στη διοίκηση, ο προγραμματισμός, 
αλλά και η άγρυπνη παρακολούθηση για το τι γινόταν μέσα και έξω από τις 
αίθουσες διδασκαλίας επέβαλλε σ’ όλους το πνεύμα της ευθύνης και της τά- 
ξεως, αλλά και ενέπνεε στους καθηγητές την προσήλωση στο καθήκον, και 
στους μαθητές τη φιλοδοξία για πρόοδο και διάκριση. Οι διοργανούμενες 
εξάλλου κατά τη διάρκεια της γυμνασιαρχίας του πνευματικές, καλλιτεχνικές, 
εθνικές και άλλες εκδηλώσεις συνέβαλλαν ώστε το Παγκύπριο Γυμνάσιο να 
μην περιορίζεται στα όρια ενός τυπικού σχολείου, αλλά να προβάλλει ως ένα 
ζωντανό πνευματικό Κέντρο, πραγματικό τέμενος μουσών, ως πνευματική 
εστία, που εξέπεμπε την ακτινοβολία της όχι μόνο στο χώρο της πόλεως και 
επαρχίας Λευκωσίας, αλλά σ’ ολόκληρη τη νήσο μας και όχι σπάνια, δεν θα 
ήταν υπερβολή κανείς να πει σ’ ολόκληρο τον Ελληνισμό.

Πέρα από τη γυμνασιαρχική εκπαιδευτική του αποστολή, σημαντική 
υπήρξε και η προσφορά του ως εμπνευστή και πρωτεργάτη στην ίδρυση και 
λειτουργία των πνευματικών και επιστημονικών σωματείων, της «Εταιρείας 
Κυπριακών Σπουδών», του «Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου» και του 
Συνδέσμου Ελλήνων Φιλολόγων «Στασίνος». Με άρθρα, ομιλίες και μελέτες 
πάνω σε διάφορα εκπαιδευτικά, ιστορικά και άλλα πνευματικά θέματα συνέ
βαλε ουσιαστικά στην ανύψωση της πνευματικής και επιστημονικής στάθμης 
του κυπριακού Ελληνισμού.

Αλλ’ η προσφορά του αειμνήστου Κωνσταντίνου Σπυριδάκι δεν περιορί- 
σθηκε μόνο στον εκπαιδευτικό και πνευματικό τομέα. Από τη θέση του ως 
Γυμνασιάρχη και με το κύρος, που ο ίδιος με τη δημιουργική του παρουσία και 
δραστηριότητα έδωσε στο αξίωμά του, με δημοσιεύματα και με ομιλίες και με 
τη δημιουργική και ζωντανή συμμετοχή του στο Εθναρχικό Συμβούλιο, βρισκό
ταν πάντα στην πρωτοπορία των εθνικών αγώνων του λαού μας.

Δικαίως για όλα αυτά το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της Μητέρας Πα
τρίδας, η Ακαδημία Αθηνών, επιβραβεύοντας το πολυδιάστατο της προσφοράς 
του αειμνήστου Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, απέμεινε σ’ αυτόν την υψηλή διά
κριση του «αντιπεστέλλοντος μέλους» του.

Αυτού του ανδρός συγκεντρωθήκαμε σήμερα να αποκαλύψουμε την προ
τομή, που έστησαν εδώ στα προπύλαια του Παγκυπρίου Γυμνασίου, - τη διεύ
θυνση του οποίου ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις ετίμησε, - η εκτίμηση και η αγά
πη των συνεργατών και μελών του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου. 
’ Ηταν μια οφειλή όχι μόνο των συνεργατών του, όχι μόνο των μαθητών του, 
αλλά και όλου του κυπριακού Ελληνισμού. Συγχαίρουμε τον Ελληνικό Πνευ
ματικό Όμιλο Κύπρου, που είχε την πρωτοβουλία για τη φιλοτέχνηση και το 
στήσιμο της προτομής.

Ευχόμαστε η προτομή αυτή να προβάλλει ως υπόδειγμα φιλοπονίας και 
αρετής, αλλά και ως υπόμνηση του χρέους για όλους, για όσους εργάζονται 
πρώτιστα στο ιστορικό τούτο εκπαιδευτήριο, αλλά και για όσους εκάστοτε θα 
διαχειρίζονται τα της παιδείας της νήσου μας.

Με αυτές τις σκέψεις και τις ευχές αποκαλύπτουμε την προτομή του αει
μνήστου Κωνσταντίνου Σπυριδάκι.

ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥΣ
1. Α.Μ. Ό ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος
2. Ή κυρία Άνδρούλα Βασιλείου γιά τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας κ. Γε

ώργιο Βασιλείου.
3. Ό Πρέσβης τής Ελλάδας κ. Εύθ. Στοφορόπουλος.
4. Ό 'Υπουργός Παιδείας κ. Άνδρέας Φιλίππου.
5. Γιά τόν Πρόεδρο τής Βουλής ό κ. Τάκης Χατζηιωάννου.
6. ' Η οικογένεια Κ. Σπυριδάκι.
7. Γιά τό «Παγκύπριο Γυμνάσιο» ό κ. Γ. Χατζηνικολάου.
8. Γιά τήν Εφορεία Ελληνικών ’Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ό κ. Ά. Ζένιος.
9. 'Η Μαθητική Κοινότητα τού «Παγκυπρίου Γυμνασίου».

10. Γιά τόν «Ελληνικό Πνευματικό "Ομιλο Κύπρου» ό κ. Χρύσ. Κυπριανού.
11. Γιά τις «Κυπριακές Σπουδές» ό κ. Γ.Κ. Ίωαννίδης.
12. Γιά τήν «Πνευματική ’Αδελφότητα Έλληνίδων Κύπρου» ή κ. Μαρούλα 

Μίττλετον.
13. Γιά τήν «’Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου» ή κ. Νίκη 

Λαδάκη-Φιλίππου.
14. Γιά τό «"Ιδρυμα ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ » ό κ. Κ. Χατζηστεφάνου.
15. Γιά τό «Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου» ή κ. Λούλλα Χρυσάνθη.
16. Γιά τόν «Δημοκρατικόν Συναγερμόν» ό κ. Άλέκος Μαρκίδης.
17. Γιά τό «Δημοκρατικό Κόμμα», ή κ. Ρήνα Κατσελλή.
18. Γιά τήν «ΕΔΕΚ» ό κ. Τάκης Χατζηδημητρίου.
19. Γιά τό «Κεντρικό Συμβούλιο ’Αγροτικής» ό κ. Ά. Φρυδάς.
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ΤΟ ΕΡΓΟ TOT ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ 
ΣΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Σπυριδάκις γεννήθηκε στη Λευκωσία το 
1903, φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστή
μιο Αθηνών (1919-1923) και μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο του Βερο
λίνου (1931-34) στην αρχαία ιστορία, κλασσική φιλολογία και φιλοσοφία και 
ανακηρύκτηκε διδάκτωρ της φιλοσοφίας το 1934.

Υπηρέτησε το Παγκύπριο Γυμνάσιο σαν καθηγητής από το 1923-1931 
και το 1934-35, σαν υποδιευθυντής το 1935-36 και σαν γυμνασιάρχης από το 
1936-1960.

Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Σπυριδάκις χαρακτηριζόταν από βαθειά 
πνευματική κατάρτιση και επιμελέστατη μόρφωση, από οξεία διορατικότητα 
και ευθυκρισία, από αξιοθαύμαστη υπευθυνότητα και αμέριστη προσήλωση 
στο καθήκο.

Για 25 ολόκληρα χρόνια, στην τεταραγμένη εποχή μεταξύ του 1936 και 
του 1960, ο Σπυριδάκις και το Παγκύπριο Γυμνάσιο προχώρησαν μαζί σε μια 
ανοδική και εντυπωσιακή πορεία, έτσι που το όνομά του κατέστη άρρηκτα 
συνδεδεμένο με την εξέλιξη και την πρόοδο του σχολείου και ταιριαστό συνώ
νυμο του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Λάτρης του ελληνικού κλασσικού ανθρωπισμού και ευαίσθητος δέκτης 
των παλμών του Έθνους, ενίσχυσε και υπερασπίστηκε αποτελεσματικά το 
σχολείο στο ρόλο του σαν ισχυρού και ακατάπαυστου πομπού αναμετάδοσης 
στις καρδιές των τροφίμων του των αξιών της ελληνικής κλασσικής παιδείας 
και των ιδανικών του Έθνους. ΓΓ αυτό καταπολέμησε με παρρησία τις γνω
στές ύπουλες προθέσεις της αγγλικής αποικιοκρατίας και υπερασπίστηκε με 
σθένος και επέτυχε να διατηρήσει την αυτονομία της ελληνικής παιδείας στο 
Παγκύπριο Γυμνάσιο.

Εξαίσιος οργανωτικός, αποτελεσματικός διοικητικός, διαυγής και θετικός 
μελετητής και ερευνητής, γνωστών και αγνώστων, πτυχών της σχολικής ζωής 
κατώρθωσε να εντάξει κατά τρόπο ενεργό και οργανικό πλήθος προνοιών και 
καινοτομιών που προσέδωσαν στην συγκρότηση και λειτουργία του σχολείου 
μοναδική σφαιρικότητα, ώστε το Παγκύπριο Γυμνάσιο να συγκρίνεται με επι
τυχία με τα περίφημα και αντίστοιχα σχολεία του ανεπτυγμένου κόσμου και 
να προβάλλεται σαν πρότυπο σχολείο ανάμεσα στα άλλα, στην Κύπρο και την 
Ελλάδα.

Δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί «ότι τίποτε δεν παρέλειψε και ότι όλα 
τα σκέφτηκε» έτσι που στην συνεχή ανοδική πορεία του σχολείου, τα διάφορα 
σημεία της χρονικής του διαδρομής να έχουν το δικό τους ξεχωριστό διακριτι
κό χαρακτηριστικό.

Η σημερινή μέρα αποτελεί ξεχωριστή μέρα μνήμης για τον αείμνηστο 
Κωνσταντίνο Σπυριδάκι και επιβάλλεται, έστω και σύντομα, να γίνει αναφορά 
σε αδρές γραμμές στην πολύπλευρη συνεισφορά του για την οργάνωση και την 
ανάπτυξη του σχολείου.

Το 1942-43 ιδρύεται η προγυμνασιακή τάξη, το 1946-47 ανασυστήνεται 
το Πρακτικό Τμήμα διετούς φοίτησης, το 1949-50 λειτουργεί ανώτερη εμπο
ρική τάξη για τους αποφοίτους του σχολείου και το 1953-54 εφαρμόζεται η 
τριχοτόμηση του σχολείου μετά την τρίτη γυμνασιακή τάξη, ώστε το σχολείο 
να περιλαμβάνει τμήμα κλασσικό, τμήμα Πρακτικό και τμήμα γλωσσών και 
εμπορίου.

Στις 25 Μαρτίου 1941 γίνονται τα εγκαίνια της Μεγάλης Αίθουσας του 
σχολείου και μέσα στα πλαίσια της μαθητικής πρόνοιας λειτουργούν από του 
ίδιου έτους στα υπόγεια της Μεγάλης Αίθουσας μαθητικοί λουτήρες, μέτρο το 
οποίο θεωρήθηκε σαν το χαρακτηριστικότερο δείγμα πολιτισμού στο σχολείο.

Μέσα στα πλαίσια της μαθητικής πρόνοιας αναφέρονται η θερινή κατα
σκήνωση των μαθητών στον Καραβά, η θερινή εξοχή των μαθητριών στον 
Πρόδρομο και η λειτουργία οίκου για τους μαθητές και οίκου για τις μαθήτρι
ες.

Στα πλαίσια της κοινωνικής πρόνοιας ιδρύεται το 1939 ταμείο προνοίας 
των καθηγητών ώστε, κατά το σκεπτικό, να μη παρατηρείται κατά το δυνατό 
στο μέλλον το σύνηθες μέχρι τότε θέαμα καθηγητών, οι οποίοι αφού κατέστη
σαν ανίκανοι λόγω γήρατος ή ασθένειας, απεστρατεύθησαν μετά από ολόκλη
ρες δεκαετηρίδες υπηρεσίας για να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μέσα σε 
αθλιότητα και ποικίλες στερήσεις.

Στις 13 Μαρτίου 1949 γίνονται τα εγκαίνια της Σεβερείου Βιβλιοθήκης, 
η οποία έμελλε να αναδεικτεί σαν τη μεγαλύτερη σχολική βιβλιοθήκη στην 
Κύπρο και στην Ελλάδα. Τον επόμενο χρόνο γίνονται τα εγκαίνια του σχολι
κού μουσείου σε ειδικό χώρο κάτω από τη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη, όπου στεγά
στηκαν οι ποικίλες και πλούσιες συλλογές του σχολείου, όπως η βιολογική 
συλλογή, η βοτανική, η ορυκτολογική και πετρογραφική, η ιστορική και η αρ
χαιολογική.

Το 1943-44 δημιουργείται ο θεσμός του Συμβουλίου Γονέων, στη συνέ
χεια προωθείται ο σύνδεσμος αποφοίτων του σχολείου και το 1949-50 λει
τουργεί για πρώτη φορά το γραφείο εξευρέσεως εργασίας για τους αποφοί
τους.

Οι ειδικές αίθουσες διδασκαλίας είναι βασικό χαρακτηριστικό της λει
τουργίας του σχολείου. Αυτές είναι της Φυσικής - Χημείας - Ιστορίας - Γεω
γραφίας - Φυτολογίας - Μουσικής και Τέχνης. Με τη δημιουργία δε του πρα
κτικού τμήματος εμφανίζονται και τα περίφημα εργαστήρια του σχολείου για 
το μάθημα της Φυσικής και της Χημείας.
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Στον τομέα της Σωματικής Αγωγής προωθείται το 1944-45 η ρυθμική 
γυμναστική για τις μαθήτριες διότι το σύστημα αυτό θεωρήθηκε ως προσαρ- 
μοζόμενο περισσότερο προς τη γυναικεία φύση από εκείνο της σουηδικής γυ
μναστική, δημιουργούνται υπόστεγα γυμναστικής και το 1946-47 κατασκευά
ζεται το μαθητικό γυμναστήριο στον προμαχώνα παρά το άνοιγμα του Αγίου 
Αντωνίου και καθιερώνονται πάνω σε ετήσια βάση αθλητικοί αγώνες και γυ
μναστικές επιδείξεις.

Για πληρέστερη αγωγή και μόρφωση και ανάπτυξη διαφόρων ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων προωθούνται και ενισχύονται ο σχολικός κήπος, οι εκθέσεις 
στο τέλος κάθε χρόνου στην ιχνογραφία, τη ζωγραφική, γλυπτική και χειροτε
χνία, η διδασκαλία από σκηνής αρχαίας τραγωδίας στο τέλος κάθε χρόνου, η 
διδασκαλία ελληνικών και κυπριακών χορών, οι εκπαιδευτικές εκδρομές στην 
Κύπρο και την Ελλάδα και η έκδοση κάθε χρόνο του μαθητικού περιοδικού και 
της σχολικής επιτηρίδας.

Νομίζω, όμως, ότι είναι ώρα, εδώ και λίγο πριν από τα αποκαλυπτήρια 
της προτομής του να ακουσθεί και ο ίδιος, όσο βέβαια είναι δυνατό. Γι’ αυτό 
θα διαβάσω τρία χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ομιλίες του.

Το 1952-53 αναφερόμενος στην Κύπρια νεάνιδα λέγει:
«’Ιδιαιτέρως τονίζω τήν άνάγκην άναπτύξεως μεγαλυτέρων πνευματικών 

ενδιαφερόντων διά τάς νεάνιδας, αί όποϊαι παραδίδονται ύπό του σχολείου εις 
τήν κοινωνίαν, πρός περαιτέρω σπουδάς. Τονίζω ότι οί γονείς έχουν ύποχρέω- 
σιν νά ένθαρρύνωσι τάς θυγατέρας των είς τήν άναπτυξιν παρ’ αύταϊς τοιού- 
των ενδιαφερόντων καί οχι νά ίστανται έμόδιον ή καί νά άναχαιτίζωσι ταύτας. 
Είναι καιρός πλέον ή Κυπρία κόρη νά δοθή είς τήν κοινωνίαν μέ ολας τάς 
δυνάμεις, τάς οποίας διαθέτει, καί νά μή τάς άχρηστεύση, όπως δυστυχώς 
ύπήρξεν ή τάσις μέχρι σήμερον. 'Η σημειουμένη πρόοδος είς τό ζήτημα τούτο 
παρ’ ήμϊν είναι βραδυτάτη καί επιβάλλεται τά πράγματα νά μεταβληθούν μέ 
ταχύτερον ρυθμόν. Διότι ή μορφωμένη καί πνευματικώς εργαζομένη γυναίκα 
είναι εκείνη, πού θά δώση μεγαλυτέραν ώθησιν είς τήν άνάπτυξιν τής κοινωνί
ας, ή όποια παραμένει άλλως περιωρισμένη καί είς τάς χεϊρας έν πολλοϊς μό
νον τών άνδρών».

Το 1943-44 αναφερόμενος στο Π. Γυμνάσιο, είπε:
«...Καί σήμερον τό Παγκύπριον τούτο ίδρυμα μετά ύπερηφανείας προσβλέ

πει πρός τό παρελθόν καί μετά αισιοδοξίας άτενίζει τό μέλλον. Είναι τό κατ’ 
έξοχήν εθνικόν καί άνθρωπιστικόν σχολεϊον τής νήσου καί πρός τήν αύτήν κα- 
τεύθυνσιν πρόκειται νά συνέχιση τόν δρόμο του.

Δέν δημιουργεί τό σχολεϊον θόρυβον γύρω άπό τήν ύπαρξίν του, άλλά 
έργαζόμενον σιωπηρώς μάλλον έπιτελεϊ μέγα έθνικόν καί άνθρωπιστικόν καί 
κοινωνικόν καθήκον, διά τά όποια ύπάρχει είπερ ποτέ καί άλλοτε σήμερον 
έπιτακτική άνάγκη. Διήλθε τόν κλύδωνα τής τελευταίας δεκαετίας μετά θάρ
ρους, αύταπαρνήσεως, άρρενωπόν, άνευ συμβιβασμών καί ύποχωρήσεων βαδί- 

ζον εύθύ πρός τόν σκοπόν του. ' Η τιμή τής τοιαύτης του έπιτυχίας δέν άνήκει 
είς ήμάς τούς έν αύτω έργαζομένους ή είς τόν σήμερον διευθύνοντα αύτό. ’Ανή
κει έξ ολοκλήρου είς τήν ιστορικήν έθνικήν παράδοσιν τού σχολείου. 'Ημεϊς 
ύπήρξαμεν άπλώς οί ύπηρέται τής ιδεολογίας του καί ώς τοιούτοι συνεχίζομεν 
τό έργον του».

Το 1947-48 έλεγε, αναφερόμενος στην νέα ελληνική γενεά.
«' Η νέα έλληνική γενεά πρέπει νά σταθή ό στυλοβάτης τού μέλλοντος τού 

ελληνικού έθνους. Κληρονόμος αύτή τής μακράς έλληνικής παραδόσεως θά πρέ- 
πη νά έπιδιώξη είς τόν σκληρόν τούτον άγώνα τήν νίκην μέ τάς ιδίας της 
δυνάμεις, καί αύταί αί δυνάμεις αί ήθικαί, είναι αί όρεταί τού παρελθόντος 
της. Τόν κόσμον τούτον διδασκόμεθα καθημερινώς είς τό σχολεϊον μας, τό 
κατ’ έξοχήν κλασσικόν σχολεϊον. ’Αλλά διά νά γίνη ό κόσμος αύτός πηγή 
πραγματικής ζωής δΓ ήμάς, πρέπει νά τό θελήσωμεν, δηλαδή πρέπει νά τόν 
κατανοήσωμεν είς τό βάθος του. Νά διατί σάς καλούμεν είς πνευματικόν συ
ναγερμόν είς ένα σχολεϊον, τό όποιον είχε σκοπόν τήν καλλιέργεια τών έλληνι- 
κών γραμμάτων καί δΓ αύτών τού άνθρώπου.

Σάς καλούμεν όμως σήμερον οχι μόνον διά νά γίνετε άνθρωποι, όπως σάς 
έζητούσαμεν άλλοτε, ώστε νά έχωμεν περισσοτέρους άνθρώπους είς τήν έλλη- 
νικήν κοινωνίαν, άλλά σάς καλούμεν νά γίνετε "Ελληνες τήν ψυχήν έν γένει καί 
τό πνεύμα, συνειδητοί κληρονόμοι ένός δοξασμένου παρελθόντος καί σάν τέ
τοιοι νά σταθήτε άπέναντι τών άλλων φίλων καί εχθρών. Νά είσθε ύπερήφανοι 
διά τό παρελθόν σας αύτό καί είς αύτό νά πιστεύετε, διά νά δημιουργήσετε τό 
μέλλον, διά τό όποιον θά είναι ύπερήφανοι καί οί μεταγενέστεροί σας».

Πριν από εκατομμύρια χρόνια, κάτω από τη θεϊκή προσταγή «γεννηθήτω 
φώς» οι πρώτες ακτίδες του φωτός πρόβαλαν μέσα από το κοσμικό σκότος και 
διεπέρασαν τα πυκνά νέφη και διέλυσαν τους παγετώνες και εφώτισαν και 
εζωογόνησαν τη γη.

Το 1812, κάτω από ανθρώπινη τώρα επιταγή, εκείνη του Εθνομάρτυρα 
Κυπριανού, ένας νέος ήλιος ανέτειλε στον ορίζοντα της Λευκωσίας και της 
Κύπρου ολόκληρης, ένας πνευματικός ήλιος μέσα από τα σκότη της σκλαβιάς 
και της αμάθειας, που στο πέρασμα του χρόνου έμελλε να κερδίζει συνεχώς 
ύψος στον πνευματικό ουρανό.

Αυτό τον πνευματικό ήλιο ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Σπυριδάκις υπηρέ
τησε με οξεία διορατικότητα και ευθυκρισία, με πίστη και αφοσίωση και τον 
πήρε και το σήκωσε πιο ψηλά, πολύ ψηλά στον ουρανό του φωτός και του 
πνεύματος.

Τελειώνω με το επίγραμμα του Εθνάρχη Μακαρίου: «Επί της γυμνασι- 
αρχίας του το Π. Γυμνάσιο απέβη μικρό Πανεπιστήμιο καί φάρος του Ελληνι
σμού εις την ανατολικήν αυτή εσχατιάν της Μεσογείου, η δε ελληνική παιδεί
α υπό την διεύθυνσή του εδοκίμασε πραγματική αναγέννηση.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ*

Η νέα Ελληνική ποίηση είναι, κατά κάποιο τρόπο, το πνευματικό προϊόν 
της πάλης του Ελληνικού λαού για ελευθερία, κι έχει τις ρίζες της στην Ελλη
νική δημοτική ποίηση. Απ’ αυτή την άποψη είναι μια ποίηση που πολύ φυσικά 
μπορεί να είναι κοντά στην ψυχή του Αμερικανικού λαού, που εδώ και διακό
σια χρόνια πολέμησε για την ελευθερία του και αγωνίστηκε για τη δικαιοσύνη 
στην Αμερική.

Επίσης είναι μια ποίηση που, αναπόφευκτα, περιλαμβάνει μια μακρά 
ποιητική παράδοση, τη μακρότερη στην Ευρώπη. Και είναι μια ποίηση που 
μπορούσε να τραβήξει το ενδιαφέρο, να προκαλέσει τουλάχιστο την περιέργεια 
μιας Αμερικής που ήταν τότε ποτισμένη με τα κλασικά ιδεώδη ή παρουσιαζό
ταν ότι εμπνεόταν τάχα από τις αρχαίες ελληνικές ιδέες και απόψεις.

Ένα τρίτο χαρακτηριστικό της νεοελληνικής ποίησης είναι ότι προέρχε
ται από ένα λαό που πολύ εύκολα απαντά θετικά στους όρους και τις καταστά
σεις που επικρατούν σήμερα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παντού σ’ όλο 
τον κόσμο, κι όχι μόνο από την άποψη των θεμάτων αλλά κι όσον αφορά τη 
μορφή της σύγχρονης ποίησης παντού. Έτσι, η νεοελληνική ποίηση είναι το 
λογοτεχνικό μέσο που διερμηνεύει τη σύγχρονη ζωή με τους ίδιους περίπου 
όρους όπως και η ποίηση αλλού στον κόσμο.

Αλλά η νεοελληνική ποίηση δεν μπήκε εύκολα στην Αμερική ούτε νωρίς. 
Η αναγνώρισή της στην Αμερική π.χ. σαν ένα θέμα άξιο μελέτης στα Πανεπι
στήμια μόλις τελευταία έγινε δυνατή, έπειτα από μακρές και έντονες προσπά
θειες πολλών πρωτοπόρων. Τις προσπάθειες αυτές είναι που θα επιχειρήσου
με να παρακολουθήσουμε στη σύντομη αυτή επισκόπηση.

* * *

Η είσοδος της νέας ελληνικής γλώσσας στην Αμερική άρχισε κατά το 
τέλος του περασμένου αιώνα και δεν είχε πολλήν επίδραση πάνω στην κοινω
νική και πνευματική ζωή τους Αμερικανικού λαού γενικά. ' Ηταν ένα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό ενός μικρού τμήματος του πληθυσμού, δηλαδή των Ελλήνων 
μεταναστών (που τότε άρχισαν να εισέρχονται στην Αμερική σε σχετικά με
γαλύτερους αριθμούς) και των απογόνων τους. Και για δεκαετίες, σχεδόν μέ
χρι σήμερα, η ελληνική γλώσσα έχει μείνει δική τους έγνοια μόνο.

* Το μελέτημα αυτό έγινε διάλεξη (στ’ αγγλικά) στο Hellenic College (Brookline, Massachusetts) 
κατά το φθινόπωρο του 1976, με την ευκαιρία των εορτασμών για τα διακόσια χρόνια της 
Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Δημοσιεύτηκε στ ’ αγγλικά στο Greek Orthodox Theological Re
view, XXI, 4, Winter 1976, pp. 385-397. Δημοσιεύεται εδώ μεταφρασμένο στα ελληνικά και 
με ελάχιστες αλλαγές.

Κ.Μ.Π.

Επίσης, η νέα ελληνική ποίηση και γενικώτερα η νέα ελληνική λογοτεχνία 
μπήκαν στην Αμερική με σημαντική δύναμη πολύ πρόσφατα. Αλλά, αντίθετα 
προς τη νέα ελληνική γλώσσα, η νεοελληνική ποίηση έχει ήδη τραβήξει το 
ενδιαφέρον πολλών προσώπων στην Αμερική, ανθρώπων των γραμμάτων και 
άλλων μελετητών, τόσο που το ενδιαφέρον αυτό έχει επίσης<απλωθεί και στη 
νέα ελληνική γλώσσα.

Αλλά, παρ’ όλη τη μικρή παρουσία του νεοελληνικού παράγοντα στην 
Αμερική, το γεγονός της ίδρυσης ενός νέου ελεύθερου Ελληνικού κράτους νω
ρίς το δέκατο-ένατο αιώνα έκανε ώστε να δημιουργηθεί τότε και στην Αμερι
κή κάποιο ενδιαφέρον για τη νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Η νέα 
ελληνική γλώσσα ιδιαίτερα πολύ νωρίς έγινε το αντικείμενο σοβαρής μελέτης 
στην Αμερική, ανκαι σε πολύ μικρή κλίμακα. Στα 1828 A Grammar of the 
Modern Greek Language (καθαρεύουσα) του Αλέξανδρου Νέγρη εκδόθηκε στη 
Βοστώνη, και η Romaic or Modern Greek Grammar του καθηγητή του Πανεπι
στημίου του Harvard Ευαγγελινού Αποστολίδη Σοφοκλή, κυκλοφόρησε σ’ 
επανειλημμένες εκδόσεις, (1842 στο Hartford, 1857 και 1860 στη Βοστώνη). 
Έργο του ίδιου καθηγητή είναι το πολύ γνωστό Greek Lexicon of the Roman 
and Byzantine Periods, from B.C. 146 to A.D. 1100, (Βοστώνη 1870. Ανατυ
πώθηκε πολλές φορές, ακόμη και τελευταία.) Το σημαντικό αυτό έργο του Ε. 
Αποστολίδη Σοφοκλή ήτανε τότε και είναι και τώρα ακόμη μια πολύ σπου
δαία συμβολή και ένα βασικό βοήθημα στις μετακλασικές σπουδές τόσο στην 
Αμερική όσο και στην Ευρώπη.

Για τη δημιουργία κάποιου ενδιαφέροντος για τη νεοελληνική λογοτεχνία 
στην Αμερική τότε πολύ βοήθησε ένας άλλος καθηγητής του Harvard ο Corne
lius C. Felton (πέθανε το 1862). Με τις διαλέξεις και τα δημοσιεύματά του,1 
με τα συχνά ταξίδια του στην Ελλάδα και με τις πολλές γνωριμίες του εκεί, 
και ιδιαίτερα με το ζωηρό ενδιαφέρο που είχε για τη νέα ελληνική παιδεία και 
πολιτισμό γενικά, έπαιξε ένα ηγετικό ρόλο στην κατά κάποιο τρόπο εξοικεί
ωση των Αμερικανών με τη σύγχρονη ελληνική πνευματική και λογοτεχνική 
ζωή. Τα βιβλία του, Select Modern Greek Poems (Cambridge, 1838) και Selec
tions from Modern Greeek Writers in Prose and Poetry, (Cambridge, 1855) εί
χαν μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, και ιδιαίτερα το τελευταίο που εκδόθηκε 
επανειλημμένα. Βέβαια, η νεοελληνική ανθολογία του Felton ήτανε στοιχειώ
δης, και δεν αντιπροσώπευε πραγματικά την πιο καλή νεοελληνική λογοτε
χνία, την πιο καλή νεοελληνική ποίηση ιδιαίτερα. Μολαταύτα, ήταν η πρώτη 
φωνή νεοελληνικής λογοτεχνίας που ακούστηκε στην Αμερική.2

Αλλά δεν υπήρξε συνέχεια στην ευοίωνη αυτή προσπάθεια. Έπειτα από 
την καλήν αυτή αρχή, ακολούθησε μια μακρά διακοπή σιωπής και απραξίας, 
ένα απέραντο κενό χρονικό διάστημα κατά το οποίο η νεοελληνική λογοτεχνία 
δεν ενδιέφερε καθόλου την Αμερική. Η μόνη ελπιδοφόρα ενέργεια ήταν πως 
κατά τα χρόνια αυτά, όπως ήδη είπαμε, ο Ευαγγελινός Αποστολίδης Σοφο
κλής εργαζόταν στο Harvard πάνω στο περίφημο Λεξικό του της Ελληνικής 
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Γλώσσας. Επίσης αυτός — πολύ περισσότερο παρά ο Felton — μάζευε και 
διάβαζε προσεκτικά νεοελληνικά βιβλία, όπως μπορεί ένας να διαπιστώσει 
εξετάζοντας τη συλλογή των βιβλίων του που κληροδότησε στη βιβλιοθήκη 
του Harvard College.

Ωστόσο πρέπει να ρθούμε στη δεύτερη δεκαετία του εικοστού αιώνα για 
να συναντήσουμε μια πραγματικά επιτυχή προσπάθεια για να καλλιεργηθεί 
πάλι το ενδιαφέρο για τη νεοελληνική λογοτεχνία, και ειδικά για να μυηθεί ο 
Αμερικανός αναγνώστης στη νεοελληνική ποίηση. Αυτό έγινε από τον καθη
γητή Αριστείδη Φουτρίδη (1887-1923) με τη διδασκαλία του στα Πανεπιστή
μια Yale και Harvard, με τίς εξαιρετικές — για την εποχή του τουλάχιστο 
—μεταφράσεις του, του Παλαμά, και με τις μελέτες του για τη νεοελληνική 
λογοτεχνία. Ο πρόωρος θάνατός του σε ηλικία τριανταέξι ετών το 1923 ήταν 
μεγάλη απώλεια και για τη νεοελληνική λογοτεχνία και για την Αμερικανική 
πνευματική ζωή. Μεταφράσεις του είναι: Κωστή Παλαμά, Ασάλευτη Ζωή 
(Harvard U.P., 1919), Εκατό Φωνές και Άλλα Ποιήματα από το Λεύτερο Μέ
ρος της Ασάλευτης Ζωής (Harvard, U.P., 1921). Επίσης, το δράμα του Παλα
μά Τρισεύγενη (New Haven, 1923) και το διήγημά του Θάνατος Παλληκαριού 
(Αθήνα, 1934). Τέλος, συνεργάστηκε με τη Δήμητρα Βακά στη μετάφραση 
«της πρώτης ανθολογίας νεοελληνικών διηγημάτων στην Αμερική»: D. Vaka 
and A. Phoutrides, Modern Greek Stories, (New York, 1920)3.

Οι μεταφράσεις αυτές συνοδεύονταν από πολύ ενδιαφέρουσες εισαγωγές: 
μελέτες και σχόλια του Φουτρίδη που μαζί με τα πολλά ανάλογα δοκίμια και 
άρθρα του δημοσιευμένα σε διάφορα Αμερικανικά περιοδικά, πιστοποιούν όχι 
μόνο την πλατιά του παιδεία και πολυμάθεια αλλά και το τρυφερό του αίσθη
μα για την ποίηση και τη γνήσια αγάπη του για τη νεοελληνική λογοτεχνία. 
Είναι αλήθεια πως σήμερα οι μεταφράσεις του φαίνονται σε μερικούς κριτι
κούς σαν «πλαδαρές» και χωρίς έμπνευση. Όμως, γενικά είναι καλές, πιστές 
στο πρωτότυπο, άνκαι βέβαια όχι ίσες προς αυτό σε ποιητική ομορφιά. Σίγου
ρα είναι πολύ καλύτερες από κάποιες μεταφράσεις του Παλαμά που «διαπρά- 
χθηκαν» κατόπιν από ορισμένους καθηγητές. Τουλάχιστο, οι μεταφράσεις του 
Φουτρίδη ήταν πιστές και δεν πρόδιδαν ούτε παρανοούσαν το ελληνικό πρωτό
τυπο κείμενο.

Το ενδιαφέρον για την ποίηση του Παλαμά αυξήθηκε τότε σημαντικά 
στην Αμερική, όπως και διεθνώς, γιατί παρουσιάστηκε τότε η πιθανότητα ν’ 
απονεμηθεί το Βραβείο Νόμπελ για τη λογοτεχνία στον ’Ελληνα ποιητή. 
Ετσι, το 1928 δημοσιεύτηκε στο Σικάγο η πρώτη έκδοση του έργου του 

Παλαμά Δειλοί και Σκληροί Στίχοι, με σπουδαίες εισαγωγές στ’ αγγλικά από 
Αμερικανούς μελετητές. Επίσης στο Σικάγο το 1931 δημοσιεύτηκε σε μετά
φραση του Δημήτριου Μιχάλαρου το συγκινητικό ποίημα του Παλαμά Ο Τά
φος. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου δημο
σιεύτηκε μια μικρή επιλογή ποιημάτων του ’Αγγέλου Σικελιανού στα ελληνι

κά και αγγλικά με τον τίτλο The Acritan Songs, (Νέα Τόρκη 1944, μετάφραση 
Paul Nord.

Στο μεταξύ ο Μιχάλαρος, (ένας αξιολογώτατος Ελληνο-Αμερικανός ποι
ητής, φιλόσοφος, εκδότης και μεταφραστής, που η βιογραφία του δεν έχει ακό
μη γραφεί και που το απέραντο έργο του δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί όπως 
πρέπει), ο Δημήτριος Μιχάλαρος, λοιπόν, για εικοσιεπτά χρόνια ως το θάνατό 
του (1967) εξέδιδε και δημοσίευε στο Σικάγο το περιοδικό Athene (1940- 
1967, «το Αμερικανικό Περιοδικό της Ελληνικής Σκέψης», όπως έλεγε ο υπό
τιτλός του. Στο Athene η νεοελληνική ποίηση παρουσιαζόταν ταχτικά, άνκαι 
όχι συστηματικά, σε μεταφράσεις, μελέτες, βιβλιοκρισίες, και σε ειδικά τεύχη 
αφιερωμένα σε ποιητές όπως ο Σολωμός, ο Παλαμάς, ο Σικελιανός και άλλοι. 
’Ανκαι το ποιητικό και άλλο λογοτεχνικό υλικό του Athene ήτανε συχνά άνισο 
και πρόχειρο, όμως συχνά επίσης είχε μεγάλη λογοτεχνικήν αξία. Ανασκο- 
πώντας την προσπάθεια του Μιχάλαρου για την προαγωγή της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας στην Αμερική μπορούμε να πούμε πως, αν δεν ήταν ολότελα επι- 
τυχεμένη, όμως ήταν αληθινά ενδιαφέρουσα και αξιόλογη.

Όμως, οι εκδηλώσεις αυτές ένθερμου ενδιαφέροντος (από το Φουτρίδη, 
το Μιχάλαρο και άλλους) για τη νεοελληνική ποίηση και λογοτεχνία γενικά, 
δεν είχαν τότε μεγάλη επιτυχία στην προαγωγή της νεοελληνικής ποίησης 
στην Αμερική, ούτε καν ανάμεσα στους σύγχρονους Αμερικανούς ποιητές και 
ανθρώπους των γραμμάτων. Και η κατάσταση δεν εβελτιώθηκε πολύ με το 
πρόσθετο έναυσμα των καλών μεταφράσεων και των εξαίρετων μελετών για τη 
νεοελληνική ποίηση που δημοσιεύτηκαν στην Αγγλία από Βρεττανούς μελετη
τές και ποιητές κατά την περίοδο ανάμεσα στους δυο Παγκοσμίους Πολέμους 
και υστερώτερα. Πραγματικά, ο Σολωμός, ο Κάλβος, ο Παλαμάς, ο Σικελια- 
νός, ο Καβάφης και ο Σεφέρης ήταν πολύ περισσότερο γνωστοί και εκτιμούν- 
ταν πιο πολύ στην Αγγλία παρά στην Αμερική.

Έτσι, μετά το πρωτοποριακό έργο του Φουτρίδη, πέρασαν κάπου εικο- 
σιπέντε χρόνια για να ξαναζωντανέψει το ενδιαφέρο για τη νεοελληνική ποίη
ση στην Αμερική παραγωγικά και συστηματικά. Στα 1949 δημοσιεύτηκε στη 
Νέα Τόρκη ένα πολύ σημαντικό έργο. ' Ηταν μια ανθολογία νεοελληνικής ποί
ησης, ο μόχθος της αγάπης της Rae Dalven, που λίγα χρόνια πρωτύτερα (Νέα 
Τόρκη, 1944) μετάφρασε από τα ελληνικά τα Ποιήματα του Joseph Eliyia, του 
γνωστού Έλληνα ποιητή Εβραϊκής καταγωγής. Η ανθολογία της έχει τον 
απλό τίτλο Modern Greek Poetry και περιλαμβάνει μεταφράσεις δημοτικών 
τραγουδιών και ποιημάτων σαράντα-τεσσάρων Ελλήνων ποιητών από το Βι- 
τσέντσο Κορνάρο ως τον Ελύτη. Σχετικές μελέτες και βιογραφικά και βιβλιο
γραφικά σημειώματα προστέθηκαν για να βοηθήσουν τον αμύητο ξένο ανα
γνώστη. Επίσης, δυο σύντομες δηλώσεις των Αμερικανών ποιητών και κριτι
κών William Rose Benêt και Mark Van Doren, χρησιμοποιήθηκαν σαν πρόλογοι. 
Δυστυχώς το βιβλίο έχει πολλά λάθη και στη μετάφραση και στις πληροφορίες 
που παρέχει, κι έτσι η χρησιμότητά του είναι πολύ περιορισμένη. Τα σοβαρά 
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αυτά μειονεκτήματα δεν διορθώθηκαν στη δεύτερη έκδοση που έγινε πριν λίγα 
χρόνια. Όμως, η βασική σπουδαιότητα του βιβλίου αυτού, σαν της πρώτης 
περιεκτικής ανθολογίας νεοελληνικής ποίησης μεταφρασμένης στ’ αγγλικά και 
δημοσιευμένης στην Αμερική, είναι αναντίρρητη.

Το 1961 η Rae Dalven μετάφρασε The Complete Poems of C.P. Cavafy, 
με εισαγωγή από τον ποιητή W.H. Auden. Ωστόσο, η πρώτη πλήρης μετά
φραση των ποιημάτων του Κ.Π. Καβάφη έγινε από τον John Mavrogordato 
(με εισαγωγή από τον καθηγητή Rex Warner) και δημοσιεύτηκε δέκα χρόνια 
πρωτύτερα (1951) στο Λονδίνο. Όπως θα δούμε πιο κάτω, η ποίηση του 
Καβάφη έχει προσελκύσει αρκετούς και πολύ καλύτερους μεταφραστές (Kee
ley, Sherrard, Savidis, Friar)4.

Κατά τα τελευταία τριάντα τόσα χρόνια η πνευματική ατμόσφαιρα στην 
Αμερική (και σ’ άλλες χώρες) σχετικά με τη νεοελληνική ποίηση έχει ολότελα 
αλλάξει — προς το καλύτερο. Υπάρχει σήμερα η αντίληψη πως η νέα ελληνική 
ποίηση είναι πρωταρχικής σημασίας στην παγκόσμια λογοτεχνία. Όπως 
έγραψαν ο Keeley και ο Sherrard στον πρόλογο του έργου των Six Poets of 
Modern Greece, (1960, σ. 9): «Κατά τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί 
μια σταθερά αυξανόμενη επίγνωση, ότι ο Ελληνικός κόσμος παράγει ακόμη 
υπέροχη και υψηλή ποίηση που απαιτεί την προσοχή και το ενδιαφέρον μας, 
—μια επίγνωση που αποκαλύπτεται στον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό μεμο
νωμένων μεταφράσεων ατομικών ποιητών και στη δημοσίευση κριτικών μελε
τών γι’ αυτούς».

Πραγματικά, κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια πολύ περισσότερες και 
συνεχείς προσπάθειες έχουν γίνει στην Αμερική προς δυο κατευθύνσεις: πρώ
τα, να παρουσιάσουν τη νέα ελληνική κουλτούρα (και επομένως, και τη νέα 
ελληνική ποίηση) σε περιοδικά και βιβλία, και μέσω ομαδικών οργανωμένων 
δραστηριοτήτων και δεύτερο, να εισαγάγουν και να εγκαθιδρύσουν σ’ Αμερι
κανικά Πανεπιστήμια έδρες νεοελληνικών σπουδών σαν αξιόλογου και σεβα
στού πεδίου διδασκαλίας και έρευνας. Δε σκοπεύω τώρα να δώσω πλήρη κατά
λογο των προσπαθειών αυτών. Θα αναφέρω εδώ μόνο ό,τι αφορά τη διαρκώς 
αυξανόμενη γνωριμία της Αμερικής με τη νέα ελληνική ποίηση.

Το 1951 το έγκυρο Αμερικανικό περιοδικό Poetry αφιέρωσε σαράντα σε
λίδες από τον περιορισμένο χώρο του στους «’Ελληνες Ποιητές του Εικοστού 
Αιώνα», σε μετάφραση του Kimon Friar. ' Ηταν μια ευοίωνη αρχή. Λίγα χρό
νια ύστερα, το 1958, ο Friar μετάφρασε το μεγάλο έργο του Καζαντζάκη 
Οόύσεια (The Odyssey: A Modern Sequel), και δυο χρόνια αργότερα την Ασκη
τική του (The Saviors of God. Salvatores Dei.). Επίσης, οι μεταφράσεις και 
μελέτες του για άλλους Νεοέλληνες ποιητές παρουσιάζονται συχνά σε διάφορα 
περιοδικά και ανθολογίες και σε ξεχωριστά βιβλία, όπως θα δούμε πιο κάτω, 
έτσι που η συμβολή του Friar στην εξάπλωση και σταθεροποίηση της γνώσης 
της νεοελληνικής ποίησης στην Αμερική να είναι πραγματικά βασικής σπου- 
δαιότητας.

Βέβαια, η θεαματική επιτυχία που τα μυθιστορήματα του Καζαντζάκη 
είχαν τότε στην Αμερική και αλλού, ήταν λόγος αρκετός για να κάμει τη νεο
ελληνική λογοτεχνία θέμα έκπληξης πρώτα και περιέργειας, και σιγά-σιγά 
θέμα πραγματικού ενδιαφέροντος και ειλικρινούς εκτίμησης. Επίσης, η απονο
μή του βραβείου Νόμπελ για τη λογοτεχνία στο Γιώργο Σεφέρη το 1963 και 
στον Οδυσσέα Ελύτη το 1978, προξένησε ουσιαστική και διεθνή αναγνώριση 
της νεοελληνικής ποίησης. Έτσι, από τότε μεταφράσεις νεοελληνικής ποίησης 
έχουν εμφανιστεί σε ποσότητα άνευ προηγουμένου και σε αξιοσημείωτη ποιό
τητα. Ο Καβάφης, ο Καζαντζάκης, ο Σεφέρης, ο Ελύτης, ο Ρίτσος και άλλοι 
σύγχρονοι Έλληνες ποιητές έχουν μεταφραστεί έξοχα, και πολλές σπουδαίες 
μελέτες έχουν γραφεί γι’ αυτούς και γενικά για τη νέα ελληνική ποίηση. Πιο 
κάτω θα επισκοπήσουμε μερικές από τις πιο σημαντικές αυτές εκδόσεις.

Κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια πολλά περιοδικά έχουν παίξει ηγετικό 
ρόλο στην ανάπτυξη, ανάμεσα στο ευρύτερο κοινό, ενδιαφέροντος για τη νεο
ελληνική λογοτεχνία. Εκτός από το παλαίμαχο περιοδικό Athene (1940-1967) 
άλλα νέα περιοδικά συγκέντρωσαν την προσοχή τους και κατεύθυναν τις προ- 
σπάθειές τους στη νεοελληνική κουλτούρα. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία πως 
The Charioteer (Ηνίοχος) που δημοσιεύεται ταχτικά από το 1960, πρώτα κά
θε τρεις μήνες κι έπειτα σαν «ετήσια επιθεώρηση της νέας ελληνικής κουλτού
ρας», είναι το καλύτερο, το σοβαρώτερο και το πιο συστηματικό. Από τα 
άλλα περιοδικά μπορούμε να μνημονεύσουμε τα επόμενα: Greek Heritage 
(έπαψε όμως πρι χρόνια να δημοσιεύεται), Neo-Hellenika, Journal of Hellenic 
Diaspora, Modern Greek Society, Newsletter, Byzantine and Modern Greek 
Studies, Mandatoforos (Αγγλία), Omphalos (ΑΆτρα.} και Folia Neohellenica 
(Γερμανία). Επίσης τα Βρεττανικά περιοδικά Agenda και Modern Poetry in 
Translation, και τα Αμερικανικά Atlantic Monthly, Chicago Review, Microme- 
gas, Arion’s Dolphin, The Literary Review, Journal of Modern Literature, Parti
san Review, Books Abroad, και άλλα, όχι μόνο συχνά έχουν δημοσιέψει μελέτες 
και/ή μεταφράσεις Ελλήνων ποιητών, αλλά και «έχουν αφιερώσει ολόκληρα 
τεύχη στη νεοελληνική ποίηση, και στη νεοελληνική λογοτεχνία γενικά».5

Πριν να μιλήσουμε για έργα ατομικών ποιητών που μεταφράστηκαν στ’ 
αγγλικά και δημοσιεύτηκαν σε ξεχωριστά βιβλία, πρέπει να πούμε λίγα λόγια 
για τις ανθολογίες. Έπειτα από το μικρό κι όχι καλά γνωστό βιβλίο των Θ. 
Στεφανίδη και Γιώργου Κατσίμπαλη Modern Greek Poetry, (Λονδίνο, 1926), 
και την περιεκτική αλλά αναξιόπιστη ανθολογία της Rae Dalven με τον ίδιο 
τίτλο (1949 και 1971), η επόμενη ανθολογία είναι εκείνη του Κωνσταντίνου 
Α. Τρυπάνη, Medieval and Modern Greek Poetry, (Oxford, 1951) με ελληνικό 
κείμενο και μια καλή εισαγωγή στ’ αγγλικά. Είκοσι χρόνια έπειτα ο Τρυπά- 
νης δημοσίεψε μια πιο περιεκτική και χρήσιμη ανθολογία, The Penguin Book 
of Greek Verse, (1971), με εξαιρετική εισαγωγή, το ελληνικό κείμενο των 
ποιημάτων, και μια καλή πεζή μετάφραση στ’ αγγλικά. Η μετάφραση είναι 
πιστή και καθαρή. Η ανθολογία αυτή υπηρετεί αποτελεσματικά κι ένα άλλο 

136 137

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



σκοπό: δείχνει την ελληνική ποίηση να ζει συνεχώς για τρεις χιλιάδες χρόνια 
από τους αρχαίους χρόνους ως σήμερα, από τον Όμηρο ως τον Ελύτη. Και 
διαπιστώνει για μιαν ακόμη φορά πως «ένα ωραίο πράγμα είναι μια χαρά 
παντοτινή».

Η πολύ καλή ανθολογία του Edmund Keéley and Philip Sherrard Six Poets 
of Modern Greece, (1960) είναι προσανατολισμένη προς τα σύγχρονα ποιητικά 
ρεύματα, όπως και οι ανθολογίες που την έχουν ακολουθήσει. Π.χ. η ανθολο
γία Modern European Poetry (Bantam Books, 1966) που την εξέδωκε ο W. 
Barnstone μαζί με άλλους, περιέχει περισσότερες από ογδόντα σελίδες νεοελ
ληνικών ποιημάτων μεταφρασμένων από τον Kimon Friar.

Μια άλλη συλλογή ελληνικών ποιημάτων, μεταφρασμένων πάλιν από τον 
Friar αποτελεί το τελευταίο και σπουδαιότερο μέρος ενός κατά τα άλλα άτυ
χου βιβλίου στη Twayned Series, Mary Gianos: Introduction to Modern Greek 
Literature: An Anthology of Fiction, Drama and Poetry (1969).

Αλλά το αποκορύφωμα της εξαίρετης και πραγματικά υποδειγματικής 
μεταφραστικής εργασίας του Friar είναι το βιβλίο του Modern Greek Poetry, 
(1973), ένας επιβλητικός τόμος από 800 σελίδες που περιέχει μεταφράσεις 
450 ποιημάτων από τριάντα ’Ελληνες ποιητές. Η εισαγωγή και τα βιογραφι- 
κά και βιβλιογραφικά σημειώματα και σχόλια, συνδυασμένα με την πιστή και 
πραγματικά ποιητική μετάφραση των ποιημάτων — μια αληθινή αναδημιουρ
γία στ’ αγγλικά — κάνουν το έργο αυτό τον απαραίτητο οδηγό στη ελληνική 
ποίηση. Ένας συνοδευτικός — συμπληρωματικός τόμος για τη σύγχρονη ελ
ληνική ποίηση, Contemporary Greek Poetry, ετοιμάζεται.6 Έχουμε ήδη μιλή
σει για το λαμπρό έργο που έκανε για τον Καζαντζάκη. Και θα δούμε πιο 
κάτω ότι ο Friar παρέσχε ακόμη περισσότερες υπηρεσίες στη σύγχρονη ελλη
νική ποίηση σε άλλα πεδία.

Μια άλλη ανθολογία, Poems from Modern Greek (Λευκωσία, Κύπρος, 
1976), μετάφραση του Jack Gaist, είναι μια μικρή αλλά πολύ χαρακτηριστική 
επιλογή ποιημάτων δεκαοχτώ Νεοελλήνων ποιητών.

Εδώ μπορούμε επίσης ν’ αναφέρουμε τρεις άλλες ανθολογίες: τρία βιβλία 
με μεταφράσεις από την Κυπριακή ποίηση, που είναι, βέβαια, ελληνική ποίη
ση. Δυο απ’ αυτά έχουν εκδοθεί κάτω από την επίβλεψή μου σε συνεργασία 
με άλλα πρόσωπα, και δημοσιεύτηκαν στην Αμερική: The Voice of Cyprus, 
(1965), που περιέχει Κυπριακά ποιήματα και διηγήματα μεταφρασμένα από 
διάφορα πρόσωπα7 και το δεύτερο, Poems of Cyprus, (1970), επιλογή ποιημά
των του Βασίλη Μιχαηλίδη και του Δημήτρη Λιπέρτη, σε μετάφραση του Α. 
Αναγνωστόπουλου, Ruth Whitman και Kinnereth Gensler. Το τρίτο βιβλίο 
Anthology of Cypriot Poetry, (1974), μια εξαιρετικά σημαντική έκδοση για 
την Κυπριακή ποίηση, μεταφράστηκε από την Amy Mims.

To 1951 το έγκυρο Αμερικανικό περιοδικό Poetry

Κατά τα τελευταία τριάντα τόσα χρόνια τα έργα αρκετών Ελλήνων ποιη
τών έχουν εκδοθεί σε ξεχωριστά βιβλία σε καλές αγγλικές μεταφράσεις και 
στην Αμερική και σ’ άλλες χώρες. Έχουμε ήδη αναφέρει τη μετάφραση του 
Σικελιανού από τον Paul Nord, του Καζαντζάκη από τον Friar και του Καβά- 
φη από τον John Mavrogordato και τη Rae Dalven.

Αλλά, άνκαι ο μέγας και σεβάσμιος πρεσβύτης της Ελληνικής ποίησης, ο 
Κωστής Παλαμάς, δεν είναι της μόδας σήμερα, μερικά ποιήματά του συνεχί
ζουν να προσελκύουν την προσοχή αρμόδιων και αναρμόδιων μεταφραστών. 
Έπειτα από τις κάπως ικανοποιητικές μεταφράσεις του Φουτρίδη γύρω από 
το 1920 και τα λίγα εκλεκτά Poems του Παλαμά μεταφρασμένα από το Στε- 
φανίδη και τον Κατσίμπαλη (Λονδίνο, 1925), ακολούθησε μια περίοδος απρα
ξίας (ή, ίσως, μια συνωμοσία σιωπής;) σχετικά με τη μετάφραση έργων του 
Παλαμά. Αλλά ξαφνικά, στα δέκα χρόνια 1964-1974 το μεγάλο έργο του, Ο 
Δωδεκάλογος τον Γύφτον, μεταφράστηκε στ’ αγγλικά τρεις φορές. Στα 1964 
ο Frederic Will το μετάφρασε με τον τίτλο The Twelve Words of the Cypsy, 
(Πανεπιστήμιο Νεμπράσκας). Αργότερα παρουσιάστηκε η μετάφραση του 
George Thomson με τον τίτλο The Twelve Lays of the Gipsy, (Λονδίνο, 1969). 
Δυστυχώς και οι δυο αυτές μεταφράσεις είναι χονδρικές προδοσίες του πρωτό
τυπου, και γι’ αυτό άχρηστες· και κάτι χειρότερο: ζημιώνουν πολύ τον Παλα
μά και τη νεοελληνική ποίηση γενικώτερα. Ωστόσο, τώρα έχουμε το αρι
στούργημα αυτό του Παλαμά σε μια νέα, πολύ καλή, μετάφραση από τον Θ. 
Στεφανίδη και Γ. Κατσίμπαλη (Λονδίνο, 1974). Η μετάφραση αυτή δημοσιεύ
τηκε επίσης σε μια δίγλωσση έκδοση (το ελληνικό κείμενο αντιπαρατίθεται με 
την αγγλική μετάφραση σ’ αντικρυστές σελίδες) από το Memphis State Uni
versity (1975). Πολύ καλή επίσης είναι η μετάφραση των. Trhee Poems του 
Παλαμά (Λονδίνο, 1969). Οι Στεφανίδης και Κατσίμπαλης έχουν επίσης δη
μοσιεύσει μιαν άλλη εξαιρετική μετάφραση του Παλαμά: Από την Ασάλευτη 
Ζωή του μετέφρασαν τις Εκατό Φωνές (A Hundred Voices, London, 1976). 
Αλλά η μετάφραση ενός άλλου αριστουργήματος του Παλαμά από τον Frede
ric Will, The King’s Flute, (Πανεπιστήμιο Νεμπράσκας, 1967), είναι εξίσου 
κακή όπως και εκείνη του Δωδεκάλογον.

Στο πεδίο των Παλαμικών μελετών πρέπει να μνημονευθεί η εξαιρετική 
μελέτη Kostis Palamas του Θανάση Μασκαλέρη, που δημοσιεύτηκε στη γνω
στή Twayne’s World Authors Series, (1972). Η μελέτη αυτή αποτελεί λαμπρή 
εισαγωγή στο έργο του Παλαμά και περιληπτική ανάλυσή του. (Στο σημείο 
αυτό ίσως μπορώ ν’ αναφέρω και τη δική μου μικρή συμβολή στις Παλαμικές 
μελέτες: ένα δοκίμιό μου, «Κωστής Παλαμάς», που δημοσιεύτηκε αγγλικά 
στο The Byzantine Fellowship Lectures (1974, και σε ξεχωριστό βιβλίο), και 
δυο μικρότερα μελετήματα «Πλατωνικά Στριχεία στον Παλαμά» και «Λουκρή- 
τιος και Παλαμάς», που δημοσιεύτηκαν αγγλικά επίσης στον Στασίνο (1973).

Ωστόσο, η ποίηση του Καβάφη, μια ποίηση υποβάθμισης και ελευθεριό
τητας, απόδρασης στο ιστορικό παρελθόν και δραματικού στωικισμού, φαίνε
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ται να προσελκύει πολύ περισσότερους αναγνώστες σήμερα στην Αμερική πα
ρά το έργο όποιουδήποτε άλλου νεοέλληνα ποιητή, — ίσως επειδή συμβιβάζε
ται με τις προτιμήσεις και το πνευματικό κενό της εποχής μας. Οπωσδήποτε, 
διαβάζεται και συζητιέται πλατιά, και πολλαπλασιάζονται οι νέες μεταφρά
σεις των ποιημάτων του. Συνήθως οι μεταφράσεις αυτές είναι καλύτερες από 
τις δυο που ήδη αναφέραμε, και παρουσιάζονται όχι μόνο σε ανθολογίες όπως 
εκείνες του Keeley-Sherrard και Friar, αλλά και σε ξεχωριστά βιβλία. Αναφέ- 
ρομαι βέβαια στο Passions and Ancient Days (1971 ) μεταφρασμένο από τον Ε. 
Keeley και Γιώργο Σαββίδη και στο Selected Poems (1972) μεταφρασμένο 
από τον Keeley και Sherrard. Επίσης, πολλά δοκίμια και άλλες μελέτες για 
τον Καβάφη έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά, φυλλάδια και βιβλία.8

Μετά τον Καζαντζάκη και τον Καβάφη, οι νεοέλληνες ποιητές που έχουν 
πολύ μεταφραστεί και διαβάζονται περισσότερο, είναι ο Σεφέρης και ο Ελύ- 
της, και τελευταία ο Ρίτσος. Και οι τρεις ευτύχησαν να έχουν λαμπρούς μετα
φραστές στ’ αγγλικά και ικανούς σχολιαστές.

Η πρώτη, προκαταρκτική να πούμε μετάφραση του Σεφέρη σε μορφή βι
βλίου δημοσιεύτηκε στην Αγγλία: The King of Asine and Other Poems, μετά
φραση Bernard Spencer, Nanos Valaoritis and Lawrence Durrel, (London, 
1948). To 1960 μια πιο αντιπροσωπευτική συλλογή με τον τίτλο Poems, με
τάφραση Rex Warner, δημοσιεύτηκε στην Αμερική. Και στα 1967 τα 'Απαντά 
του, Collected Poems, 1924-1955, παρουσιάστηκαν στο Princeton University 
Press σε δίγλωσση έκδοση: το ελληνικό κείμενο και στις απέναντι σελίδες η 
αγγλική μετάφραση των Edmund Keeley και Philip Sherrard. Η τελευταία του 
συλλογή, Three Secret Poems, μεταφράστηκε από τον Walter Kaiser και δημο
σιεύτηκε σε δίγλωσση έκδοση από το Harvard University Press το 1969. Επί
σης, μια συλλογή δοκιμίων του Σεφέρη, On the Greek Style, σε μετάφραση 
του Θ. Φραγκόπουλου και Rex Warner, δημοσιεύτηκε το 1966, και τέλος ένα 
μέρος του ημερολογίου του, A Poet’s Journal σε μετάφραση του Θανάση Ανα- 
γνωστόπουλου δημοσιεύτηκε από το Harvard Univ. Press το 1974.

Η ποίηση του Σεφέρη (εκτός που είναι συνεπτυγμένη, λιτή στα μέσα της, 
και μεστή από τραγική αλήθεια) παρουσιάζει, ίσως περισσότερο παρά η ποίη
ση οποιουδήποτε άλλου, το μοναδικό χαρακτήρα της νέας ελληνικής ποίησης, 
που είναι και εθνική και παγκόσμια. Επίσης, η ποίηση του Σεφέρη ανταποκρί- 
νεται στις εσώτερες αμφιβολίες, στα ερωτήματα και στις κλίσεις του σύγχρο
νου ανθρώπου με ένα τρόπο που είναι συνειδητά ανθρώπινος και μυστικά ανε
ξάντλητος. Είναι γι’ αυτούς τους λόγους που θεωρείται πραγματικά σαν ένας 
από τους κύριους εκπροσώπους spokesmen της εποχής μας. Δεν είναι, λοι
πόν, να απορεί κανείς που στα 1963 απονεμήθηκε στο Σεφέρη το βραβείο 
Νομπέλ για τη λογοτεχνία. Και είναι πολύ ταιριαστό που η έδρα των Νεοελ
ληνικών Σπουδών, που ιδρύθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Harvard με την 
οικονομική βοήθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης, ονομάστηκε Έδρα Σεφέρη.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε η έδρα αυτή γρήγορα να έχει ένα μεγάλο μέλλον 
άξιο του ονόματος της.

Κατά το 1974 δυο βιβλία ποιημάτων του Οδυσσέα Ελύτη δημοσιεύτηκαν 
στην Αμερική: μια δίγλωσση έκδοση του μεγάλου έργου του, Το Άζιον Εστί, 
σε μετάφραση του Edmund Keeley και του Γιώργου Σαββίδη, και The Soverei
gn Sun: Selected Poems, σε μετάφραση του Kimon Friar, με εισαγωγή και 
σημειώσεις. Επίσης το 1981 εκδόθηκε το Maria Nephele σε μετάφραση του Α. 
Αναγνωστόπουλου. Τα τρία αυτά βιβλία, μαζί με την ειδική έκδοση του τετρά
μηνου περιοδικού Books Abroad (Φθινόπωρο 1975), αφιερωμένη στον Οδυσ
σέα Ελύτη, είναι μια μείζων διείσδυση της νεοελληνικής ποίησης στον αμερι
κανικό λογοτεχνικό κόσμο σήμερα. Γιατί κι ο Ελύτης, επίσης, είναι ποιητής 
εθνικός και παγκόσμιος.

Τα πρώτα ποιήματα του Ελύτη τα χαρακτηρίζει ένας υγιής σουρεαλι
σμός, ερμηνευμένος μέσα από το διαυγές ελληνικό μυαλό και τη χαρούμενη 
καρδιά του ποιητή. Η ποίησή του ήταν τότε η ποίηση της ελληνικής νιότης 
και του έρωτα, του ηλιόλουστου, δροσερού Αιγαίου πελάγους, και μιας ενδυ
ναμωτικής χαράς στη ζωή: κι αυτά είναι συναισθήματα προσωπικά και τοπικά 
βέβαια, αλλά και γενικά και περιληπτικά των πάντων. Ο πόλεμος όμως και οι 
συνέπειές του έδωσαν στον ποιητή μιαν άλλη προοπτική της ζωής: τραγική 
και εθνική, ανθρώπινη και φιλάνθρωπη, μιαν άποψη της ζωής σχεδόν θρησκευ
τική. Η τέχνη του είναι τώρα πολύ ωριμότερη και περίπλοκη και στη μορφή 
και στην έκφραση, σε σημασία και σε σκοπό. Ο Ελύτης είναι ο ' Ελληνας ποιη
τής του σήμερα, — η ποιητική πεμπτουσία τριών χιλιάδων ετών σφριγηλής 
ελληνικής ζωής — ο Έλληνας ποιητής που είναι προορισμένος να γίνει η 
ποιητική φωνή του ανθρώπου όπου γης. (Και πραγματικά άρχισε να γίνεται). 
Δεν πρέπει λοιπόν να εκπλαγούμε που σε λίγα χρόνια απονεμήθηκε στον Ελύ
τη το βραβείο Νόμπελ για τη λογοτεχνία, — και είναι τώρα ο δεύτερος Έλ
ληνας που δέχτηκε την τιμή αυτή.

Ένας τρίτος ποιητής, στον οποίο μπορεί άξια να δοθεί η τιμή αυτή, είναι 
ο Γιάννης Ρίτσος, ένας πολυγράφος, γόνιμος και ρωμαλέος ποιητής. Ως πριν 
λίγα χρόνια από το πολύτομο έργο του μόνο λίγα κομμάτια είχαν μεταφραστεί 
σε διάφορες γλώσσες, σχετικά λιγότερα στην αγγλική. Στα 1969 η περίφημη 
Ρωμιοσύνη του μεταφράστηκε (από τον Ο. Laos) καθώς και τα Selected Poems 
του. Στα 1971 ο Νίκος Στάγγος μετάφρασε το Gestures του Ρίτσου και το 
1974 το Selected Poems. To 1974 η Amy Mims μετάφρασε το Eighteen Short 
Songs of the Bitter Motherland με μιαν εμπνευσμένη εισαγωγή του καθηγητή 
Θεοφάνη Σταύρου. Το 1975 ο Γιάννης Σταθάτος μετάφρασε τη Mooonlight 
Sonata του Ρίτσου. Από τότε όμως ως σήμερα πολλά έργα του Ρίτσου έχουν 
μεταφραστεί στ’ αγγλικά και εκδοθεί στην Αμερική κυρίως. Αναφέρω μερικά:

Corridor and Stairs. The Goldsmith Press. Translated by Nicos Germana- 
kos, with an Introduction by Desmond Egan. Ireland, 1976.

141140

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Subterranean Horses. Translated by Minas Savvas. Introduction by Vassilis 
Vassilikos. Ohio Univ. Press, 1980.

The Fourth Dimension. Selected Poems by Yiannis Ritsos. Translated by 
Rae Dalven. Godine, Boston, 1977.

Scripture of the Blind. Translated by Kimon Friar and Kostas Myrsiades. 
Ohio State University, 1979.

Erotica. Translated by Kimon Friar. Sachem Press, 1982.
Επίσης, πολύ συχνά καλές μεταφράσεις ποιημάτων του Ρίτσου δημοσιεύ

ονται σε περιοδικά, κι έτσι έχει γίνει πολύ γνωστός σ’ όλο τον κόσμο και 
θεωρείται, δίκαια, ένας από τους πιο σπουδαίους σημερινούς ποιητές. Μολα
ταύτα, υπάρχει πολλή παρεξήγηση του έργου του, κυρίως ένεκα των φανερών 
πολιτικών εμπλοκών του και των συχνών συγκρούσεων, του ποιητή με τα ελ
ληνικά αυταρχικά καθεστώτα. Στην πραγματικότητα ο Ρίτσος είναι ένας γνή
σιος λυρικός ποιητής με επικές τάσεις και ανθρωπιστικές διαθέσεις παρά ένας 
πολιτικός μαχητής. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

Πρέπει τέλος ν ’ αναφέρω του Τάκη Σινόπουλου το Landscape and Death, 
σε μετάφραση του Kimon Friar (Sachem Press 1982), του Μίλτου Σαχτούρη 
Selected Poems σε μετάφραση του Kimon Friar (Sachem Press, 1982) και του 
Καραβελάκι Massa Confusa, σε μετάφραση του Θανάση Αναγνωστόπουλου 
(1982).

Ο απολογισμός αυτός δεν είναι, βέβαια, πλήρης. Δεν είχε τέτοια πρόθε
ση. Αλλά μπορούμε συμπερασματικά να κάνουμε μερικές γενικές παρατηρή
σεις:

Μερικοί Αμερικανοί ποιητές μας θυμίζουν κάποιους 'Ελληνες ποιητές, 
και το αντίθετο: μερικοί Έλληνες ποιητές μας θυμίζουν ορισμένους Αμερικα
νούς ποιητές. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει απ’ ευθείας επίδραση κατά 
οποιονδήποτε τρόπο· τις περισσότερες φορές η μια ομάδα αγνοεί την άλλη. 
Μάλλον, είναι ζήτημα κοινής ατμόσφαιρας, ποιητικής, πνευματικής ατμό
σφαιρας. Και η ατμόσφαιρα αυτή είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των ποιη
τών της Ελλάδας και της Αμερικής, μεταξύ των ποιητών παντού.

Επίσης, όπως ήδη έχουμε υποδηλώσει, ολόκληρο το φάσμα του ανθρώπι
νου ενδιαφέροντος και της ζωής διαποτίζει και τη νεοελληνική ποίηση· μπορεί 
να είναι στενά προσωπική αλλά και πλατιά πανανθρώπινη· κάπως περιγραφι
κή και εκθεματική, αλλά και προβληματική και εναγώνια και αγχώδης επίσης. 
Είναι και παραδοσιακή και επαναστατική στα μέσα της και στην ουσία της, 
στα θέματα και στις μορφές της.

Οι πιο πολλοί σύγχρονοι ’ Ελληνες ποιητές είναι και σοβαροί στοχαστές, 
προσεχτικοί παρατηρητές και αναλυτές της ζωής, άνθρωποι που ενδιαφέρον
ται ενεργά για τα γενικά προβλήματα του καιρού μας και με ανησυχία τα 
σκέφτονται. Επίσης, αρκετοί απ’ αυτούς είναι βαθιά θρησκευτικοί στη σκέψη 

τους. Δεν είναι απλώς Χριστιανοί Ορθόδοξοι, αλλά μάλλον είναι πρόσωπα 
που ανήσυχα ρωτούν θρησκευτικά ερωτήματα και προσπαθούν σοβαρά να 
απαντήσουν σ’ αυτά. Δεν αναφέρομαι μόνο σε βαθιά Χριστιανούς Ορθόδοξους 
ποιητές όπως είναι ο Γ. Βερίτης, αλλά ειδικά σε πολλούς άλλους με ταραγμέ
νες συνειδήσεις που προσπαθούν όχι να διευθετηθούν συμβιβάζοντας την πίστη 
ή την απιστία τους, αλλά γυμνώνοντας τις τυραγνισμένες ψυχές των στη θέα
ση και στη στόχαση του Υπέρτατου Δημιουργού. Π.χ. το βασικό πρόβλημα 
του Καζαντζάκη είναι θρησκευτικό, όχι κοινωνικό ή καλλιτεχνικό ή φιλοσοφι
κό. Του Σικελιανού η έμπνευση είναι θρησκευτική και φαίνεται να θρέφεται κι 
από τον αρχαίο Ελληνικό Ορφισμό (κι άλλες μυστικιστικές πίστεις) και από 
ένα ευγενικό Χριστιανισμό. Η ποίηση του Παπατσώνη, του Θέμελη, του Βαφό- 
πουλου, της Ζωής Καρέλλη, του Πεντζίκη, τορ Σαραντάρη και αρκετών άλ
λων, έχει βαθιές και ισχυρές θρησκευτικές ρίζες: ασχολείται με βασικά προβλή
ματα της ύπαρξης και του προορισμού του ανθρώπου, με τους φόβους και τις 
ελπίδες του, και με τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό.

Συνοψίζοντας μπορεί κανείς να πει πως, η νεοελληνική ποίηση, με τις 
εσώτερες αξίες και την αισθητική απόλαυση που δίνει και με το μοναδικό 
χαρακτήρα της σαν ποίηση Ελληνική, αλλά και σαν έκφραση παγκόσμιων πό
θων και τάσεων, έχει πάρει την οφειλόμενη θέση της μέσα στην παγκόσμια 
λογοτεχνία σήμερα. Και σ’ αυτό το διακοσιοστό έτος της Αμερικανικής Ανε
ξαρτησίας είναι καλό να θυμούμαστε τις χωριστές αλλά και τις ενωμένες προ
σπάθειες της Αμερικής και της Ελλάδας για απελευθέρωση της γης των και 
του πνεύματός των. Η νέα Ελληνική ποίηση είναι ένα εξαίρετο μέσο για το 
σκοπό αυτό.

ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΠΡΟΤΣΗΣ 
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Κώστας Προυσης

Ο ΚΑΜΕΡΟΥΝΕΖΟΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ FERDINAND ΟΥΟΝΟ
Θ’ αρχίσω το σημείωμά μου αυτό με την παρέθεση πιο κάτω, μερικών 

στίχων από την ανέκδοτη συλλογή μου ΟΔΥΝΕΣ ΚΑΙ ΩΔΕΣ. Αυτούς τους 
στίχους, μαζύ με άλλους, έγραψα κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης διαβίω
σής μου στην Αφρική.

ΒΡΟΧΗ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ
Αυτή η ψιλή βροχή 
που ακούς απόψε 
να πέφτει αδιάκοπα 
απάνω στις ψάθινες καλύβες 
σαν αποκαΐδια φλέγόμενης βάτου, 
Αυτή η ψιλή βροχή 
που ξεκολλάει 
από τα ζοφερά δώματα του άπειρου 
για ν’ ακουμπήσει 
τους στεναγμούς των Αγίων 
απάνω στις διάφανες στέγες, 
Αυτή η πικρή ψιλή βροχή 
που ακούς απόψε, 
Είναι το κλάμα, 
είναι τα καυτά δάκρυα 
τόσων αιώνων 
χιλιάδων μαύρων, μυριάδων μαύρων, 
που έχασαν τον εαυτό τους 
μέσα στ’ ακάνθινα οράματα 
της ιστορίας του χρόνου...
Και ψάχνουν άσκοπα 
με μια ασπόνδυλη ελπίδα 
να τον ξαναβρούν 
μέσα στην άχαρη σαβάνα, 
μέσα στα έλη 
μέσα στα βαθειά ποτάμια 
με τους κροκοδείλους 
και τους ιπποποτάμους... 
Ψάχνουμε και μεις μαζύ τους... 
Κι οι μαύροι απορούν: 
Τι μπορεί να γυρεύει, 
Τι μπορεί νάχει χάσει 
ένας λευκός...
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Αυτά τα δάκρυα τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια κατά τη διάρκεια των 
τριάντα τόσων χρόνων που έζησα στην Αφρική. Πιο συγκεκριμένα στο Καμε
ρούν. Και δεν είναι απλώς σχήμα λόγου ή ποιητικής έκφρασης όταν γράφω 
πως έψαχνα κι εγώ μαζύ τους. ’ Εψαχνα πραγματικά κι εγώ -ένας λευκός- για 
να ξαναβρώ το χαμένο εαυτό μου. Ψάχνανε οι μαύροι μέσα στα βρώμικα νερά 
των ποταμών με τους κροκοδείλους και τους ιπποποτάμους.

Μέσα στα σύννεφα των κουνουπιών και της θανατηφόρας μύγας τσε-τσε. 
Κι έψαχνα κι εγώ -ένας λευκός- μέσα στους πηχτούς ωκεανούς της ντροπής 
και της ταπείνωσης. Της ντροπής και της ταπείνωσης για το χρώμα της φυλής 
μου. Της λευκής και «πολιτισμένης» φυλής μου: Αυτή η ντροπή κι αυτή η 
ταπείνωση δε ξεπλύθηκαν ακόμα. Κι ούτε θα ξεπλυθούν όσο υπάρχουν το γκέ- 
το της Αμερικής και τα «απαρτάϊτ» της Νότιας Αφρικής.

Αυτά τα δάκρυα κι αυτό τον πυρωμένο πόνο, δε θα μπορέσω ποτέ να τον 
περιγράψω. Όσα χρώματα κι αν χρησιμοποιήσω. Κι όση μαστοριά έκφρασης 
και λεκτικής σαφήνειας κι αν διαθέτω. Μονάχα αν τάβλεπε κανείς με τα ίδια 
του τα μάτια θα τα πίστευε. Μονάχα αν έβλεπε τη μισόγυμνη μαύρη μάνα να 
πλένει το τρυφερό βρεφάκι της μέσα στο βόρβορο της μικρής λιμνούλας που 
σχημάτισε η βροχή δίπλα στην καλύβα της. Γιατί δεν είχε νερό να το πλύνει! 
Μονάχα αν έβλεπε τα χρονιάρικα μαυράκια να σέρνονται κατάγυμνα μέσα στα 
λασπόνερα. Δίπλα από το γουρούνι, την κατσίκα, την κότα. Και να τρέφονται 
με τα περιττώματά τους... Μονάχα τότε θα καταλάβαινε γιατί έψαχνα κι εγώ 
με τους άμοιρους μαύρους που ψάχνανε να βρουν ή για να ξαναβρούν το χαμένο 
εαυτό τους.

Αυτά, λοιπόν, τα καυτά δάκρυα. Αυτό τον αβάσταχτο πόνο. Αυτή τη 
θυελλώδη οργή. Την αβυσσαλέα αγανάχτηση εκφράζει ο Ferdinand Oyono, ο 
Καμερουνέζος πεζογράφος, του οποίου το έργο, θα παρουσιάσω σ’ αυτό το 
σημείωμα.

Ο Ferdinand Oyono είναι ωμός. Είναι σαρκαστής. Καυτηριάζει αμείλι- 
χτα. Μαστιγώνει ανελέητα. Κι όλα αυτά με την απλή μα τόσο τεχνική αφή
γηση των γεγονότων του μύθου. Αφήγηση, που με τόση δεξιοτεχνία παρουσιά
ζει τη γεμάτη αθωότητα αφέλεια του κοιμισμένου μαύρου. Του άκακου κι 
άβουλου μαύρου που οι αιώνες της σκλαβιάς είχαν σκοτώσει μέσα του κάθε 
επίγνωση της ανθρώπινης υπόστασής του. Που είχαν οικοδομήσει μέσα στην 
ψυχή του ένα περίλαμπρο θρόνο που απάνω του τοποθέτησε τον ένα και μονα
δικό Θεό κι αφέντη του: το λευκό καταχτητή και κυρίαρχό του.

Θα περιορισθώ στα δυο μυθιστορήματα του Ferdinand Oyono: Η ΖΩΗ 
ΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗ και ΤΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΤΟΥ ΓΕΡΟ-ΝΕΓΡΟΥ. Είναι 
άλλωστε αυτά τα δυο έργα που αναδίδουν τον πόνο και την αγανάχτηση που 
ανάφερα πριν. Δίνω παρακάτω δυο από τις κριτικές που δημοσιεύτηκαν στο 
γαλλικό τύπο:

... «Από κείνα τα πολύτιμα βιβλία, που μέσα στις σελίδες τους ο αναγνώ
στης νιώθει ως στα τρίσβατα της ψυχής του τα αισθήματα της ταπείνωσης, της 
οργής και της αγανάχτησης, που μοιραία κι αναπόφευχτα οδηγούν στους αγώνες 
για δικαιοσύνη»,..

Κι η άλλη:
... «ένα μαστιγωτικό κι ανελέητο φως που ρίχνει οδυνηρές φωτοσκιάσεις 

απάνω στις τραγικές αντιφάσεις που χοροπηδούν χλευαστικά ανάμεσα στα ψευ- 
τογλυκόλογα των λευκών και της σκληρής συμπεριφοράς τους απέναντι στο μαύ
ρο»...

Θα επιχειρήσω μια σφαιρική αναφορά στα δυο αυτά έργα:
Το πρώτο μυθιστόρημα Η ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗ, εκδόθηκε στη Γαλ

λία το 1956 από τον εκδοτικόν οίκο JULLIARD.
Ένα νέο μαυράκι μεγαλώνεται από ένα λευκό Γάλλο ιεραπόστολο, τον 

οποίο και υπηρετεί ως το θάνατό του. Η πείρα που απόχτησε του επιτρέπει 
να προσληφθεί αργότερα σαν υπηρέτης στο σπίτι του Γάλλου τοπικού Διοικη
τή. Εκεί όμως, με την καθημερινή συνάφεια με τους Γάλλους τμηματάρχες 
της περιοχής, που συχνάζουν στο σπίτι του Διοικητή, κατακομματιάζεται και 
γκρεμίζεται ο σεβασμός κι ο θαυμασμός για το λευκό αφέντη που από τη 
μικρή του ηλικία έχει συσσωρευθεί μέσα του. Άθελά του, γίνεται μάρτυρας 
και συνεργός της απιστίας της συζύγου του Διοικητή με το διευθυντή των 
φυλακών. Μεταφέροντας τα ερωτικά γράμματα της Κυρίας στον εραστή της, 
παρευρίσκεται συχνά σε σκηνές της φρικτής τιμωρίας που επιβάλλει ο διευ
θυντής των φυλακών στους συμπατριώτες του που συλλαμβάνονται σαν ύπο
πτοι. Να πώς περιγράφει μια τέτοια σκηνή ο Ferdinand Oyono:

.... «Όταν μπήκα στον περίβολο των φυλακών, ο διευθυντής τους ήταν 
απασχολημένος να δίνει μαθήματα σε δυο συμπατριώτες μου, πώς να... συμπερι
φέρονται μέσα στη ζωή! Κι αυτό, με τη συμπαράσταση ενός πανύψηλου μαύρου 
αστυφύλακα. Οι δυο συμπατριώτες μου, μισόγυμνοι, είχαν περασμένες στα χέρια 
τους τις χειροπέδες. Μ ’ ένα σκοινί περασμένο σφιχτά γύρω από το λαιμό τους, 
ήταν δεμένοι σ ’ ένα στύλο. Με ανασκουμπωμένα τα μανίκια, ο διευθυντής των 
φυλακών, κατάφερνε βάναυσα χτυπήματα στο σώμα τους με το μαστίγιό του, που 
ήταν καμωμένο από δέρμα ιπποπόταμου... Ήταν τόσο άγρια τα χτυπήματα που 
σε κάθε κραυγή πόνου που ξέφευγε από το στόμα τους, ένα ερώτημα γεμάτο 
φρίκη περνούσε από το μυαλό μου: θα βγαίναν ζωντανοί απ ’ αυτό το μαρτύριο 
αυτοί οι δύστυχοι νέγροι;...

Ήταν τρομερό!

Σκέφτομαι όλους αυτούς τους λευκούς' ιεραπόστολους που έρχονται να... 
σώσουν τις ψυχές μας και να μας διδάξουν την αγάπη προς τον πλησίον... Ποιος 
είναι ο «πλησίον» για τους λευκούς. Ο λευκός αδελφός τους μονάχα; Ύστερα 
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απ ’ όλες αυτές τις ωμότητες, ποιος θάταν τόσο τρελλός να πιστέψει τα γλυκό
λογα που μας ξεφουρνίζουν στις εκκλησίες τους...

Μετά απ ’ αυτό το τρομερό μαστίγωμα, όπως γίνεται πάντα, αυτοί οι δυο 
δυστυχισμένοι, θα καταλήξουν στον... «ψοφότοπο των νέγρων». Κι ύστερα από 
μια-δυο μέρες, στο κοιμητήρι των φυλακισμένων. Και την Κυριακή, θ ’ ανέβει 
στον άμβωνα ο παπάς για να πει στους πιστούς: Αγαπητά μου'παιδιά, προσευχη
θείτε για όλους τους φυλακισμένους, που πεθαίνουν χωρίς να συμβιβασθούν με 
το Θεό! Κι ύστερα θα γυρίσει ο δίσκος για να βάλουν οι πιστοί τον οβολό τους! 
Θάλεγε κανείς πως οι λευκοί, όσο πάνε, εφευρίσκουν νέα μέσα για να παίρνουν 
πίσω τα λίγα λεφτά που μας πληρώνουν!... Δύστυχε μαύρε!»

Πόσος πόνος. Πόση πίκρα. Πόση αγανάχτηση! Προσέξτε όμως εκείνο το 
χαραχτηρισμό: «ψοφότοπος των νέγρων»! Έτσι τον έλεγε ο λευκός αφέντης.

Εδώ θα πρέπει ν’ ανοίξω μια παρένθεση. Για το μαύρο, δεν υπάρχει πιο 
μεγάλη βρισιά και πιο μεγάλη ταπείνωση από του να τον αποκαλέσεις νέγρο. 
Και μεταξύ τους ακόμα όταν τσακώνονται και θέλει ο ένας να εκστομίσει μια 
βαρειά ύβρη για τον άλλο, θα του πετάξει κατάμουτρα τη λέξη που πληγώνει 
βαθειά, βασανιστικά, ανελέητα: «Nigger» - «δούλε»!

Μονάχα ένας μεγάλος μαύρος της Αφρικανικής Ηπείρου τόλμησε, είναι 
τώρα λίγα χρόνια, να μιλήσει ανοιχτά γι’ αυτή τη'λέξη: ο εξαιρετικός πνευ
ματικός άνθρωπος, ο μεγάλος ποιητής, ο σοφός ανθρωπιστής, μέλος της Γαλ
λικής Ακαδημίας και πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης Leo Pold Sedar Senghor. 
Αναλύοντας σε δοκίμιά του και χρησιμοποιώντας στην ποίησή του τη λέξη 
Négritude - νεγροσύνη - επεχείρησε να την απομυθοποιήσει. Και να την απο- 
πλύνει από το ρύπο και το όνειδος που ήταν περιβλημένη. Η ως τώρα περιο
ρισμένη ευρύτερα χρήση της, μας κάνει να διερωτηθούμε αν τελικά ο Senghor 
θα καταφέρει να πείσει το μαύρο να την αποδεχτεί και να τη χωνέψει. Κι 
αυτό, παρόλη την ανεπιφύλαχτη παραδοχή του πνευματικού εκτοπίσματος του 
μεγάλου αυτού τέκνου της Αφρικανικής Ηπείρου.

Θα ξαναγυρίσω όμως στη ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗ για να δώσω τη 
συνέχεια και το τέλος.

Ο διευθυντής των φυλακών, γνωρίζοντας πως ο φτωχός υπηρέτης είναι 
γνώστης και μάρτυρας της ένοχης σχέσης του με τη γυναίκα του διοικητή, 
αποφασίζει να τον εξοντώσει. Έτσι, όταν η μαύρη ερωμένη κάποιου λευκού 
Γάλλου τμηματάρχη εξαφανίζεται κλέβοντας και τα λεφτά της πληρωμής των 
μαύρων εργατών, συλλαμβάνει σαν ύποπτο τον υπηρέτη, ενώ ξέρει τον πρα
γματικόν ένοχο. Τον περνά απ’ όλη την εξευτελιστική διαδικασία του μαστι- 
γώματος της ταπείνωσης και της σωματικής εξουθένωσης που περίγραψα πιο 
πάνω. Και τελικά, καταματωμένο, μισοζώντανο και καταδικασμένο στον αργό 
θάνατο, τον εξαποστέλλει στον «ψοφότοπο των νέγρων». Εκεί ο μαύρος φύλα
κας, γνωρίζοντας την αθωότητά του και βέβαιος για την τελική κατάληξη του 
υπηρέτη στο κοιμητήρι των φυλακισμένων, τον βοηθά να δραπετεύσει με τη 
συμβουλή να φύγει από τη Χώρα για την Ισπανική Γουϊνέα.

Ένα πραγματικά συνταραχτικό ανάγνωσμα. Από κείνα που, όπως έγραψε 
και η κριτική, οδηγούν, μετά την ανάγνωσή τους στους αγώνες για δικαιοσύνη. 
Όμως μέσα στο σημερινό κόσμο της ηθικής καθίζησης ποιος νοιάζεται για 
δικαιοσύνη!

Άρχισα αυτό το σημείωμα με την παράθεση μερικών στίχων που έγραψα 
κάποτε στο Καμερούν. Θα δώσω πιο κάτω άλλους δυο, που καταμαρτυρούν τη 
ντροπή που αισθανόμουνα:

«Αυτός ο μαύρος που έφτυσε δίπλα μας, 
μήπως ήθελε να φτύσει εμάς;

Μια καυτή απορία που ακόμα με βασανίζει.
Θα ασχοληθώ τώρα με το δεύτερο μυθιστόρημα του Ferdinand Oyono: 

ΤΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΤΟΥ ΓΕΡΟ-ΝΕΓΡΟΥ, που εκδόθηκε κι αυτό στη Γαλ
λία, πάλι από τον εκδοτικόν οίκο Juliard.

Ο κεντρικός ήρωας είναι ο Μεκά. Ένας γέρο-νέγρος, που συνεπαρμένος 
από τα διδάγματα της χριστιανικής θρησκείας, χαρίζει όλα τα χτήματά του 
στην ιεραποστολή του χωριού του. Στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, χάνει τα 
δυο παιδιά του που υπηρετούσαν στις γαλλικές δυνάμεις κατά τις πολεμικές 
επιχειρήσεις στην Αφρική. Δυο καλοί λόγοι, για να «τιμηθεί» από τις γαλλι
κές Αρχές. Και, φυσικά, τέτοιες περιστάσεις - έχουμε κι εμείς εδώ κάποιες 
μακρυνές αναμνήσεις - κρίνονται πρόσφορες πάντα από τον καταχτητή για 
επίδειξη του... φιλελεύθερου πνεύματός του τάχα. Για προβολή των υποτιθέ
μενων αισθημάτων της αναγνώρισης υπηρεσιών, της εχτίμησης, της «ευγνω
μοσύνης» ακόμα. Παχειά λόγια που ανασύρονται από το ψυγείο της καρδιάς 
του δυνατού κυρίαρχου. Για να μετατραπούν ή σ’ ένα πομπώδες «Πιστοποιη
τικό καλών υπηρεσιών» ή σ’ ένα φτηνό τενεκεδένιο παράσημο. Που και τα 
δυο, δε μεταφράζουν παρά τον βαθύν οίχτο και τη συγκαλυμμένη περιφρόνηση 
του αφέντη προς τον δούλο.

Συναρπάζεται ο ταπεινός μαύρος Μεκά από τη μεγάλη τιμή. Το είναι 
του συγκλονίζεται από τις ψευδαισθήσεις: Θάρθει ο «Μεγάλος Λευκός», ο 
«Αρχηγός των Αρχηγών» από τη Γαλλία - έτσι νομίζει - για να τον παραση
μοφορήσει. Να τον αγκαλιάσει... να τον ασπασθεί. Ο Μεκά αισθάνεται σαν 
μια μεγάλη προσωπικότητα της περιοχής. Τώρα, θα τον σέβονται όλοι. Κι 
αυτός, θα μπορεί πια να ζητήσει από το «Μεγάλο Λευκό» ό,τι επιθυμεί. ΓΓ 
αυτόν. Για την οικογένειά του. Για τους φίλους του. Παραγγέλλει στο ράφτη 
καινούργια ρούχα για τη μεγάλη γιορτή. Αγοράζει καινούργια παπούτσια. Οι 
πελώριοι κάλοι του όμως, δε χωράνε μέσα. Ανοίγει στα πλευρά μεγάλες τρύ
πες για τους κάλους. Και την ημέρα της μεγάλης γιορτής, τα μεταφέρει στο 
χέρι. Και τα φοράει μόνο λίγα μέτρα μακρυά από τη μεγάλη συγκέντρωση των 
κατοίκων της περιοχής.

Στην πλατεία, μπροστά από το Διοικητήριο, τα πλήθη των μαύρων είναι 
μαζεμένα γύρω, από τα ξημερώματα. Έτσι διάταξε ο λευκός Διοικητής.
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Ένας αστυφύλακας οδηγεί τον Μεκά σ’ έναν άσπρο κύκλο από ασβέστη στο 
μέσο της πλατείας. Oc ώρες περνούν. Ο τροπικός ήλιος ανάβει φωτιές στα 
κορμιά. Ο Μεκά αισθάνεται το κεφάλι του να καίει. Τα μηλίγγια του χτυπάνε 
δυνατά. Αναπνέει με δυσκολία. Θα κρατηθεί όμως εκεί. Ολόρθος. Όσο κι αν 
αργήσει ο «Μεγάλος Αρχηγός». Από τη στιγμή που ο βλοσυρός αστυφύλακας 
τον τοποθέτησε στη μέση του άσπρου κύκλου, στέκεται σε στάση προσοχής. 
Έτσι όπως είδε τους αστυφύλακες να στέκονται μπροστά στο λευκό. Χοντροί 
κόμποι ιδρώτα κυλούν στο πρόσωπό του. Αισθάνεται την επιθυμία να ουρήσει. 
Πώς να φύγει όμως από τον άσπρο κύκλο. Δε θέλει να ντροπιασθεί. Δεν έχει 
δικαίωμα να ντροπιάσει τους χωριανούς του. Αρχίζει να αναπέμπει απανωτές 
προσευχές στο Θεό να τον βοηθήσει να συγκρατηθεί. Στο Θεό των λευκών, 
που όπως του εξήγησαν οι ιεραπόστολοι είναι και δικός τους Θεός.

Καταφθάνει επί τέλους ο «Μεγάλος Αρχηγός» από την πρωτεύουσα. Γί
νεται η έπαρση της σημαίας με τους ήχους της σάλπιγγας. Η μεγάλη στιγμή 
πλησιάζει. Νιώθει χίλια ταμ-ταμ να χτυπάνε μαζύ στη θέση της καδιάς του. 
Από τη σκιά, μπροστά το Διοικητήριο, όπου στέκονται όλοι οι λευκοί, έρχεται 
τώρα ένας λευκός και στέκεται δίπλα του. Ο «Μεγάλος Αρχηγός» παίρνει ένα 
παράσημο από το δίσκο που κρατάει δίπλα ένας αστυφύλακας. Το κολλάει στο 
στήθος του λευκού. Και τον ασπάζεται τρεις φορές. Παίρνει ύστερα το δεύτε
ρο παράσημο. Και το κολλάει στο στήθος του Μεκά. Νιώθει ανάλαφρος. Πετά- 
ει στα σύννεφα. Ο «Μεγάλος Λευκός», ο «Αρχηγός των Αρχηγών» θα τον 
ασπασθεί τώρα... Αυτόν... Τον Μεκά! Όμως, ο «Μεγάλος Λευκός», ο «Αρ
χηγός των Αρχηγών» του γυρίζει τις πλάτες. Και αποχωρεί... Κάτι σπάει 
μέσα του. Ρίχνει μια φευγαλέα ματιά στο αστραφτερό παράσημο του λευκού. 
Κυττάζει ύστερα το δικό του χάλκινο. Τον πνίγει ένας κόμπος. Το παράσημο 
του λευκού... Και το παράσημο του μαύρου...

Στη δεξίωση που ακολουθεί σγη μεγάλη ετοιμόρροπη αίθουσα των «δε
ξιώσεων» ο Μεκά, ξεχασμένος πια από τις Αρχές, γίνεται αντικείμενο θαυμα
σμού απο τους συχωριανούς. Ο «Μεγάλος Λευκός» βγάζει λόγο. Ένας διερ
μηνέας εξηγεί στους μαύρους τα λόγια του: «Ο Μεγάλος Αρχηγός σας ευχάρι
στά για τη θερμή υποδοχή που του εκάματε. Εκφράζει την εχτίμηση της Πο
λιτείας για τη συμμετοχή και τη μεγάλη προσφορά σας στον πόλεμο. Ο Μεγά
λος Αρχηγός λέει ότι δεν είμαστε μόνο οι μεγάλοι φίλοι του Κράτους. Είμα
στε ολοι αδελφοί!» Οι μαύροι διερωτούνται: φίλοι; αδελφοί; Πάντα χορτασμέ- 
νοι οι λευκοί και πάντα πεινασμένοι οι μαύροι;... Μα εμάς... βλέπουν σαν το 
χτικιό...

Λευκοντυμένοι υπηρέτες προσφέρουν σιαμπάνια. Ο Μεκά παραγγέλλει 
ου'ί’σκυ. Τι θα κάνει η σιαμπάνια... σε μικρό ποτήρι... Το περιφρονητικό 
βλέμμα του υπηρέτη που πήρε την παραγγελία, τον κατακευραυνώνει. Βλέπει 
το παράσημο όμως. Και με δυσφορία φέρνει το ου'ί’σκυ. Το ποτό ανεβαίνει 
στα κεφάλια. Και σε λίγο αρχίζει η οχλοβοή. Ο Μεκά εξουθενωμένοςν από την 
κούραση και το πιοτό, γλιστρά στο πάτωμα κι αρχίζει το ροχαλητό. Η ώρα 

περνά. Το σκοτάδι αρχίζει να πέφτει. Οι αστυφύλακες διατάζουν τώρα γενική 
εκκένωση της αίθουσας. Κανένας δε σκέφτεται τον Μεκά. Σε λίγο ξεσπάει μια 
τρομερή τροπική θύελλα. Η ετοιμόρροπη αίθουσα αρχίζει να καταρρέει. Κι 
όλα γεμίζουν νερά. Μέσα στα χαλάσματα, ο κοιμισμένος ακόμα Μεκά, συνέρ
χεται όταν τα νερά αρχίζουν ν’ ανεβαίνουν. Σηκώνεται κατατρομαγμένος. 
Πολεμά να ξεμπλέξει από τους σωρούς των γκρεμισμένων ερειπίων. Σκοντά
φτει, πέφτει, ξανασηκώνεται, ξαναπέφτει. Στο τέλος καταφέρνει να βγει έξω, 
στην πλατεία. Μέσα στο βαθύ σκοτάδι δεν ξέρει από πού να τραβήξει για να 
γυρίσει στο σπίτι του. Προχωρά στα στραβά. Ώσπου βρίσκεται μέσα στα 
χωράφια. Η βροχή πέφτει σε καταρράχτες από τους ουρανούς. Τα πόδια του 
βουτάνε μέσα σε χαντάκια γεμάτα λάσπη. Με δυσκολία κινείται. Ας βρέξει 
όσο θέλει τώρα, σκέφτεται. Ας χαλάσει ο κόσμος. Αυτός έχει το παράσημό 
του. Αισθάνεται την επιθυμία να το χαϊδέψει. Φέρνει το χέρι στο στήθος. Ψα
χουλεύεται. Το παράσημο δεν είναι πια στο στήθος του. Τον κυριεύει η απελ
πισία. Το παράσημο! Το παράσημό ΤΟΥ. Η περηφάνεια του. Η τιμή του! 
Νιώθει πως η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά. Τα πόδια του μπλέκονται σ’ 
ένα θάμνο. Και ξαπλώνει κάτω φαρδύς-πλατύς μέσα στα λασπόνερα.

Και κείνη την ώρα, μια δυνατή δέσμη φωτός πέφτει απάνω του.
— Ξένε, ικετεύει ο Μεκά. Αδερφέ μου! Ο Θεός σε στέλλει. Βοήθησέ με 

σε παρακαλώ, πριν πνιγώ.
Νιώθει δυο στιβαρά χέρια να τον σηκώνουν βάναυσα.
— Βρωμερό τομάρι, του λέει η φωνή. Ελεεινέ κλέφτη! Τι γυρεύεις εσύ 

στη συνοικία των λευκών τέτοια ώρα; Πού είναι οι συνένοχοί σου; Οι κλωτσιές 
κι οι γροθιές του τσακίζουν τα κόκκαλα.

— Εγώ... τολμά ν’ απαντήσει.
— Μιλάς ακόμας;
Κι άλλες κλωτσιές. Κι άλλες γροθιές.
Τραβηχτό τον πήραν οι αστυφύλακες στη φυλακή. Με άλλη μια κλωτσιά 

στα ψαχνά τον πετάξανε σ’ ένα κελλί. Ώς το πρωί ξύλιασε με τα βρεγμένα 
ρούχα ο φτωχός ο Μεκά.

Την άλλη μέρα ο λευκός αστυνόμος τον αναγνωρίζει. Υπόσχεται να του 
παραγγείλει τάχα καινούργιο παράσημο και τον αφήνει ελεύθερο. Ξεκινά για 
το σπίτι του. Με κόπο σέρνει τα πόδια του. Πέφτει. Ξανασηκώνεται. Τα πό
δια του λυγίζουν. Ξαναπέφτει. Ο θρήνος της ψυχής του είναι πιο καυτός από 
το σωματικό πόνο. Το παράσημο του χάθηκε. Πώς θα βγαίνει έξω στον κόσμο 
τώρα. Χωρίς παράσημο. Τι θα πει στους συχωριανούς του! Νιώθει τη ντροπή 
να του μπήγει απανωτές μαχαιριές στο καταπονημένο του κορμί.

Στο σπίτι του είναι τώρα μαζεμένο όλο το χωριό. Οι χωριανοί, μαζύ με 
τους δικούς του προσπαθούν να βρουν μια αιτία για την εξαφάνισή του. Λες να 
τον... κάλεσε ο λευκός να κοιμηθεί στο αρχοντικό του; Όταν μπει μέσα, ο 
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Μεκά καταρρέει μπροστά στα πόδια τους. Τον ξαπλώνουν στο κρεβάτι του. 
Στο πρόσωπό του είναι απλωμένη η κιτρινάδα του θανάτου. Ο Μεκά, ο τιμη- 
μένος χωριανός δε ζει πια! Αρχίζει ο θρήνος. Σε λίγο, ένα βογγητό ξεφεύγει 
από το στόμα του. Ο Μεκά ζει... ο Μεκά δεν πέθανε. Ο θρήνος μετατρέπεται 
σε αλαλαγμούς χαράς. Κάποιος τρέχει να φέρει κρασί. Πρέπει να γιορτάσουν 
τη νεκρανάσταση. Με κόπο σηκώνουν το κεφάλι του Μεκά και δίνουν σ’ αυτόν 
πρώτα να πιει. Το ποτήρι κάνει το γύρο του σπιτιού. Και ξαναρχίζει πάλι από 
το Μεκά. Τρεις φορές έκανε το γύρο του σπιτιού το ποτήρι.

Μετά από το τρίτο ποτήρι, ο Μεκά νιώθει το αίμα να ξανακυλά στις 
φλέβες του. Ανασηκώνεται, φέρνει το θολό βλέμμα του γύρω κι ανακάθεται με 
κόπο απάνω στο κρεβάτι. Και λέει σ’ όλους με πικρία:

— Πηγαίνετε καθένας στα σπίτια και στις δουλιές σας. Ό,τι έγινε, έγι
νε. Δε μπορούμε ν’ αλλάξουμε τίποτα... Ο λευκός είναι πάντα λευκός! 
Ίσως... κάποια μέρα...

Έτσι τελειώνει το βιβλίο του ο Ferdinand Oyono: Ίσως... κάποια μέ
ρα... Κι αυτή η μέρα ήρθε πραγματικά. Την πρώτη του Γενάρη του 1960, το 
Καμερούν ανακηρύσσεται σε ανεξάρτητο Κράτος.

Η περιληπτική εξιστόρηση του μύθου δεν είναι δυνατό ν’ αποδώσει την 
έντεχνη και πραγματικά συναρπαστική διαγραφή των χαραχτήρων και των 
γεγονότων. Μπορώ όμως να βεβαιώσω ότι ο Ferdinand Oyono είναι ο πρό
δρομος της εκρηκτικής πολιτιστικής ανάπτυξης του Καμερούν. Το έργο του 
αποτελεί το θεμέλιο λίθο του οικοδομήματος της σύγχρονης γραμματείας του 
Καμερούν. Θα μπορούσα ν’ αναφέρω αρκετά ονόματα Καμερουνέζων πεζογρά- 
φων, ποιητών, θεατρικών συγγραφέων, δοκιμιογράφων, ιστορικών μελετητών, 
διακεκριμένων επιστημόνων. Από τους σχετικά πιο παληούς ως τον δεκαεφτά- 
χρονο ποιητή Antoine Assoumou που βρήκε πριν λίγο καιρό πρόωρα το θάνατο 
από πνιγμό σε μια πισίνα. Και που χαραχτηρίστηκε σαν «ο διάττων αστήρ» 
της ποιητικής οικογένειας. Κάτι σαν τον δικό μας Παντελή Μηχανικό.

Το έργο του Ferdinand Oyono - όπως και όλων των άλλων πνευματικών 
δημιουργών του Καμερούν - είναι στηριγμένο απάνω στις ρίζες της πατρίδας 
τους. Ακουμπισμένο απάνω στη μυστικιστική παράδοση της Χώρας τους, ψη- 
λαφά με συνέπεια τη σύγχρονη πραγματικότητα. Κι αντικρύζει με ειλικρίνεια 
τους πολυδιάστατους προβληματισμούς της νέας της ζωής. Οι Καμερουνέζοι 
συγγραφείς, έχουν τουλάχιστο, την ηθική ικανοποίηση να βλέπουν τα έργα 
τους να κυκλοφορούν σ’ όλη τη γαλλόφωνη Αφρική, στη Γαλλία, στην Ελβε
τία, στο Βέλγιο, στον Καναδά.

Ανάλογη πνευματική έφεση παρατηρείται και σε αρκετές άλλες Αφρικα
νικές Χώρες. Ο υπερόπτης λευκός όμως, τις πιο πολλές φορές, αναφέρεται 
στην πνευματική κίνηση ΜΕΣΑ στις Αφρικανικές Χώρες. Υπονοούμενο: όχι 
αναγκαστικά από τους μαύρους. Σπάνια ή και ποτέ, στην πνευματική κίνηση 
ΤΩΝ Αφρικανικών Χωρών. Δε θέλω μ’ αυτό να ισχυρισθώ πως οι μαύροι 

έχουν κιόλας φτάσει σ’ ένα αξιοζήλευτο σημείο πολιτιστικής στάθμης ή και 
πολιτισμού. Κάτι τέτοιο και αδιανόητο θάταν και αδύνατο. Είναι όμως αδι
αμφισβήτητο γεγονός πως μέσα στον ελάχιστο σχετικά χρόνο από την απε
λευθέρωσή τους από τον αποικιοκρατικό ζυγό, έχουν επιτελέσει αξιοσημείωτα 
θαύματα.

Στην περίπτωση του Καμερούν, που το ξέρω και καλύτερα, δε μπορώ ν’ 
αντισταθώ στον πειρασμό να κλείσω το σημείωμά μου αυτό με τα παρακάτω 
λόγια: Το Καμερούν έχει, εδώ και πολλά χρόνια, εκτός από πολλά πνευματικά 
ιδρύματα, και το δικό του Υπουργείο Πολιτισμού και το δικό του άρτια οργα
νωμένο Πανεπιστήμιο και δυο εκδοτικούς οίκους που κυκλοφορούν τα έργα 
των Καμερουνέζων συγγραφέων σε πολλές Χώρες έξω από το Καμερούν. 
Εμείς;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΜΙΟΣ

Χρηστός Κάρμιος
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Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ

Σαν προβάλει μπρος στα μάτια της ψυχής μας το γιγαντόσωμο πνευμα
τικό ανάστημα του Παλαμά νιώθουμε δέος, ευλάβεια και σεβασμό: πνεύμα 
καθολικό και πολυπρόσωπο, δεσπόζει στην πνευματικής μας ζωή για μια ολό
κληρη πενηνταετία (1880-1930). Ποιητής, κριτικός, διηγηματογράφος, δρα
ματουργός, δημοσιογράφος, γλωσσοπλάστης, φιλόσοφος, αισθητικός, πνευμα
τικός μαχητής, στυλοβάτης του νεοελληνικού πολιτισμού.

Επικαλούμαι τούτα τα γενικά, αγαπητοί φίλοι, όχι για να σας καταπλή
ξω με τις λέξεις, μα για να προδιαγράφω πόσο δύσκολο είναι να παρουσιάσει 
κάποιος τη συμβολή του Παλαμά στην κριτική μέσα στα πλαίσια μιας λιγόλε- 
πτης ανακοίνωσης. Ωστόσο, θα κάνουμε μια προσπάθεια, στο μέτρο βέβαια 
που οι δυνάμεις μας επιτρέπουν.

Πνεύμα πολυδύναμο ο Παλαμάς νιώθει επιτακτικό τον έρωτα της γνώ
σης· αγωνίζεται να ξεδιψάσει «τη δίψα του τη λάμια» σ’ όλα τα κεφαλόβρυσα 
του επιστητού: τέχνη, επιστήμη, φιλοσοφία, παγκόσμια και νεοελληνική λο
γοτεχνία, αρχαία ελληνική και μεσαιωνική γραμματεία. Είν’ ένας γύφτος του 
πνεύματος που κινείται ελεύθερος με τις τεράστιες δρασκελιές του από τη μια 
στην άλλη ιδέα, γεμάτος ενθουσιασμό και συγκίνηση. «Μέσα στον Παλαμά, 
μα λέει ο Παναγιωτόπουλος, πάλευαν ασταμάτητα ο έρωτας της ζωής κι ο 
έρωτας της ήσυχης μελέτης· είναι μια φύση δίμορφη, γιατί πίσω από τον τε
χνίτη υπάρχει ο λόγιος: για τούτο πέρασαν μέσ’ από το «στοχαστικό καλάμι» 
της ύπαρξής του απειράριθμοι τόμοι βιβλίων χωρίς ν’ αρρωστήσουν τη δίψα 
του, την ορμή του, τη φλόγα του.

Ας δούμε όμως πώς βλέπει την κριτική και πώς καθορίζει το έργο της 
στην «Ποιητική» του ο Παλαμάς: «ο νους ο δημιουργικός, μας λέει, ξεχύνεται 
με την ποίηση και ξεκαθαρίζεται με την κριτική. Ο σωστός κριτικός αναγκαίο 
συμπλήρωμα του ποιητή... Ξαναστοχάζεται το ποίημα ο κριτικός και μπορού
με να πούμε με την ανάλυση που του κάνει, εξηγώντας το και ερμηνεύοντάς 
το, δείχνοντας την αξία του, φέρνοντας πιο χειροπιαστή την ομορφιά του, μπά
ζοντας σ εκείνο μέσα και τους ανίδεους, μπορούμε να πούμε στο τέλος πως 
το ξαναπλάθει. Αλλά κι ο ποιητής, συνεχίζει, όσον βαθύτερον αισθάνεται τό
σον βαθύτερον οκέπτεται*  και όσον σκέπτεται, τόσον αισθάνεται. Πάντοτε 
συνδυάζει τη σκέψη με το αίσθημα». Σύμφυτα λοιπόν πράγματα η κριτική 
σκέψη και το δημιουργικό αίσθημα, αλληλοϋποκινούνται και προϋποθέτουν το 
ένα τ’ άλλο. 'Ετσι βλέπει την κριτική ο Παλαμάς σαν δίδυμο αδέλφι της 
ποίησης, γι’ αυτό και καθορίζοντας τους σταθμούς της λέει: «Αγαπώ. Συγ
κρίνω. Κρίνω. Εγκατασταίνω. Να οι σταθμοί της κριτικής. Να τα πατώματα 
που υψώνει. Θεμέλιό της η αγάπη. Για να βάλεις έναν άνθρωπο, που στοχάζε

ται ή που ενεργεί στη θέση που του πρέπει, ανάγκη ν’ αρχίσεις βάζοντας 
πρώτα μέσα σου την αγάπη του ανθρώπου τούτου (Πεζοί Δρόμοι Α', σελ. 
133). Κι ο Παλαμάς αγαπά με πάθος, ενθουσιάζεται και θαυμάζει: άρα κρίνει 
και φιλοσοφεί, αφού το θαυμάζειν είναι ο πυρήνας του φιλοσοφικού στοχασμού.

Όμως και η ποίηση, αν πρόκειται για μεγάλη τέχνη, έχει φτερά, μ’ 
ακουμπά σ’ ένα διανοητικό οπλισμό «για να υψωθεί κατακόρυφα». «Και θα 
μπορούσε ακόμα να υποστηρίξει κανείς, αποφαίνεται ο Χουρμούζιος πως ο 
δεύτερος στύλος της πνευματικής μας ζωής, ο Παλαμάς, ξεκίνησε από το νοη- 
σταρχικό εκείνο νόμο που έθετε ο Σολωμός, όταν ζητούσε την υποταγή της 
φαντασίας και του πάθους με καιρό και με κόπο, στο νόημα της τέχνης. Η 
κατεργασία του συναισθηματικού στοιχείου από τη λογική δεν καταργεί όπως 
πιστεύουν πολλοί τον αυθορμητισμό και τον πρωθορμητισμό της έμπνευσης. 
Αντίθετα, τους πλαταίνει και τους κοινωνικοποιεί. Οι «γυμνασμένοι νόες» που 
ζητούσε ο Σολωμός είναι προϋπόθεση της πνευματικής ανόδου. Γιίζτί χωρίς 
τη δυναστεία της λογικής κατεργασίας, χωρίς τη δύναμη της κρίσης και της 
διάνοιας την επιλογική συλλογή, η αισθητική επιβολή εξατμίζεται σε μιαν 
απείθαρχη κι αυτοσχεδιαστική προτίμηση που δεν είναι ποτέ στοιχείο θεμελι
ωτικό της καλλιτεχνικής οικοδομής». Και συνεχίζει σχετικά ο ίδιος ο Παλα
μάς. «Δεν είναι τίποτε που να μην ενδιαφέρει τον ποιητή, που να μην του δίνει 
τη χάρη να μεταμορφώνει και τα κοινότερα πράγματα σε καλλιτεχνικά πλά
σματα, καθώς τα προικίζει με το μέγεθος και με την τάξη, τα δύο συστατικά 
του ύψους· ό,τι ονομάζεται έμπνευσις δεν είναι παρά η δύναμη που συγκεν
τρώνει το νου του ποιητή επίμονα, απορροφητικά, στην ιδέα του». (Ποιητική 
σελ. 181). Και η ιδέα τούτη είτε ποιητικά σωματώνεται, είτε σε πεζό λόγο 
κατασταλάζει παραμένει πάντα στον Παλαμά μια έκφραση λυρική, πλημμυρι
σμένη από ορμητικό συναίσθημα, με τις λέξεις τοποθετημένες περίτεχνα, γε
μάτη δύναμη και χρώμα. «Ο Παλαμάς, παρατηρεί ο Ρήγας Γκόλφης, ποιητής 
μένει και στην πεζογραφία του. Η φράση του δεν ξεχνά το στίχο και το σύνθε
μα κάθε άρθρου ή μελέτης του έχει την τεχνική του τραγουδιού. Έτσι ο πεζός 
λόγος παίρνει χρώμα και φως, αστράφτει από λυρισμό, μεθά με το κρασί της 
έμπνευσης και κυλά σαν κατεβατό ποτάμι. Τι κι αν παρασέρνει ό,τι βρίσκει 
στο διάβα; την ορμή του κοιτάξτε και θαυμάστε την. Όλα μας τα φέρνει 
εμπρός μας πλούσια κι ακέρια, άφθονα και άδολα».

Είδαμε ως τη στιγμή πώς ο Παλαμάς καθορίζει τις σχέσεις ανάμεσα στην 
ποίηση και την κριτική και πώς έγκυροι μελετητές του επικροτούν κι επεκτεί
νουν τις απόψεις του. Αν θεωρήσουμε πως ό,τι λέχθηκε ως τώρα δεν είναι 
παρά η θεωρητική πλευρά του θέματός μας, δικαιολογημένα στη συνέχεια θα 
’πρεπε να δώσουμε μια απάντηση στην ερώτηση. Ποια η έμπρακτη και συγ
κεκριμένη προσφορά του Παλαμά ως κριτικού; Η απάντηση συνεπάγεται κά
ποιες αναφορές στον καιρό και τον τόπο του ποιητή, επειδή ο Παλαμάς δεν 
υπήρξε μόνο ο ποιητής του τόπου του και του καιρού του όπως φιλοδόξησε, 
αλλά κάτι περισσότερο. Ανήκει ως γνωστό στη γενιά του 1880 που αναμόρ
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φωσε κι αναγέννησε πνευματικά την Ελλάδα. Αρχηγός και γενάρχης της Νέας 
Αθηναϊκής Σχολής στην ποίηση, συνένωσε γύρω του όλες τις δημιουργικές 
πνευματικές δυνάμεις του τόπου κι έδωσε μάχες νικηφόρες ενάντια στο λογι- 
ωτατισμό, και το δασκαλισμό, καθιερώνοντας τη ζωντανή γλώσσα του λ αού 
ως γλώσσα της ποίησης πρώτα και λίγο αργότερα της πεζογραφίας· έκαμε με 
τη δημιουργική πνοή του να ξεπεραστεί η κούφια καθαρευουσιάνικη αισθημα
τολογική φλυαρία κι η πεισιθάνατη απαισιοδοξία των Σούτσων και των Ραγ- 
καβήδων της Παλιάς Αθηναϊκής ή Ρομαντικής Σχολής. Στη λογοτεχνία ο Πα
λαμάς έχει συναγωνιότες το Γιώργο Δροσίνη και το Νίκο Καμπά, για ν’ ανα
φέρουμε τους πιο γνωστούς, ενώ στον τομέα της επιστήμης έχουμε: το Γεώρ
γιο Χατζιδάκη, το Νικόλαο Πολίτη και τον πολύ Ψυχάρη. Το 1888 είναι 
ημερομηνία σταθμός στην ιστορία όχι μόνο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, μα 
και γενικότερα της πνευματικής ζωής του τόπου μας: ο Γιάννης Ψυχάρης εκ
δίδει «Το Ταξίδι μου», οπότε η διαμάχη γύρω από το γλωσσικό κορυφώνεται- 
δυο χρόνια πριν ο Παλαμάς έχει εκδώσει την πρώτη του ποιητική συλλογή: 
«Τα τραγούδια της πατρίδας μου». Έτσι μπαίνει στον αγωνιστικό στίβο επί
σημα και θαρρετά: αναλαμβάνει κριτική μαχητική για μια 25ετία (1880- 
1905), με τρεις κύριους στόχους α) να επιβάλει στην ψυχή των συμπατριωτών 
του τις αληθινές πνευματικές αξίες του τόπου που παραμέρισε κι έθαψε στην- 
πιο ταπεινήν αφάνεια ο λογιωτατισμός β) να μορφοποιήσει, να προωθήσει μια 
νέα λογοτεχνία (και ειδικότερα μια νέα ποίηση) στηριγμένη σε σταθερότερα 
αισθητικά κριτήρια γ) να πλάσει μια γλώσσα ζωντανή και πλούσια. Η κριτική 
συγκομιδή αυτής της περιόδου ή τουλάχιστο το πιο σημαντικό μέρος της συμ- 
περιλαμβάνεται στα «Πρώτα Κριτικά» και κυρίως στους δυο τόμους των 
«Γραμμάτων» του ποιητή. Τούτα τα πεζογραφήματα, μας εξομολογείται ο 
Παλαμάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προσώπου του. «Είναι, καθώς 
μας λέει, φωτογραφίες του παρμένες σε διάφορα στασίματα, με διάφορα φορέ
ματα, σε διάφορες ηλικίες της σκέψης του. Είναι όμοια σημαντικά με τους 
στίχους του του καιρού εκείνου. «Και η κριτική Μούσα είναι».

Ας δούμε όμως πώς έδωσε σάρκα και οστά στους τρεις κύριους στόχους 
της μαχητικής κριτικής 25ετίας και συγκεκριμένα ποιες ήταν οι αληθινές 
πνευματικές αξίες του τόπου που ο Παλαμάς επέβαλε στη συνείδηση του 

Εθνους: «Στην Ελλάδα, ειδικά, χώρα πνευματικά καθυστερημένη, παρατηρεί 
ο Χουρμούζιος, κι αγωνιζόμενη να κατακτήσει τους αναβαθμούς της προόδου, 
δουλωμένη σ’ ένα παρελθόν πνιγηρής προγονολατρείας, η εξόρμηση για μια 
υγιεινή αντίληψη της ζωής δεν μπορούσε παρά να προέλθει από την αξιοποίη
ση των πραγματικών εθνικών αξιών. Και οι αξίες αυτές, στον αισθητικό τομ
έα, ήσαν η ανώνυμη λαϊκή μούσα δηλ. το δημοτικό τραγούδι, έκφραση της 
λαϊκής ψυχής, και οι θρύλοι και οι παραδόσεις του ίδιου αυτού λαού, αλλά και 
τα πρόσφατα επικά κατορθώματα της φυλής, που κινήθηκε σαν εθνικό σύνολο 
για την κατάκτηση του δικαιώματος της ελεύθερης ζωής της».

Οι λογιότατοι της εποχής δεν απέκλεισαν μόνο τη λαϊκή δημιουργία από 
τη συνείδηση του έθνους, αλλά κι εκείνους που θεμέλιωσαν σε καιρούς χτεσι- 

νούς τη νεοελληνική ποίηση — εννοούμε τους εφτανισιώτες με τον αρχηγέτη 
τους το Σολωμό — όπως και το Βαλαωρίτη. Ως εξής περιγράφει ο Παλαμάς 
την προ του 1988 κατάσταση: «Ήταν η πιο άμοιρη κι η πιο αδειανή εποχή, 
για τη Μούσα. Ο Σολωμός ήταν ένα όνομα. Μήτε διαβάζονταν, μήτε νιώθο
νταν. Φτάνανε μόνο οι δυο στροφές του «Ύμνου της Ελευθερίας» και το τρα
γούδι της «Φαρμακωμένης»· κάτι θα ήτανε βέβαια κι αυτό, αφού το είχε βαλ
μένο σε γαλλικούς στίχους ο 'Αγγελος Βλάχος. Ο Κάλβος, ανυπόφορος. Ο 
Ιούλιος Τυπάλδος, βάναυσος στιχουργός ανάξιος να διαβάζεται. Ο Μαρκοράς; 
ουκ οίδαμεν τον άνθρωπον. Ο Πολυλάς; αγράμματος που του ήρθε μανία να 
χαλάσει τον Όμηρο. Ο Τερτσέτης; χυδαϊστής· κανείς δεν τον συγκρίνει με τον 
Καρασούτσα. Αμ’ ο Βαλαωρίτης; τραγουδιστής των αμαρτωλών ανέχεται 
κανείς τη γλώσσα του, γιατ’ είναι σύμφωνη με τον καιρό που ζωγραφίζει, με 
τα παλληκάρια που τραγουδεί. Σ’ αυτό το μεταξύ ο δασκαλισμός γερά κατά- 
τρεχε τον ποιητή του «Διάκου» και οι παρωδίες και τα περιγελάσματα του 
στίχου και της γλώσσας του δεν ήτανε σπάνια στα σατυρικά φύλλα της επο
χής»·

Ο Παλαμάς μέσα σ’ αυτό το κλίμα ανακαλύπτει και αποκαλύπτει τους 
Εφτανησιώτες. Το 1988 επιβάλλει τον Κάλβο, ξεχασμένο και από τους συμ
πατριώτες του ακόμη, με μια διάλεξη στον Παρνασσό. Γράφει και δημοσιεύει 
άρθρα και μελέτες ή δίνει διαλέξεις για όλους τους Εφτανησιώτες, το Μαβίλη, 
το Βαλαωρίτη, μελετά, θαυμάζει κι εμβαθύνει στο Σολωμό, τον κάνει γνωστό 
στο πλατύ ελληνικό κοινό και γίνεται έτσι ο συνδετικός κρίκος της εφτανη- 
σιώτικης με την ελλαδική παράδοση.

«Το περιεχόμενο του αγώνα τούτου, περιεχόμενο εθνικό, δεν ήταν δυνατό 
παρά να στηριχτεί σε βάση πλατιά. Η άνοδος δεν μπορούσε να επιχειρηθεί με 
τα φωτισμένα άτομα μόνο, αλλά με πορεία ομαδική. Γι αυτό αρχίζει παράλ
ληλα μια μεγάλη προσπάθεια εθνικής αφύπνισης, όπου ο Ποιητής βρίσκεται σε 
άμεση ανταπόκριση με τους πόθους και τις επιδιώξεις της μάζας. Στην περίο
δο της κοινής τούτης πορείας η δεσπόζουσα φιλοσοφία της τέχνης στα πνεύ
ματα των ηγετών, ήταν η στενή συνάφεια κοινωνίας και καλλιτέχνη, άμεση 
συνάρτηση περιβάλλοντος και καλλιτεχνήματος. Ο Παλαμάς γίνεται έναν και
ρό ο συνεχιστής των αισθητικών θεωριών του Ρο'ί'δη και μετά τη στενότερη 
γνωριμία του με τον Ταιν γίνεται ο προωθητής της ιδέας της κοινωνικότητας 
του τεχνίτη και του έργου της τέχνης.» Το έργο του έχει πλατιά απήχηση στα 
πλήθη· δεν είναι ποιητής· είναι ο ποιητής και ο κριτικός, ένα μοναδικό εθνικό 
και πνευματικό κεφάλαιο.

Εξάλλου ο Παλαμάς «εκφράζοντας τον πόθο της πνευματικής και πολιτι
στικής ανόδου και της επικοινωνίας της πνευματικής μας ζωής με την ευρω
παϊκή διανόηση, γίνεται ο κυριότερος εισηγητής της ευρωπαϊκής σκέψεως και 
φιλοσοφίας στον τόπο του και είναι ο πρώτος που επιχειρεί να κυκλοφορήσει 
συστηματικά τις ξένες πνευματικές αξίες στην Ελλάδα». Κλεισμένος στο 
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ασκητικό κελλί του, της οδού Ασκληπιού 3, μελετά αδιάκοπα, νυχτοήμερα, 
επίμονα, παρακολουθεί άγρυπνα την καλλιτεχνική και πνευματική κίνηση όχι 
μόνο της Ελλάδας, μα και του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου. Κατακτά όλες 
τις ευρωπαϊκές λογοτεχνίες: τους γερμανούς κλασικούς, τους γάλλους ρωμα- 
ντικούς, παρνασσικούς και συμβολιστές, τους άγγλους κλασικούς και ρωμαντι- 
κούς, τους μεγάλους ρώσους πεζογράφους.

«Έχει, κατά τον Καραντώνη, μια μαγική αντανακλαστική ικανότητα να 
προσδέχεται και να συμπυκνώνει σε μια, όλων των ειδών τις αχτιδοβολίες». 
Χάρη στον Παλαμά και μόνο δυνήθηκε η νεοελληνική ποίηση να συμπορευτεί 
με την ευρωπαϊκή.

«Ο Παλαμάς άνοιξε ακόμη στο έθνος του τις πύλες ενός κόσμου ιδεών. 
Από τον κόσμο τούτο άντλησε η πνευματική μας ζωή τα στοιχεία που της 
χρειάστηκαν για να υφάνει τον πολιτισμό και συνάμα ο Παλαμάς έφερε στην 
επιφάνεια φιλοσοφικά ερωτήματα που παρακίνησαν το ελληνικό πνεύμα σ’ 
ευρύτερες ανιχνεύσεις και σε γόνιμη κριτική άσκηση.

Επί πλέον καλλιεργεί και πλουτίζει τη δημοτική μας γλώσσα. Βλέπει τον 
Ελληνισμό σαν μια αδιάσπαστη ενότητα, χωρίς ν’ αρνηθεί την αγάπη του 
στην αρχαιότητα κι επισημαίνει την ελληνική διάρκεια μέσα στην ιστορία.

«Μ’ αν ο Παλαμάς στάθηκε στο κέντρο της πνευματικής μας ζωής μισό 
αιώνα, τούτο δεν πρέπει ν’ αποδοθεί μονάχα στο έργο του1 οφείλεται κάπως 
και στον τρόπο που πρόβαλε τον εαυτό του ανάμεσά μας. Μολονότι ακαταπό
νητος κι ανήσυχος και γεμάτος πολυπραγμοσύνη και σε πολλά μαχητικός και 
σε όλα του παθιασμένος, δεν έχασε ποτέ την ανθρωπιά του, δεν ανακατεύτηκε 
σε κούφιες και βαρύβροντες λογομαχίες, δε στάθηκε μήτε αγοραίος, μήτε αστό
χαστα εριστικός». Είχε ό,τι κυρίως συνιστά τον πνευματικό άνθρωπο: ένα ήθος 
αξιοθαύμαστο.

Εθνικός και οικουμενικός ο Παλαμάς, ποιητής και κριτικός, ρωμαντικός 
και κλασικότροπος, πολυεδρικός, πρωτεϊκός, σοφός και προφήτης ύψωσε με το 
δυνατό του πνεύμα τον άνθρωπο ως τη θέωση:

«Θνητέ, αν δεν έγινες θεός, άνθρωπος πια δεν είσαι, γιατί νοείς τ’ αθάνα
τα και ζεις μαζί μ’ αυτά.»
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Γ. Προδρόμου

ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Όποιος δεν παραδέχεται τις πολύ κοινές αλήθειες, είναι πεισματάρης. 
Όποιος δεν τις εφαρμόζει, εκτίθεται και ζημιώνεται.

Είναι πολύ γνωστή η διαπίστωση του Θουκυδίδη ότι εκείνοι που τιμούν 
και ανταμείβουν την αρετή, αναδεικνύουν άξιους πολίτες. Από μιαν άλλη άπο
ψη αυτή η αλήθεια αποτελεί εφαρμογή της αξιοκρατίας. Να τιμούνται οι άξιοι, 
έστω μετά θάνατο — σίγουρα τότε λιγοστεύουν οι ενστάσεις — όσοι πρόσφε- 
ραν ξεχωριστά στην πατρίδα τους, αποτελεί έργο δικαιοσύνης και εντιμότητας. 
Αποτελεί εκπλήρωση χρέους, δείχνει συνέπεια, προβάλλει παραδείγματα για μί
μηση. Σίγουρα, εκείνοι που τιμώνται δίκαια από την πατρίδα και την κοινωνία 
τους, καθιερώνονται σ’ ένα είδος πρότυπου.

Απεναντίας, όταν τιμούνται άλλοι που δεν αξίζουν ή αξίζουν λιγότερα 
από άλλους που παραμελούνται, εκτίθεται η πολιτεία και οι παράγοντες που 
τιμούν ή δεν τιμούν κάποιους. Επιδεικνύεται τότε μεροληψία ή ανικανότητα να 
εκτιμήσει ένας σωστά ή κακεντρέχεια, αν αυτό γίνεται σκόπιμα. Τούτο δεν επι
τρέπεται, πολύ περισσότερο που εκείνος που τιμά από μια θέση κάποιο, δεν 
τον τιμά προσωπικά, τον τιμά από χρέος, σαν φορέας μιας εξουσίας, εκφρα

στής εκείνων που αντιπροσωπεύει, άσχετα — στο κάτω-κάτω — από τα προσ
ωπικά του αισθήματα.

Πολιτεία και κοινωνία που δεν τιμά εκείνους που με το έργο τους την 
τίμησαν, εκείνους που με έργο εξαιρετικό ωφέλησαν το σύνολο, νοσεί επικίνδυ
να και αυτοϋπονομεύεται. ’ Ισως προάγει — έστω άθελά της — άλλα πρότυπα 
ανεπιθύμητα. Παρουσιάζεται ασυνεπής προς εκείνα που επαγγέλλεται. Άλ
λωστε η πρόοδος των κρατών γίνεται όχι από τα πλήθη των μέτρων (μπορεί 
νάναι βέβαια, απαραίτητη η συνεργασία τους) αλλά από τους λίγους εκείνους 
ξεχωριστούς που τολμούν, που αφιερώνουν χρόνο και ταλέντο και κόπο που 
μετατρέπουν την έγνοια τους για τον τόπο τους σε δημιουργική εργασία, σε αγώ
νες πολεμικούς, σε κοινωνική δράση, σε επιστημονική, καλλιτεχνική δημιουργία.

Θα ήταν ευχής έργο, βέβαια, να τιμώνται όλοι αυτοί οι λαμπροί εργάτες 
της προόδου, ενόσω ακόμη ζουν, με τρόπους ποικίλους. Είναι όμως αρκετό και 
αποδεκτό να τιμώνται, έστω και μετά θάνατο, άλλωστε τότε κατασιγάζουν τα 
πάθη των αντιθέσεων που μπορεί να δημιουργεί μια ξεχωριστή προσωπικότη
τα. Λείπει μετά το θάνατο η έχθρα, η αντιζηλία, ο φόβος του παραγκωνισμού. 
Ωστόσο, εκεί που δεν αποδίδονται οι τιμές, ενόσω ζει ένας, δεν αποδίδονται 
ούτε μετά το θάνατο. Συνήθως, χρειάζεται να βρεθούν κάποιοι που να ενδια
φερθούν ειδικά και να επιμείνουν. Έτσι, παρατηρείται και το φαινόμενο να τι
μώνται κάποιοι χωρίς να έχουν κάποιους που τους φρόντισαν. Μένουν δε χωρίς 
τιμές κάποιοι άλλοι, αξιόλογοι, πραγματικά άξιοι δημόσιας τιμής, που ωφέ
λησαν και πρόβαλαν τον τόπο τους πολλαπλά.

Αυτά όλα τα γράφω με αφορμή την τελετή που έγινε προχθές για την 
αποκάλυψη της προτομής — επί τέλους — του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι. Μια 
πράξη που έπρεπε να είχε γίνει από χρόνια, όχι μάλιστα από ένα αλλά από 
περισσότερα σώματα ή αρμόδιους. Αξίζει κάθε έπαινο η πρωτοβουλία του Ελ
ληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου να στήσει αυτή την προτομή και να ορ
γανώσει την εκδήλωση. Γίνηκε, μάλιστα, κατά καλή συγκυρία, η εκδήλωση 
μέσα του εορτασμού (έστω έτσι επιφανειακά, χωρίς έμπρακτη επίδειξη ενδια
φέροντος και στοργής) των 175 χρόνων από την ίδρυση του Παγκυπρίου Γυ
μνασίου. Άλλοι βέβαια, πιο αρμόδιοι — λόγω θέσεων — είχαν υποχρέωση να 
τιμήσουν τον Σπυριδάκι προ πολλού, τουλάχιστο φέτος τον τίμησαν — έτσι 
νομίζουν — το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Περισσότερο όμως, φαίνεται δυστυχώς, 
ότι το εαυτό τους προσπαθούν να προβάλουν παρά να τιμήσουν κάτι, σε τέτοι
ες περιπτώσεις. Ήταν μια πράξη επιβεβλημένη, ο δε ΕΠΟΚ έλυσε το πρό
βλημα εκείνων που δεν έπραξαν τα δέοντα, τόσα χρόνια.

Αν τιμούμε, πραγματικά, το Παγκύπριο Γυμνάσιο, δεν μπορούμε να ξε
χνούμε και μερικά άλλα, αλλά σίγουρα τον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι. Πολλά, 
βέβαια, και πολλοί συνετέλεσαν, ώστε να αναδειχτεί το Παγκύπριο Γυμνάσιο. 
Όμως η συμβολή του Σπυριδάκι ήταν κάτι το ξεχωριστό, το μοναδικό. Ίσως 
δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι κανένας δεν ανάδειξε το Παγκύπριο τόσο, 
όσο ο Σπυριδάκις.
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Διευθυντής επί μιαν εικοσιπενταετία, σε μιαν περίοδο πραγματικά ση
μαντική για τον τόπο (1936-1960) όχι μόνο το ανάδειξε σαν σχολείο αλλά και 
το μετάτρεψε από σχολείο σε ένα πολύπλευρο πνευματικό κέντρο, το έκαμε 
εθνική έπαλξη, έκαμε να νιώσει την ευεργετική του παρουσία και την ακτινο
βολία του όχι μόνο ολόκληρη η Κύπρος, αλλά και ο ευρύτερος Ελληνισμός.

Κάτω από τη διεύθυνση του Σπυριδάκι το σχολείο οργανώθηκε καλύτερα, 
μεγάλωσε, ανάπτυξε πρωτοβουλίες, καθιέρωσε θεσμούς, έγινε — χωρίς να εί
ναι τυπικά — ένα πρότυπο εκπαιδευτήριο, ένα ίδρυμα που δεν είχε τίποτε να 
ζηλέψει από κανένα άλλο παρόμοιο, αλλά μάλλον αποτέλεσε πρότυπο για μί
μηση. Δεν ήταν δε μόνο η οργάνωση, δεν ήταν μόνο τα σχήματα, αλλά ήταν το 
πνεύμα, η ατμόσφαιρα που κυριαρχούσε, ήταν το ήθος των τροφίμων του, ο 
έλεγχος του προσωπικού, η ποιότητα της παιδείας του. ' Οσοι συνειδητοποίησαν 
την ευεργετική πάνω τους επίδραση του σχολείου τούτου την εποχή του Σπυ- 
ριδάκι (και διάφορων άξιων συνεργατών του), με νοσταλγία γυρίζουν σε κείνα 
τα μαθητικά χρόνια, και με καμάρι τα αναπολούν.

Ένα σχολείο αγαπητό, παρά την αυστηρότητά του — η εξαιτίας της 
—ένα σχολείο που το ’νιωθες δικό σου και δεν ήθελες με κανένα τρόπο να το 
προσβάλεις, που δεν ανεχόσουν να το θίξουν, που ήθελες, όσο μπορούσες, να 
το βοηθήσεις με τη μελέτη, την πειθαρχία σου, τη συμμετοχή στις ποικίλες 
του εκδηλώσεις. Η αυστηρότητα και η έστω, σχολαστική, οργάνωση δεν ήταν 
ούτε τυχαία ούτε αποτέλεσμα ανασφάλειας ούτε σπασμωδικών μέτρων, αλλά 
μέθοδος παιδαγωγίας'μελετημένη και, εν πάση περιπτώσει πολύ ταιριαστή μέσα 
στο πνεύμα της εποχής.

Σφάλλονται ή ενεργούν κακόπιστα όσοι προσπαθούν να γελοιοποιήσουν 
εκείνο το πνεύμα συγκρίνοντάς το με τη σημερινή αποδιοργάνωση και υπέρμε
τρη επιείκεια και έλλειψη δεσμών με το σχολείο.

Το ανάστημα του Παγκυπρίου Γυμνασίου ρωμαλέο και περήφανο είναι 
εκεί, ακέραιο, ανθεκτικό, έργο γινωμένο, οι προσωπικότητες που ανέδειξε, η 
εκπαιδευτική κληρονομιά που άφησε σε όλη την Κύπρο, οι αγώνες του ενάντια 
στ’ αφελληνιστικά μέτρα της αποικιοκρατίας, οι μαχητικοί αγώνες του εναν
τίον του στρατού των κατακτητών τον καιρό της ΕΟΚΑ, οι ήρωες των εθνι
κών αγώνων. Σ ’ αυτό το έργο έντονη είναι η παρουσία, η πνοή, η σοφία, η 
αγάπη, η εθνική πίστη η καθαρά Ελληνική του Σπυριδάκι. ΓΓ αυτά όλα ο 
Σπυριδάκις έπρεπε από καιρό να είχε τιμηθεί από κείνους τουλάχιστο που είχαν 
την ευθύνη για το σχολείο αυτό ή από το Υπουργείο Παιδείας ή την Εκκλησία.

Γιατί ο Σπυριδάκις δεν πρόσφερε μόνο στην παιδεία, δεν ανάδειξε μόνο 
το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Έκαμε αγώνες πολλούς, πρόσφερε και από άλλες 
θέσεις. Δημιούργησε πνευματική δράση, ίδρυσε σωματεία, με δυο αγάλματα, 
εξέδωσε μελέτες, ήταν ο εμπνευστής πολλών εκδόσεων. Όλα αυτά τα καρπού- 
ται ο τόπος του, η πόλη του η Λευκωσία, ol αρμόδιες, για τα διάφορα πολιτι
στικά, υπηρεσίες.

Είναι ευχάριστο, βέβαια, που ο ΕΠΟΚ είχε αυτή την πρωτοβουλία, και 
που τίμησαν όλοι σχεδόν οι αρμόδιοι την τελετή με την παρουσία τους, όμως 
διερωτάται ένας, γιατί αφέθηκε αυτό το χρέος σ’ ένα ολιγάριθμο, φτωχό, 
πνευματικό σωματείο και δεν έδρασαν προ καιρού άλλοι αρμόδιοι, με περισσό
τερη υποχρέωση, παράγοντες. Ο ΕΠΟΚ πάντως έδειξε σε όλους ένα καθήκον 
που αμέλησαν αδικαιολόγητα. Πολλοί έχουν προσέξει ότι σωρεία δρόμων και 
χώρων φέρουν τα ονόματα ατόμων με όχι σημαντική προσφορά, σχεδόν άγνω
στων ή έχουν τιμηθεί με άλλο τρόπο, ενώ ούτε ένας, έστω πολύ μικρός, δρό
μος δεν έχει το όνομα του Κ. Σπυριδάκι, ούτε του αποδόθηκε άλλη τιμή.

Πάντως πρέπει να ξέρουν ότι τον εαυτό της τιμά η πολιτεία, τον εαυτό 
τους τιμούν τα σώματα και οι αρχές που τιμούν πρόθυμα εκείνους που αξίζουν, 
εκείνους που εργάστηκαν για τον ταλαίπωρο αυτό τόπο. Σ ’ αυτές τις περιπτώ
σεις δεν μετρά η επίδειξη και ο πληθωρισμός, αλλά η μικρή, έστω, αλλά σεμνή 
τιμή, μια τιμή από αίσθηση χρέους. Εκείνο που μένει στο τέλος δεν είναι τόσο 
τα μνημεία όσο η αίσθηση της τιμής στις ψυχές των ανθρώπων, η αίσθηση της 
δίκαιης πράξης της πολιτείας. Τα μνημεία και οι τελετές συντείνουν στο να 
εμπεδώνεται το αίσθημα δικαιοσύνης και αξιοκρατίας. Η τιμή προς τον αεί
μνηστο Σπυριδάκι αποτελεί μια τέτοι πράξη.

Γ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

’Από τά άποκαλυπτήρια τής προτομής Κ. Σπυριδάκι
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Ο ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ*

* Ομιλία του Μέλους του Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ. κ. Γεωργίου Κ. Ιωαννίδη κατά την τιμητική εκδή
λωση επίδοσης αναμνηστικής πλάκας στον Πρόεδρο του Ε.Π.Ο.Κ. κ. Κύπρο Χρυσάνθη, που έγινε 
στις 10 Απριλίου 1986, στο ξενοδοχείο «Λήδρα» της Λευκωσίας, σε πανηγυρική συνεστίαση Με
λών και φίλων του Ομίλου.

1. Βλ. Ευ. Μουτσοπούλου, Φιλοσοφικοί Προβληματισμοί, τόμ. πρώτος. Συνείδησις και Δημιουργία 
(εκδ. Π. Τζουνάκου), Αθήνα 1971, και ιδιαιτέρως το κεφ. 39 «Προς μίαν φαινομενολογίαν της 
δημιουργίας», σσ. 358-403.

1. Προλογικό
Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο πως «παρθενογένεση στην πνευματική δη

μιουργία δεν υπάρχει». ΓΓ αυτό σ’ όλους τους χρόνους και καιρούς συνηθίζου
με να μιλούμε ή και να γράφουμε, κυρίως εμείς οι φιλόλογοι, για επιδράσεις 
του ενός συγγραφέα πάνω στο έργο του άλλου και να προσπαθούμε να καθορί
σουμε συνάμα το βαθμό πρωτοτυπίας στο έργο κάθε συγγραφέα. Ταυτόχρονα 
όμως ισχύει εξίσου και η άλλη διαπίστωση. Πως ο κάθε συγγραφέας είναι ένα 
μοναδικό και ανεπανάληπτο ον σ’ όλη τη διαδρομή της ανθρώπινης παρουσίας 
πάνω στη γη και επομένως και το έργο του θάχει οπωσδήποτε κάποια στοι
χεία, λίγα ή πολλά, αξιόλογα ή μη, που θάχουν την αναφαίρετη και αδιαμφι
σβήτητη προσωπική του σφραγίδα, κάτι δηλαδή το μοναδικό, το δημιουργικό 
αν θέλετε.

Ανάμεσα στις δύο διαπιστώσεις, σε θέση Υομής, προβάλλει αβίαστα το 
πρόβλημα της γνήσιας πνευματικής δημιουργίας. Απόψε στη θέση αυτής της 
τομής, από πλευράς λογοτεχνικής δημιουργίας, θα μου επιτρέψει η ευγένειά 
σας να σας εκθέσω τους δικούς μου στοχασμούς για το λογοτεχνικό έργο του 
αγαπητού σ’ όλους μας Κύπρου Χρυσάνθη. Είναι φανερό πως θα δω το θέμα 
καθαρά από πλευράς αισθητικού προβληματισμού και όχι ως απαρίθμηση 
εξωτερική των έργων του λογοτέχνη. Άλλωστε και να ήθελα να κάνω το 
δεύτερο θα ήταν και αχρείαστο — μια και ο Νίκος Παναγιώτου έχει ήδη εκ- 
δώσει τις φροντισμένες σχετικές βιβλιογραφίες του για τα έργα του Χρυσάνθη 
—, αλλά και ο χρόνος μιας σύντομης εισήγησης δεν θα ήταν αρκετές.

2. Η δημιουργία και η δημιουργικότητα
2.1 Εάν θελήσουμε να συλλάβουμε το βάθος της έννοιας «δημιουργία» θα 

καταλήξουμε στη θεία δύναμη. Εκ του μηδενός, πιστεύουμε, μόνον η θεία δύ
ναμη μπορεί να δημιουργήσει. Επομένως παραφράζοντας ως προς τη δημιουρ
γικότητα την ευαγγελική ρήση «κατ ’ εικόνα και ομοίωσιν», ο άνθρωπος ως 
δημιουργός, μικρός βέβαια δημιουργός, έχει τη δυνατότητα, και πάλιν υπενθυ
μίζω τη μικρή δυνατότητα, να γίνει και αυτός δημιουργός. Το πρόβλημα εν
τοπίζεται τότε στην ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, κατά πόσο δηλαδή η ανθρώ
πινη ύπαρξη έχει βαθμό δημιουργικότητας ή όχι. Η ανθρώπινη δημιουργικό

τητα είναι γνωστό πως εκδηλώνεται τόσον ως νοητική όσον και ως βουλητική 
δραστηριότητα. Και στις δυο δραστηριότητες της ανθρώπινης ύπαρξης οι φιλό
σοφοι διακρίνουν δύο κατευθύνσεις, η μία προς την εσωτερική διάσταση της 
συνείδησης και η άλλη προς την εξωτερική αντικειμενική πραγματικότητα. 
Με πιο απλό τρόπο, η μία προς τα «έσω», τα «μέσα» του ανθρώπου και η 
άλλη προς τα «έξω», τα έξω του ανθρώπου πράγματα. Στη διάθεσή της η 
συνείδηση έχει τρεις γνωστικούς παράγοντες: τις αισθήσεις, την ενόραση και 
τη νόηση. Μέχρις εδώ τα πράγματα είναι, νομίζω, απλά. Ας προχωρήσουμε 
όμως ένα βήμα πιο πέρα, πέρα από την καθοριστική στατικότητα των πραγμά
των, σε μια εξέταση «δυναμοκρατικής και συναρτησιοκρατικής πνευματοκρατί
ας».1

2.2 Πρέπει να δηλωθεί από την αρχή πως η πιο πάνω διάκριση σε συνεί
δηση και εξωτερική πραγματικότητα έχει το στοιχείο της στατικότητας, που 
οφείλεται σε αδυναμία της γνωστικής ικανότητας του ανθρώπου. Εάν ήσαν 
έτσι τα πράγματα τότε δεν μπορεί να γίνει λόγος για δημιουργικότητα. Το 
στοιχείο της δημιουργικότητας πρέπει να έχει μέσα του κίνηση και επομένως 
πρέπει ν’ αναζητηθεί μέσα σε δυναμική σχέση και όχι σε στατικούς περιορι
σμούς. ΓΓ αυτό και οι γνωστικές λειτουργίες της συνείδησης εξετάζονται μέ
σα από την αμοιβαία σχέση τους με την εξωτερική πραγματικότητα. Υπάρχει 
δηλαδή ένα συνεχές δούναι και λαβείν μεταξύ της συνείδησης και του εξωτερι
κού κόσμου. Η συνείδηση επιβεβαιώνει την ύπαρξή της τόσο με τη στροφή της 
προς τα μέσα όσον και προς τα έξω. Ο εξωτερικός κόσμος κατακλύζεται από 
τη φορά της συνείδησης προς αυτόν αλλά ταυτόχρονα ο ίδιος πλημμυρίζει τη 
συνείδηση με όλα όσα η συνείδηση χρειάζεται για την αυτοβεβαίωσή της. Να 
το διατυπώσουμε με άλλο τρόπο. Συνείδηση και κόσμος, μέσα από τη δυναμι
κή τους σχέση, δεν ξεχωρίζουν αλλά αλληλοεπενεργούν αμοιβαία για συμπλή
ρωση και εμπλουτισμό του βάθους του καθενός και μαζί. Μέσα από το μεγαλύ
τερο βαθμό αλληλεπιδράσεως από τις απλούστερες μορφές προς τις συνθετό
τερες η σχέση παίρνει διαστάσεις αξιολογικές. Έρχεται δηλαδή η συνείδηση, 
μέσα από τη συνειδητοποίηση της όσμωσης αυτής, να αξιολογήσει το βαθμό 
της προσωπικής προσφοράς. Στην περίπτωση του λογοτέχνη - δημιουργού, 
αυτοβεβαιώνεται, συνειδητοποιεί το βαθμό και το μέγεθος της δικής του λο
γοτεχνικής παρουσίας, και ανάλογα συνεχίζει σε εμπλουτισμό της σχέσης αυ
τής, του ίδιου δηλαδή με τον «κόσμο», συνειδητά και υπεύθυνα.

2.3 Μέσα απ’ αυτό το πλέγμα θα προσπαθήσω να δω μερικές λογοτε
χνικές εκφράσεις, δειγματικά βέβαια, του Κύπρου Χρυσάνθη. Δεν ισχυρίζομαι 
πως αυτή ήταν η ψυχολογία ή η προβληματική του λογοτέχνη όταν έγραφε τα 
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όσα έγραφε. Αυτό είναι άλλο θέμα, μετάβασης εις άλλο γένος. Εγώ ξεκινώ 
απ’ εκεί που τελείωσε, εάν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο, το έργο, αξιο
λογικά μέσα απ’ αυτή τη δυναμοκρατική σχέση μεταξύ της συνείδησης του 
δημιουργού - λογοτέχνη και του «κόσμον». «Κόσμος» (σε εισαγωγικά) είναι 
όλα τα πράγματα, όντα, ιδέες αξίες. Κέντρο όλων αυτών ο ίδιος ο άνθρωπος. 
Επομένως βλέπω τη σχέση διαπροσωπικά σε τελευταία ανάλυση, σχέση αν
θρώπου δημιουργού - λογοτέχνη και αναγνώστη δεκτικού αλλά και ζωντανού 
σε ανταπόκριση, θετική ή αρνητική, εάν υπάρχει εννοείται αρνητική. Ταυτό
χρονα υπάρχει και η σχέση του ίδιου του δημιουργού - λογοτέχνη προς το έργο 
του, μια συνεχής προσπάθεια πραγμάτωσης της έμπνευσης, της απόδοσης σε 
εκφραστική μορφή στην οποία διατυπώνεται. Εάν χρειασθεί θα κάνω προεκτά
σεις όταν θελήσετε να ερωτήσετε στο τέλος της ομιλίας.

3. Η ποίηση τον Κύπρον Χρνσάνθη
3.1 Διαβάζω το ποίημα «Ο κήπος μες στη βροχή, τον Ντεμπνσσύ» από 

τη συλλογή «Μονσικές σπονδές» του 1953 (=Λνρικός Λόγος Α ', Λευκωσία 
1985, σσ. 101-102).

Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕΣ ΤΗ ΒΡΟΧΗ
ΤΟΥ ΝΤΕΜΠΙΣΣΥ

Κόμπος ο κόμπος γέμισε κόμπονς βροχής ο κήπος 
κι ατλάζι γιασεμί.

Χτύποι καρδιάς κι αναπνοές παιδιού τον κόμπον ο χτύπος 
στον κήπον τη ζωή.

Λαπ! χτύπημα χαϊδεντικό στο φύλλωμα, κι ο κήπος 
τρέμει σα γιασεμί.

Ντροπ! χάθηκε μες τον μνθό η σταλιά κι έμεινε ο χτύπος 
στον κήπον τη ζωή.

Τικ, τακ, τικ, τοκ! σ ’ ένα κορμό π ον αγκάλιαζεν ο κήπος, 
πλεξούδα γιασεμί, 

καθώς τα περπατήματα της μέλισσας ο χτύπος 
στον κλάδον τη ζωή.

Κλωστή αστεριών εδώ κνλά νεροσνρμή κι ο κήπος 
καινούργια ’ναι ζωή.

Μικρή λιμνούλα γέλασε κι ακούστηκε ένας χτύπος
σαν από γιασεμί.

Φρονπ! άνοιξε κάτι φτερά ο σπονργίτης. Να! κι ο κήπος 
πώς άλλαξε ζωή

κι απ ’ τις φτερούγες άπλωσαν σαν πίδακες ο χτύπος 
κι οι στάλες γιασεμί!

Μι ’ αναπνοή σταμάτησε και βρέθηκεν ο κήπος 
μες την παλιά ζωή, 

σταμάτησε το στάλαγμα και κρύφτηκεν ο χτύπος 
σε φούντα γιασεμί.

Κόμπος ο κόμπος γέμισε μαργαριτάρια ο κήπος 
κι ανθό από γιασεμί,

πήρε απ ’ τον χτύπο της καρδιάς τον γύρω κήπον ο χτύπος, 
πήρε διπλή ζωή.

3.2 Ο λογοτέχνης - ποιητής αφορμάται εξωτερικά από τη γνωστή μουσι
κή σύνθεση του Ντεμπυσσύ «Ο κήπος μες στη βροχή», ακουστικά χαίρεται τον 
ήχο, η συνείδησή του είναι ανοιχτή στη μουσικότητα του κομματιού που κα
τακλύζει τόσον τον εξωτερικό περιβαλλοντικό χώρο όσον και τον εσωτερικό 
κόσμο του ανθρώπου Χρυσάνθη. Ανοίγεται η συνείδηση προς τα έξω και δέχε
ται προς τα έσω πλημμυρίδα ακουστικής απόλαυσης. Αρχίζει ν’ ανοίγει διά
λογο η συνείδηση με τον εαυτό της και ταυτόχρονα με το μουσικό έργο — και 
σ’ ένα μικρότερο βαθμό με το δημιουργό μουσικό — ανοίγεται η συνείδηση 
προς τα έξω δεχόμενη συνάμα τη μουσικότητα του κομματιού που μεταδίδε
ται. Ο άνθρωπος συγκινείται μέσα από την αντίδρασή του — με την καλή 
σημασία του όρου — της συνειδητοποίησης της επαφής του προς τον κόσμο, 
στην προκειμένη περίπτωση, της επαφής του με το μουσικό κομμάτι του 
Ντεμπυσσύ. Ο καλλιτέχνης είναι ευαίσθητος και μέσα από τη βίωση της συγ
κίνησης αφυπνίζεται η φαντασία του, εμπνέεται και με οδηγό τον αισθητικό 
λόγο προχωρεί στην όρθωση μορφών. Αυτές οι μορφές που δημιουργούνται 
στη φαντασία ή που δημιουργεί καλύτερα η φαντασία του καλλιτέχνη, είναι 
δυνατόν να ανάγονται μερικώς σε ένα άλλο δούναι και λαβείν του καλλιτέχνη - 
λογοτέχνη που έχει ήδη συντελεσθεί στο παρελθόν.

Στην προκειμένη περίπτωση ο λογοτέχνης - ποιητής Χρυσάνθης έχει 
ανοίξει στο παρελθόν διάλογο με τον κήπο και τη βροχή — είτε με το καθένα 
ξεχωριστά ή και με τα δυο μαζί — έχει βιωματικές συγκινήσεις ενός α' ή β' 
βαθμού, αλλά έλειπε τότε το μουσικό στοιχείο. Επομένως σ’ αυτό το ποίημα, 
ως στοιχείο εμπλουτισμού της έμπνευσης υπεισέρχεται η μουσικότητα, η 
οποία, εάν επενεργεί δημιουργικά στη φαντασία του ποιητή θα εκδηλωθεί ως 
ανάλογη εκφραστική ποιητική απόδοση. Εάν απομονώσουμε τους ποιητικούς 
ήχους «Λαπ!... Ντροπ!... Τικ, τακ, τικ, τοκ!... Φρουπ!...», σε μια πρώτη ανα
γνώριση, είναι ολοφάνερη η αναλογία ποιητικής έκφρασης προς την αντίστοιχη
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μουσικότητα της σύνθεσης. Εάν προχωρήσουμε σε μια δεύτερη αναγνώριση 
ακουστικής υφής, μουσικότητας δηλαδή του στίχου, θα ανακαλύψουμε πως, 
ανάμεσα στ’ άλλα, ο ποιητικός ρυθμός εκφράζεται μορφικά πολλαπλά τόσο 
μέσα από την επανάληψη των ιδίων λέξεων, όπως λ.χ. κόμπος, κήπος, χτύπος, 
γιασεμί, ζωή, με προέκταση την ομοιοκαταληξία του (κήπος - χτύπος, γιασε
μί - ζωή), όσον και με την υποταγή όλων στη μία ποιητική ρυθμικότητα του 
ιαμβικού μέτρου. Να μου επιτραπεί ακόμα μια προέκταση, μουσικολογικής 
υφής.

3.3 Είναι φανερό πως ο διάλογος που άνοιξε η συνείδηση του ανθρώπου 
Χρυσάνθη προς τον κήπο και τη βροχή μέσα από τη συγκίνηση της μουσικής 
του Ντεμπυσσύ δεν είναι μονοσήμαντος, μια και είναι δεδομένο πως η δημι
ουργική φαντασία κινείται σε ευρύ φάσμα συνθετικών και αναλυτικών διαδικα
σιών μέχρι να φθάσει στην καλλιτεχνική έκφραση ενός έργου. Εάν δεχθούμε 
ότι η ποιητική δημιουργία σημαίνει, μαζί με πολλά άλλα, και σύνθεση που 
αναγκαστικά συμβαδίζει με επιλογή στοιχείων από ευρύ φάσμα βιωματικών 
εμπειριών (νοητικής ή βουλητικής υφής), τότε μπορούμε να προχωρήσουμε 
και στην εξής πρόσθετη παρατήρηση:

3.4 Ο Χρυσάνθης στο ποίημά του «Ο κήπος μες στη βροχή, τον Ντεμ
πυσσύ» έχει ανοίξει διάλογο με τον κήπο και τη βροχή, μ’ όλα τα δεδομένα 
του κήπου, δένδρα και πουλιά και μέλισσες σμιγμένα μ’ ανθρώπινες αναπνοές 
παιδιάστικες και χτύπους της καρδιάς, νοιώθεις να πέφτει κόμπο - κόμπο η 
στάλα της βροχής, ν’ αναδίνει τη μυρωδιά του το βρεγμένο γιασεμί, να χαίρε
ται ο ποιητής, και μεις μαζί του, τη μουσικότητα της βροχής μες στη ζωή του 
κήπου. ' Εδωσε κίνηση μέσα από τη στατικότητα της μορφής του ποιήματος 
και εμπλούτισε τη ζωή μας με μια ιδιότυπη βίωση. Ο κήπος μες στη βροχή 
είναι για όλους μας μια συνηθισμένη φυσική εκδήλωση. Για τον Ντεμπυσσύ 
είναι μια αφόρμιση ή ένα θέμα για μουσική δημιουργία. Για τον ποιητή Χρυ
σάνθη αφόρμιση — με τη βοήθεια του Ντεμπυσσύ στην προκειμένη περίπτωση 
— για ποιητική δημιουργία. Ένα από τα κριτήρια είναι για μας τους ανα
γνώστες του ποιήματος κατά πόσον έχει επιτύχει ο ποιητής να μας μεταδώσει 
με το ποίημά του μια συγκίνηση ποιητικής υφής. Γιατί η αληθινή δημιουργία 
στη λογοτεχνία έχει και αυτή κυρίως τη δυνατότητα, να συγκινεί τους ανθρώ
πους με το λόγο.

4.0. Η πεζογραφία του Κύπρου Χρυσάνθη
4.1. Θα διαβάσω τώρα και ένα απόσπασμα από πεζό έργο του Χρυσάνθη. 

Είναι από τη νουβέλλα του «Κανάκης, ο Κυπριώτης Κουρσάρος» Πεζός Λό
γος. Της Γλυκείας Χώρας Κύπρου, Λευκωσία 1971, σσ. 95-96):

«...

Στό απάνω δμως πλάτωμα συνάντησε τόν καπετάν Φαλέκκο.- 
Τόν κοιτούσε μ ’ ένα στοργικό ύφος σάν πατέρας πού περιμένει τόν 
πρωτογυιό.

- Καλώς όρισες, καπετάν Κανάκη. Πάντα τυχερός άνθρωπος. 
Τώπα άπό τότε πού πρωτόφτασες έδώ.

- Ευχαριστώ γιά τό φιλικό καλωσόρισμά σου, καπετάν Φα- 
λέκκο. Δέ μπορώ δμως νά καταλάβω τί συμβαίνει. Είναι μιά άλλό- 
κοτη υποδοχή τούτα δλα.

- Θά σού τά ζηγήσω στό καπελειό. Κερνώ δλη τήν Κυριακή.
Πέρασε ό καπετάν Φαλέκκος τό χέρι του άπό τόν άγκώνα τού 

καπετάν Κανάκη καί τραβήξανε κατά τό καπελειό τού μπάρμπα Νιό- 
νιου.

Κάτω σ ’ ένα γώνιασμα τού μώλου πεντέζη εικοσάχρονα παλ- 
ληκάρια γυμνάζονταν στό σπαθί. '0 καπετάν Φαλέκκος μέ τ ’ άγαθό 
του μάτι (πάντα τό μάτι του είχε τις άγαθωσύνες του δταν ήταν στή 
στεριά) κοίταζε τούτη τήν άσκηση. ’Αναστέναζε βαθιά κι είπε σά νά 
ζομολογιόταν στόν ίδιο τόν έαυτό του.

- Κάλιο νάχα τά είκοσι μου χρόνια παρά τούτα τά καπετανιλί- 
κια.

- "Ε - είσαι κοτσονάτος, καπετάν, Φαλέκκο, μ ’ δλα σου τά 
χρονάκια, τού λέει ό καπετάν Κανάκης μ ’ ένα προσποιητό ύφος ζε- 
γνοιασιάς.

- Κουβέντα είναι τούτη. Τό λέει άκόμα ή ψυχή μου. Μά άλλο 
κείνο τ ’ όνειρο των είκοσι χρόνων. Τό ίδιο ’ναι πρωτοτάζιδο καρά
βι καί σκουργιασμένη γαλέρα;

Φτάσανε στό καπελειό.
Ή είσοδός τους προζένησε κρυφοψιθυρισμούς κι ’ άσυνήθιστη 

κίνηση. Μιά στιγμή σωπάσανε δλα τά στόματα σάν κάποιο φοβερό 
χέρι νά τά πρόσταζε νά δαγκάσουν τή γλώσσα τους. "Υστερα ό φω
ναχτός ρυθμός τού καπελειού ζαναπήρε ζωή.

Κοντά στό χαμηλό παράθυρο, πού κοιτάζει πέρα τό πέλαγος, 
κάθησαν οί δυό καπετάνιοι.

Τό παιδί έφερε δυό κούπες κρασί καί τις έστησε μπροστά τους.
- Στήν ύγειά σου καί καλωσόρισες, καπετάν Κανάκη.
- Καλώς σάς βρήκα. 'Υγείες καί χαρές, καπετάν Φαλέκκο.
’Αδειάσανε τις κούπες καί σφόγγισαν μέ τήν παλάμη τά μουστά

κια τους.
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'0 καπετάν Φαλέκκος γύρισε κατά τό γαλάζιο πέλαγος σά νά- 
θελε ν ’ άποφύγη τό μάτι τού Κανάκη.

Ό Κανάκης σιώπησε λίγο.
"Υστερα πήρε φόρα.
- Θά μού ξηγήσης, καπετάν Φαλέκκο; ρωτά μέ φανερή άνησυ- 

χία-
- Απλά πράμματα. Ήρθε έδώ χθες ή γαλέρα τού καπετάν 

Βασίλη τού ’Αρβανίτη. Θρέμμα είναι καί τούτος τής Άητοφωλιάς. 
Μά τσακκώθηκε μέ τόν καπετάν Θαλασσάκια κι ’ έφαγε. Σέ λίγο 
καιρό μάθαμε πώς άπόχτησε δική του γαλέρα κι ’ άράζει στή Μήλο. 
Λοιπόν, άνέβηκε έδώ μέσα καί τά κουτσόπινε μέ τούς ανθρώπους 
του. Μιά στιγμή μέ πλησίασε καί μέ ρώτησε τάχα άδιάφορα: «Καπε
τάν Φαλέκκο, γιατί δέν γάντζωσες τόσο καιρό τις δυο μεγάλες κυρί
ες νά πάρης τά λύτρα, χρυσάφι μέ τό τσουβάλι;» «Γιατί είναι χτήμα 
τού καπετάν Κανάκη, πού τό σέβομαι καί τάν αγαπώ σά δικό μου 
γυιό» τού άπαντώ. «’Ή δυσκολεύεσαι νά μπής στό κονάκι;» Τού 
λέω: «δέν ύπάρχει φράχτης γιά τόν καπετάν Φαλέκκο. Χαμογέλασε 
κι ’ έφυγε άπό τό τραπέζι μου. Σέ λίγο πρόσταζε τούς άντρες του καί 
βγήκανε. «Πάνε νά πατήσουνε τό κονάκι τού καπετάν Κανάκη» λέει 
ένας. Σκέφτηκα στήν άρχή πώς δέν είναι δουλειά δική μου ν ’ άνα- 
κατεύομαι σέ ζένες ύποθέσεις. Μπορεί στό κάτω - κάτω νά τάχη 
κανονισμένα μέ τή Μαρκέλλα...

- Καί τί σχέση έχει ή Μαρκέλλα; ρωτά σκληρά ό Κανάκης.
- Τις προάλλες μέ παρεκάλεσε ή ίδια ή Μαρκέλλα νά μέ βοηθή- 

ση νά κλέψω τις μεγάλες κυρίες.
- Ή Μαρκέλλα;
- Ναί! Καλέ.
- "Υστερα;
- Σέ λίγο όμως ένοιωσα πώς δέν έπρεπε ν ’ άφήσω ένα ζένο νά 

ρεζιλέψη τήν Άητοφωλιά μας. Λέν είναι τούτα τίμια πράμματα ανά
μεσα σέ πειρατές. Πήρα τούς άντρες μου καί πιάστηκα μέ τούς ξέ
νους. Τά καταφέραμε νά τούς διώξουμε σκοτώνοντας δυό. Άπό μάς 
πληγώθηκε ένας.

- Θά τού δώσω τόσα χρυσά όσες μέρες θάναι άνοιχτή ή πληγή 
του. Ή Μαρκέλλα...

Τό πρόσωπο τού Κανάκη πήρε ένα βαθύ κόκκινο χρώμα σά νά 
τό τρίψανε ώρα μέ μάλλινο ρούχο. Τό μάτι του είχε θολώσει κι ’ 
ανάμεσα στό θόλωμα έπαιζε ένα άναμένο δαδί. Τό στήθος του άνά- 
σαινε δύσκολα, κόμπο - κόμπο σά νά τόν έπνιγε αίμα.

Μ’ ένα σάλτο σηκώθηκε κι ’ έτρεξε έξω.
Προτού προφτάσει μάτι νά τόν δή, βρέθηκε στό κονάκι του.
Στήν αυλή κάθονταν οί άνθρωποί του καί τά λέγανε. Ό Πορφύ- 

ρης τούς κερνούσε κούπες κρασί.
Χωρίς νά στρέψη νά τούς δή ό Κανάκης πήδηξε δυό-δυό τά 

σκαλοπάτια.
- Μαρκέλλα, φώναξε σά νά πρόσταζε τή θάλασσα νά σταματή- 

ση τό σάλο της.
- Κανάκη...
Ό Κανάκης τράβηξε τό μαχαίρι καί πήγαινε άργά γιά νά αί- 

στανθή τή χαρά νά τυραννήση.
- Τούτος ό άσπρος λαιμός κάλεσε τούς οχτρούς μου νά πατή

σουν τό κονάκι; Ή όχεντρα έχει καί φιλότιμο κι ’ εσύ... σκρόφα.
- Μή, φωνάζει, ό Πορφύρης π ’ άνέβηκε πίσω του.
- Άσε με έσύ, σκουλήκι.
Ή Μαρκέλλα μαζεύτηκε στή μιά γωνιά τής βεράντας κι ’ 

έκλεισε τά μάτια. Τά δυό της χέρια προστατεύανε τήν κοιλιά της. 
χλώμιασε, σάν τό μαραμένο τ ’ άνθος τού αγιοκλήματος. Καί τό 
κορμί της πλαδαρό έπεσε πάνω στά κρύα μάρμαρα.

- Μή, φωνάζει ό Πορφύρης, θά σκοτώσης τό παιδί σου.
Τό ψηλωμένο χέρι τού Κανάκη, έτσι ώς κρατούσε τό δίκοπο 

μαχαίρι, πέτρωσε μές τόν άγέρα. "Υστερα άδυνάτισε σάν τό μαλακό 
ζυμάρι. Καί τό φονικό μαχαίρι έπεσε μ ’ ένα σκληρό σάν γέλιο πονη
ρού.

- Ναί! λέει ό Πορφύρης. Μές τά σπλάχνα της κρατάει τό παιδί 
σου. Τούτο τήν κυβερνάει πιά.

Ό Κανάκης έτρεξε κοντά της. Πήρε ένα βάζο νερό άπό τό 
πεζούλι καί τής τό ράντισε στό πρόσωπο.

Μιά άνάσα βαθιά ξέφυγε άπό τό στήθος της. "Υστερα τά μάτια 
της πεταλούδισαν. Μιά στιγμή άνοίξανε καί καρφωθήκανε πάνω στό 
στοργικό πρόσωπο τού Κανάκη. "Ενα άνάριο, σά δειλό σύννεφο, 
χαμόγελο τόλμησε νά περπατήση στά χείλη της.

- Κανάκη. "Εχω γιά σέ μιά μεγάλη χαρά...
- Σιώπα τώρα. Νά σέ πάω νά ήσυχάσης. Τά λέμε πιο ύστερα.
Τήν άρπαξε στά δυνατά του μπράτσα καί τήν μετάφερε στό δω

μάτιο.
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Πίσω έρχόταν σκουπίζοντας τό δάκρυ ό κουτσός ό Πορφυρής.
- Κοιμήσου τώρα. Θά σου φτιάξω 'ένα τονωτικό. Γλυκάνισσο;

"Η ...κρασί. Σιωπή. Κλείσε τά βλέφαρά σου, Μαρκέλλα.
Καί βγήκε σιγά - σιγά νά μή ξυπνήση το πρωτοπαίδι...».

4.2 Προϋποθέτω κατ’ αναλογίαν όλα όσα έχω αναφέρει θεωρητικά για το 
ποίημα πως μπορούν να λειτουργήσουν και για το πεζό απόσπασμα, εάν αφή- 
σουμε κατά μέρος τα στοιχεία μουσικολογικής υφής. Θα προσθέσω, με βάση 
το απόσπασμα, ορισμένες σκέψεις πάνω στο θέμα της πρωτοτυπίας, ως κύριο 
γνώρισμα της δημιουργικής ικανότητας και πάνω στην αισθητική θεώρηση ως 
απαραίτητο μέρος της αισθητικής δημιουργίας (που μπορεί να είναι η αρχή 
για τη διαμόρφωση του δραματικού χαρακτήρα της δημιουργίας) αλλά και ως 
δυνατότητα αφομοιωτική. Ακόμα είναι και το θέμα της διαρκούς πάλης και 
της προσπάθειας του καλλιτέχνη ν’ αποδώσει μορφικά εκείνο που η φαντασία 
του έχει συλλάβει και διαρκώς επεξεργάζεται.

4.3 Το πρόβλημα του δημιουργού εκφράζεται και μέσα από την προσπά- 
θειά του ν’ αποδεσμευθεί από τον αισθητικοκοινωνικό του περίγυρο, όπως και 
απ’ όσα άλλα κουβαλεί μαζί του, για να δημιουργήσει κάτι το νέο. Όλα γύρω 
του τον εγκλείουν μέσα σ’ ένα πλέγμα μέσα από το οποίο καλείται να το 
υπερβεί πρώτα και μετά να πρωτοτυπήσει. Τελικά ο βαθμός πρωτοτυπίας του 
καλλιτέχνη είναι ανάλογος με το βαθμό πρωτοτυπίας του ίδιου του έργου του, 
εάν κατορθώσει να δημιουργήσει έργο τέχνης που έχει το γνώρισμα της μονα
δικότητας. Στον «Κανάκη» ο πεζογράφος Χρυσάνθης ξέφυγε από το δικό του 
χρονικό αισθητικοκοινωνικό πλέγμα, μετατέθηκε συνειδησιακά σ’ άλλα χρονι
κά δεδομένα και έδωκε σε μορφή νουβέλλας ένα έργο που ενέχει το γνώρισμα 
της μοναδικότητας, όχι ως θέμα αλλά ως πεζή λογοτεχνική μορφή. Όρθωσε 
μορφικά μια λογοτεχνική ιδιαιτερότητα τόσο σε στοιχεία δομής όσο και σε 
στοιχεία υφολογικά - καλολογικά.

4.31 Δυο λόγια τώρα για την αισθητική θεώρηση ως απαραίτητο μέρος 
της αισθητικής δημιουργίας. Ο δημιουργός, ως δημιουργός, έχει τη δυνατότη
τα να αποστασιοποιεί το δημιούργημά του και να το βλέπει ως θεατής και 
θεωρός. Συνειδησιακά βιώνει τη δημιουργία του έργου του και ταυτόχρονα, ή 
σχεδόν ταυτόχρονα, βιώνει το ίδιο το έργο ως αντικείμενο αισθητικό. Ψυχο
λογικά εντείνεται η αντίθεση μεταξύ δημιουργού και θεωρού που εντοπίζεται 
στο ίδιο πρόσωπο του αληθινού δημιουργού. Χωρίς την εκδήλωση της καλαι
σθησίας — ευαισθησίας του δημιουργού -Θεωρού απέναντι στο αισθητικό δημι
ούργημά του δεν είναι δυνατό να ξεπερασθεί ο υποκειμενισμός του δημιουρ
γού. Σ ’ αυτό ακριβώς έχει την αρχή του και ο δραματικός χαρακτήρας της 
δημιουργίας: Να υπερβαίνει ο θεωρός την ίδια τη δημιουργία του, αξιολογών

τας την όσον του είναι δυνατό «αντικειμενικά» ως προς το αισθητικό αποτέ
λεσμα, για να έλθει μετά ο ίδιος να διορθώσει όσα ο ίδιος έχει σε πρώτο 
στάδιο δημιουργήσει. Γι’ αυτό και ορθά λέχθηκε πως ο αληθινός δημιουργός 
δεν αρκεί να είναι ιδιοφυ'ί’α αλλά μεγαλοφυ'ί'α, να υπάρχουν δηλαδή τουλάχι
στο δύο προϋποθέσεις: Και γνήσιος δημιουργός αλλά και «αντικειμενικός» θε
ωρός.

4.32 Ως αυστηρός θεωρός, μέσα από τη δραματική πάλη για όρθωση της 
τελικής μορφής του έργου, θα πρέπει ο δημιουργός να έχει υψηλή αφομοιωτική 
δυνατότητα ούτως ώστε να κατορθώσει να αποδεσμεύεται από τη βουλητική 
ενέργεια της συνείδησης, να ψυχαγωγείται δηλαδή με την αρχαία ερμηνεία της 
ψυχαγωγίας που σημαίνει διασκέδαση, φυγή δηλαδή απ’ όλες τις ψυχικές 
έγνοιες, και να επιδιώκει παράλληλα την προσαρμοστικότητα της ψυχικής κι
νητικότητας προς το πρότυπο κινητικότητας του θεωρουμένου έργου. Σε προέ
κταση: Το ίδιο το έργο, αναπροσαρμόζεται σταδιακά μέσα από τη δημιουργι
κή διαλεκτική του δημιουργού - θεωρού, διαμορφώνεται κάθε φορά ανάλογα με 
το αισθητικό πρότυπο που έχει συλλάβει η φαντασία του δημιουργού και σύμ
φωνα με κριτήρια του αισθητικού λόγου που καθοδηγεί το χέρι του λογοτέχνη, 
μέχρι να φθάσει στην τελική εκφραστική διατύπωση. Ο αναγνώστης, τελικά, 
του λογοτεχνικού έργου χρειάζεται, και αυτός με τη σειρά του, να έχει βαθμό 
αφομοιωτικής δύναμης ανάλογα με το είδος του έργου και κινητική - ψυχική 
προσαρμοστικότητα προς την κινητικότητα του ίδιου του έργου.

4.4 Γυρίζουμε στο απόσπασμα που μόλις έχουμε διαβάσει για να επιχει
ρήσουμε μια προσέγγιση μέσα από τη διαδικασία του λογοτέχνη - δημιουργού 
του. Ο λογοτέχνης Χρυσάνθης συνέλαβε στη φαντασία του ένα νεφέλωμα γύρω 
από τον Κανάκη και τη δράση του, μέσα από παλιές ιστορίες και μύθους του 
τόπου, άρχισε να κτίζει πρόσωπα - χαρακτήρες μέσα από συγκεκριμένες ενέρ- 
γειές τους, ανοίγοντας διάλογο μ’ αυτά, συνειδησιακά αφήνοντας τον εαυτό 
του να διαχέεται μέσα στην πλοκή και στη δομή του έργου που γεννιότανε και 
συγχρόνως να βυθίζεται μέσα στην ίδιά του τη συνείδηση. Μέσα από την πάλη 
για έκφραση σε γραπτό λόγο ο δημιουργός ξέφευγε μερικές φορές από τη μα
γεία της δημιουργίας για να θεωρήσει, να κοιτάξει από κάποια απόσταση το 
διαμορφούμενο δημιούργημά του, κάμνοντας δηλαδή αντικείμενο αξιολόγησης 
το ίδιο το δημιούργημά του. Έτσι ανελικτικά, και σύγχρονο' διαλεκτικά, 
πρόσωπα, πράγματα και ιδέες μπαίνανε στο χώρο και στην κατάλληλη χρονι
κή στιγμή, μέσα από τη δημιουργική αφομοιωτική δύναμη του λογοτέχνη. Η 
συνείδηση του λογοτέχνη είναι ανοιχτή προς τα έξω και προς τα έχει 
μεταφερθεί στα χρόνια και στους χώρους των ηρώων του, μαζί μ’ αυτούς είναι 
που μιλά, μαζί τους έχει ανοίξει διάλογο και το χέρι γράφει στο χαρτί όσα 
υπαγορεύει ο αισθητικός λόγος. Τα πρόσωπα πρέπει να λένε και να κάνουν 
μόνον τόσα όσα χρειάζονται για να προχωρήσει αβίαστα η ανέλιξη του μύθου 
και να διατηρηθεί η ενότητα, η συνοχή του έργου. Όσα δεν υπηρετούν την 
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αβίαστη ανέλιξη του μύθου, τη φυσική δράση των προσώπων και τη συνοχή 
του έργου διαγράφονται και στο τέλος μένει το έργο, που αναμετριέται από 
μόνο του με την αρχική σύλληψη. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει γι’ αυτή την 
αναμέτρηση είναι ο ίδιος ο συγγραφέας. Εμείς μπορούμε να μιλούμε για πρω
τοτυπία του λογοτέχνη στο βαθμό που μας προσφέρει το ίδιο το έργο, για 
συγκινησιακή βίωση που βιώνουμε ανάλογα με τη δική μας αφομοιωτική δυ
νατότητα.

Αγαπητοί συνδαιτυμόνες, μέλη και φίλοι του Ε.Π.Ο.Κ.,
5.0 Προσπάθησα να δω μαζί σας, πολύ σύντομα, το αποκρυστάλλωμα 

μιας πλούσιας λογοτεχνικής παρουσίας, που εξακολουθεί να είναι ζωντανή για 
50 τόσα χρόνια, ενός κορυφαίου ανθρώπου ποιητή από τη φύση του, πεζογρά- 
φου από μόνιμη έγνοια για τον τόπο του, θεατρικού συγγραφέα από γόνιμη 
ανησυχία για την ιστορία και την παράδοσή μας και συγγραφέα παιδικών βι
βλίων από απέραντη στοργή για τα παιδιά μας, μέσα από τη διαδικασία της 
δημιουργίας. Εάν δεχθούμε ως βασικές αξιολογικές παραμέτρους τη δυναμική 
παρουσία του λογοτέχνη και τη φορά του προς τα έξω, προς τα έσω και προς 
τα άνω, και συγχρόνως λάβουμε υπ’ όψη τις ιδέες και τις αξίες του έργου του, 
τότε θα μπορούσαμε να πούμε με βεβαιότητα πως σ λογοτέχνης Χρυσάνθης 
δέσποσε ως ποιητής μιας ολόκληρης ζωής, μιλούμε για περίοδο Χρυσάνθη 
στην παιδική λογοτεχνία, εμπλούτισε τη φτωχή πεζογραφική μας παραγωγή 
με έργα που αγαπήθηκαν από πολλούς και ανάστησε ήρωες και μορφές με 
σπάνια ψυχογραφική απόδοση στα θεατρικά του. Ανοιχτός σ’ όλα τα καλέ
σματα του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος, χαίρεται τη δημιουργία 
του πιο πολύ ως δημιουργός παρά ως αξιολόγος της, ανυψώνεται σε ανθρώπι
νους πνευματικούς αλλά και ουράνιους χώρους ιδεών και καταξιώνει μέσα στα 
έργα του τις αξίες της θρησκείας, της αγάπης και της ελληνικής αρετής. Κέν
τρο άμεσης ή έμμεσης αναφοράς όλης του της λογοτεχνικής παραγωγής ο άν
θρωπος του τόπου του, ο Έλληνας του πικρού μας νησιού Κύπρος, «όπου το 
θαύμα λειτουργεί ακόμα»2, μέσα από τα έργα του Χρυσάνθη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΔΙΟΣ (1881 - 1930)*

* Εισήγηση που έγινε στην Πύλη Αμμόχωστου, κατά την Εβδομάδα Γραμμάτων, σε ειδική εκδή
λωση του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου για τους Λευκωσιάτες λογοτέχνες, τον Ιανουά
ριο του 1986. Η ομιλία δημοσιεύεται χωρίς προσθήκες ή διορθώσεις.

1. Σαν Εισαγωγή
1.0 Οι πιο παληοί Λευκωσιάτες θυμούνται έντονα τον εκδότη του 

«Μαστιγίου», δεκαπενθήμερης έμμετρης τετρασέλιδης σατιρικής εφημερίδας, 
που κατάγραφε τον παλμό της Κύπρου για σχεδόν είκοσι χρόνια (1911-1930), 
τον Ιωάννη Περδίο- με το μπαστουνάκι του στο χέρι, το μαύρο καπέλο, το 
καθαρό μέτωπο, τα ζωηρά μάτια και το περιποιημένο μουστάκι να είναι πα
ρών παντού, να βλέπει, να παρατηρεί, να απαγγέλλει και να συγκινεί, να κα
ταγράφει όλα όσα είχαν κάποια σημασία για τον τόπο και τους ανθρώπους 
του. Ακόμα να γνοιάζεται για όλο τον Ελληνισμό, να έχει σχέσεις προσωπικές 
με Έλληνες και ξένους ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών και να μη 
ξεχνά την εκπαίδευση των παιδιών του νησιού. Όλα αυτά πέρασαν μέσα στα 
έμμετρα γραπτά του που ζωντανεύουν μια ολόκληρη εποχή.

1.1 Γι’ αυτό όταν θελήσει κάποιος νεώτερος να ζήσει μέσα από στίχους 
τη σχολική, την πνευματική και πολιτιστική κίνηση και ζωή, την κοινωνική 
ακόμα ατμόσφαιρα του νησιού μας κατά τις αρχές του αιώνα μας, δεν έχει 
παρά να προστρέξει στον πιο αντιπροσωπευτικό σατιρικό ποιητή της εποχής 
εκείνης: τον Ιωάννη Περδίο. Ο Περδίος ήταν πράγματι ο πιο αντιπροσωπευ
τικός και ο πιο ζωντανός απ’ όλους τους ομότεχνούς του, ζωντανός απ’ όλες 
τις απόψεις. Μορφωμένος ο ίδιος — είχε σπουδάσει δικηγόρος στη Γενεύη 
—άνθρωπος του «καλού», λεγομένου, «κόσμου» αλλά και αξιαγάπητος από 
τον πολύν κόσμο, τον απλό λαό, με τον οποίο είχε πολύ αγαθές σχέσεις, 
απάγγελλε ωραία, ήταν πάντοτε παρών σ’ όλες τις δημόσιες — κοινωνικές, 
θρησκευτικές, πνευματικές και πολιτιστικές — τιμητικές ή μη, εκδηλώσεις, 
ενδιαφερότανε όσο λίγοι για τα κοινά και πάνω απ’ όλα ήταν η φωνή του 
Έθνους και της Πατρίδας. Αυθόρμητος και ενθουσιώδης βίωνε στο βάθος 
τους όσα σε στίχο έγραφε και συγκινούσε μ’ όσα απάγγελλε αυτός ή και η 
αδελφή του. Στο βάθος όλων των εκδηλώσεών του διακρίνεις εύκολα τον άν
θρωπο ποιητή που δεν γράφει στίχους για να τους τυπώσει απλώς και να 
δοξασθεί αλλά το συνειδητό πατριώτη που σ’ όλες του τις ενέρΛ' :ιες αποσκο
πεί στην ολόπλευρη προετοιμασία του Κυπριακού Ελληνισμού — κοινωνική, 
μορφωτική, θρησκευτική και εθνική — για να έλθει η ώρα να διεκδικήσει τα 
απαράγραπτα δικαιώματά του σ’ όλες τις εκφράσεις και εκφάνσ«..· ^ης αν
θρώπινης ζωής.

2 Για να θυμηθούμε και τον ανεπανάληπτο στίχο του Γιώργου Σεφέρη.
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2. Ο Ιωάννης Περδίος
2.0 Γεννημένος αυτό το μήνα, τον Ιανουάριο, πριν από 105 χρόνια στη 

Λευκωσία από γονείς αστούς του Αγίου Κασσιανού και αφού τελείωσε το 
Παγκύπριο Γυμνάσιο — με το οποίο διατηρούσε στενούς δεσμούς μέχρι και 
την ημέρα του θανάτου του — πήγε στη Γενεύη, όπου σπούδασε νομικά. Επι- 
στρέφοντας στην Κύπρο δεν άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου διότι, σύμ
φωνα με μια φήμη, καταδικάστηκε ένας αθώος πελάτης του ^στα πρώτα δικη
γορικά του βήματα) και έτσι οι δικηγόροι μετατράπηκαν σε «δικηβόρους» και 
έτσι τους απαντούμε σταθερά στους στίχους του. Τους πρώτους στίχους του 
έγραψε όταν ακόμα ήταν μαθητής στο Παγκύπριο. Μάλιστα τότε είχε γράψει 
και επιστολή προς τον Γεώργιο Σουρή και μαζί μ’ αυτή περιέλαβε και στί
χους του. Ο Σουρής ανταποκρίθηκε και τούστειλε μάλιστα και φωτογραφία 
του με χρόνο 1900. Αυτή τη φωτογραφία δημοσίευσε ο Περδίος στο «Μαστί
γιον»1 — πρώτη σελίδα — μετά από δεκαεννέα ολόκληρα χρόνια, αγγέλλοντας 
το γεγονός της κηδείας του λατρευτού του Δασκάλου:

1. Τεύχος 144 (25.9.1919).
2. Η πρώτη έκδοση της «Νέας Σχολικής Μούσας» έγινε το 1916 « Έν Λευκωσία (Κύπρου)». 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι περιλάμβανε και ποιήματα των Κ. Παλαμά, Δ. Κόκκου, 
I. Πολέμη, Γ. Στρατήγη και Γ. Σουρή. Πάνω στο εξώφυλλο, με κεφαλαία γράμματα, ήσαν 
τυπωμένα τα εξής: «ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΜΦΟ- 
ΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΦΥΛΩΝ».

3. Ένα μάλιστα απ’ αυτά (βλ. σ. 33 του βιβλίου) είχε απαγγελθεί προ εξαετίας, όταν ο Αρμο
στής Χαίυνς Σμιθ είχεν επισκεφθεί το Παγκύπριο Γυμνάσιο.

4. Την έκδοση έχουν η Σεβέρειος Βιβλιοθήκη και η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ'. Το εξώφυλλο δίγλωσσο, ελληνικά και αγγλικά.

5. Στις σσ. 9-16 του βιβλίου.
6. Στη σ. 6 του βιβλίου.

« Ό πιο μεγάλος Άοιδός τής Οικουμένης όλης
Πού τόν έκήδευσε προχθές των ’Αθηνών ή πόλις!»

Στο πλάι της φωτογραφίας του Σουρή δίνει και την πληροφορία — με 
μικρά γράμματα — για την αποστολή της φωτογραφίας. Οι πρώτοι δημοσι
ευμένοι στίχοι του είδαν το φως της δημοσιότητας στην αθηναϊκή εφημερίδα 
«Ακρόπολις» τον ίδιο χρόνο, δηλαδή το 1900.

3. Η συμβολή του
3.0 Προλογίζοντας ο γνωστός λόγιος Λονζος Φιλίππου, με την ιδιότητα 

του Εκπαιδευτικού Συμβούλου, την έκδοση της «Νέας Σχολικής Μούσας»1 2 του 
Περδίου το 1931, επισημαίνει την απήχηση που είχε στους Κυπρίους η πα
τριωτική ποίηση του Περδίου και ο φρονηματιστικός χαρακτήρας της, πράγμα 
που συμφωνούσε με την εκπαιδευτική γραμμή του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 
Σημειώνει ο ΛοΤζος Φιλίππου:

«Τό Τεύχος αυτό τής Σχολικής Μέσης τό όποιον έκδίδεται άποφάσει τού 
’Ελληνικού ’Εκπαιδευτικού Συμβουλίου είνε άπάνθισμα εκ διαφόρων τού 
αλησμόνητου ποιητού μας Ίωάννου Περδίου τού οποίου ή πατριωτική 
Μούσα επί μίαν ολην σχεδόν είκοσιπενταετίαν έδόνησε τάς χορδάς τής 
πατριωτικής Κυπριακής Καρδίας. Εϊμεθα βέβαιοι ότι οί φίλοι διδάσκαλοι 

μέ θερμόν ζήλον καί ιερόν ένθουσιασμόν θά φέρωσι τάς άπαλάς ψυχάς των 
μαθητών των εις έπαφήν προς τήν φρονηματιστικήν ποίησιν τού φλογερού 
Κυπρίου Ποιητού, άνταποκρινόμενοι τοιουτοτρόπως προς τόν σκοπόν τής 
σχετικής άποφάσεως τού ’Εκπαιδευτικού Συμβουλίου».

Η ημερομηνία είναι χαρακτηριστική των καιρών: Πάφος 17.8.31. Σε λίγο 
ανοίγουν τα σχολεία και ακολουθούν τα γνωστά σ’ όλους μας Οκτωβριανά.

4. Η ποιητική του δημιουργία
4.0 Παρά το γεγονός ότι η εκδοτική παρουσία του Περδίου σε βιβλία ή 

και το «Μαστίγιον» δεν καλύπτει «ολην είκοσιπενταετίαν» — ο πρώτος τόμος 
της Κυπριακής Μούσας εκδόθηκε το 1907 και το «Μαστίγιον» έφθασε στο 
τελευταίο του τεύχος (αρ. 267) στις 26.6.1930 — φαίνεται ότι ο Περδίος 
εκάλυψε πράγματι ολόκληρη εικοσιπενταετία με τη ζωντανή παρουσία του. 
Από πληροφορίες που παρέχει ο ίδιος για ορισμένα ποιήματά του φαίνεται ότι 
μερικά τα είχε απαγγείλει 3-4 χρόνια πριν από την περίληψή τους στην έκδο
ση της Κυπριακής Μούσας του 19073, σε διάφορες εκδηλώσεις, κυρίως σε θρη
σκευτικά - εθνικά μνημόσυνα. Επομένως ο Περδίος υπερκαλύπτει «ολην είκο- 
σιπενταετίαν» με την ποιητική του μούσα. Πρέπει πάντως να λεχθεί πως όλα 
όσα εκυκλοφόρησαν σε μορφή βιβλίου απευθύνονταν κυρίως προς τους μαθητές 
των Δημοτικών, μάλιστα, σχολείων. Άλλος ήταν, βέβαια, ο προορισμός του 
«Μαστιγίου».

5. Οι εκδόσεις του. Η Κυπριακή Μούσα του 1907.
5.0 Σε μορφή βιβλίων εκδόθηκαν τα εξής:
5.1 Κυπριακή Μούσα ύπο Ίωάννου Περδίου, Τελειόφοιτου τής έν Γενεύη 

Νομικής Σχολής. Έν Λευκωσία (Κύπρου) 1907. Τύποις «Λευκωσίας» Ε.Κ. 
Πετρίδου καί Σίας  .45

Στις 104'σελίδες του βιβλίου περιέχονται 36 ποιήματα και μια επιμνημό
συνη επιστολή στα ελληνικά και 5 ποιήματα στα γαλλικά. Αρκετά από τα 
ποιήματα είχαν απαγγελθεί σε ειδικές εκδηλώσεις ή είχαν γραφεί με αφορμή 
κάποιο θάνατο ή άλλο σοβαρό γεγονός. Το ποίημα λ.χ. «Εις τήν ήρωίδα τής 
Κύπρου»3 απήγγειλε η αδελφή του ποιητή Μαρία κατά την εορτή των Τριών 
Ιεραρχών στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, ο ίδιος δε απάγγειλε στο Αναγνωστήριο 
«Η Αγάπη του Ααού» τους στίχους που έγραψε για τον Παύλο Μελά6, στην
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εκκλησία του Αποστόλου Λουκά το ποίημα «Είς τον Κυπριανόν» (κατά το 
ετήσιο μνημόσυνο υπέρ των Εθνομαρτύρων της Κύπρου), ακόμα και έξω από 
τις Κεντρικές Φυλακές της Λευκωσίας «ενώπιον πέντε περίπου χιλιάδων άν- 
θρώπων» το 1905 το ποίημά του «Εις τον Ν. Καταλάνον». Το ποίημά του «L’ 
île de Chypre»1 απάγγειλε το 1904 στο σύλλογο Minerva της Γενεύης και το 
«Au Phillellene Eynard» στις 25 Μαρτίου του 1905 πάλι στη Γενεύη «προ του 
μυροβόλου τάφου του φιλέλληνος Έϋνάρδου, οπού παρευρίσκοντο καί μέλη τής 
τετιμημένης οΐκογένειάς του»7 8. Θέματα των ποιημάτων του είναι κυρίως εθνικά 
ζητήματα και πράξεις και ορισμένα αγαπημένα πρόσωπα ήρωες ή ποιητές ή 
και της οΐκογένειάς του. Τον συγκινούν οι εθνικοί ήρωες και ηρωίδες — τόσο 
της Ελληνικής Επανάστασης όσο και οι σύγχρονοί του — οι ομότεχνοί του 
ποιητές και οι φιλέλληνες, οι αληθινοί παιδαγωγοί και τα βάσανα του απλού 
λαού. Πάνω όμως απ’ όλα είναι ολοφάνερη η αγάπη προς την Πατρίδα, που 
εκδηλώνεται σ’ όλα του τα ποιήματα. Από το πρώτο ποίημα « ’Εμπρός» αν
τιλαμβανόμαστε το κλίμα μέσα στο οποίο κινείται ο Περδίος:

7. Στη σσ. 64-67 του βιβλίου. Το ποίημα αφιέρωσε στη γυναίκα του Γ. Σουρή Μαρία.

8. Στις σσ. 93-94 του βιβλίου.
9. Στον κατάλογο περιεχομένων αριθμούνται 52 αλλά τρεις τίτλοι είναι διπλοί.

10. Το ποίημα «Εις την Μακεδονίαν», που είχε απαγγείλει ο ποιητής λίγες μέρες πριν από το 
θάνατο του Παύλου Μελά στο σύλλογο Minerva της Γενεύης, δημοσιεύεται στον τόμο A' της 
«Κυπριακής Μούσας» (σ. 25), με προμετωπίδα: «Κάλλιο σκλάβα/παρά Σλάβα». Παρόλο που 
δημοσιεύεται η γαλλική παράφρασή του στον τόμο Β' της «Κυπριακής Μούσας» (σ. 88), η 
προμετωπίδα μένει στα ελληνικά!

«Τής Πατρίδος τήν Σημαία,... 
τής Θρησκείας τον Σταυρόν.

Η συλλογή είναι αφιερωμένη στους γονείς του ποιητή. Αμέσως μετά την 
αφιέρωση φωτογραφία του ποιητή εκτός αριθμήσεως.

5.2 Η Κυπριακή Μούσα του 1909 και 5.3 Η Σχολική Μούσα του 1908.
5.21 . Ο τόμος Β ' της «Κυπριακής Μούσας» του Περδίου κυκλοφόρησε το 

1909, με το ίδιο δίγλωσσο εξώφυλλο — όπως του τόμου Α' — με διαφορά 
μόνο στον αριθμό του τόμου και στη χρονολογία εκδόσεως. Στις 104 σελίδες 
της έκδοσης περιλαμβάνονται 55 συνολικά ποιήματα . Από αυτά όμως τα 14 
είναι ποιήματα του τόμου Α' που «παρεφράσθησαν είς τήν γαλλικήν»  από 
τον René Delaporte και άλλοι 9 διάλογοι έχουν ληφθεί από τη «Σχολική Μού
σα», που είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο‘πριν, το 1908. Τα θέματα είναι σχεδόν 
τα ίδια με τον τόμο Α', ίδιο κλίμα, στο μεγαλύτερο μέρος. Αρχίζει όμως να 
εμφανίζεται και η σατιρική όψη των πραγμάτων, διαπίστωση που οδηγεί φυ
σικά στο μεταγενέστερο κλίμα του «Μαστιγίου». Ο κύριος όγκος των ποιημά
των εξακολουθεί να είναι εθνικά - πατριωτικά και θρησκευτικά, κυρίως όμως 
πατριωτικά. Απασχολούν τον ποιητή ο εθνικός στόλος και ο δίσκος - έρανος 

9
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γι’ αυτόν, η Κρήτη, η Σημαία, τα εθνικά μνημόσυνα, η εθνική διχόνοια, η 
νεολαία, το Μολών λαβέ, ο Αχιλλέας, ο Μαυρομιχάλης, η Αντιγόνη, η Ιφιγέ
νεια, το Η ταν ή επί τας κ.ά.π.

5.22 Μερικά από τα ποιήματα έχουν γραφεί για το ίδιο πρόσωπο —όπως 
είναι λ.χ. τα ποιήματα για τον Εθνομάρτυρα Κυπριανό στον τόμο Α' (σσ. 
64-67, αφιερωμένο στη Μαρία Γ. Σουρή) και στον τόμο Β' (σσ. 57-100, 
αφιερωμένο στον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο), που παρόλο που έχουν διαφορετική 
μετρική μορφή και έκταση καταλήγουν στο στίχο «... νά μπούμε μέσα στήν 
Άγια Σόφιά!».

5.23 Η σατιρική όψη των πραγμάτων φαίνεται ολοκάθαρα από το πρώτο 
ποίημα, στη θέση «Αντί Προλόγου», που σας διαβάζουμε:

«Πολλοί πλούσιοι μού λέγουν τά ποιήματα ν ’ άφίσω
Καί τήν λύρα μου νά σπάσω κι ώς αυτοί νά περπατώ 
'Άλλως έτσι σαν πηγαίνω μπορεί δάφναις νά κερδίσω 

Μά στήν τξέπη μου ποτέ μου λίρα μιά δέν θά κρατώ!

Ω! το ξέρω πλούσιοί μου, πώς ποτέ δέν θά πλουτίσω
Κι αφού πάντοτε θά μένω μέ τή Μούσα μου φτωχός, 
"Οταν ταϊς χρυσάίς σας κόραις καμμιά μέρα σάς ξητήσω 
Μήν ταϊς δώσετε σ ’ εμένα γιά νά μείνω μοναχός!»

5.24 Η αφιέρωση του τόμου είναι «τω μεγάλω ποιητή τής 'Ελλάδος Γε- 
ωργίω Σουρή», στον οποίο αφιερώνει και ποίημα με την ευκαιρία της παρά
στασης των «Νεφελών» του Αριστοφάνη στη Λευκωσία, σε μετάφραση Γ. 
Σουρή (σ. 61). Στη σ. 93 προτάσσει ποίημα που δημοσιεύτηκε στο «Ρωμηού» 
του Σουρή, για το ότι κάποιος Έλληνες Κωνσταντινουπολίτης έκαμε προσπά
θεια έκδοσης πλαστογραφημένου δικού του «Ρωμηού» στην Πόλη, και από 
κάτω γράφει δικό του ποίημα ο Περδίος που καταλήγει στο:

« Ένα Σουρήν τον έχομεν, ώς κι ένα Παρθενώνα».
Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί πως ακόμα και σε περιπτώσεις που αναμέ

νει κάποιος κάπως πιο μεγάλη ελευθερία στο θέμα ή στην έκφραση από τον 
ποιητή, ο ίδιος δεν ξεμακραίνει από το πατριωτικό στοιχείο. Ακόμα και στο 
αφιερωματικό ποίημα στο Σουρή, βρίσκει τρόπο να μιλήσει για το έθνος!

5.4 Οι Ελληνικές Προσευχές του 1911.

5.41 Στις αρχές του 1911 ο Ιωάννης Περδίος εκδίδει ένα μικρό βιβλιαρά
κι 36 σελίδων με τίτλο: 'Ελληνικοί προσευχαί, έμμετροι, μεθ’ όλων τών τού 
’Αναλυτικού Προγράμματος Προσευχών, τροπαρίων κλπ., προς χρήσιν όλων 
τών τάξεων τών Δημοτικών Σχολείων άμφοτέρων τών φύλων. Έν Λευκωσία 
(Κύπρου) 1911. Τύποις «Λευκωσίας» Ε.Κ. Πετρίδου καί Σίας.
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5.42 Τα ποιήματα του Α' μέρους της συλλογής ανταποκρίνονται πλήρως 
στον τίτλο « 'Ελληνική Προσευχή», διότι, παρ’ όλο που είναι είδος προσευχών, 
ουσιαστικά ο ποιητής παρακαλεί για ένα πράγμα: την απελευθέρωση της πα
τρίδας του, που συμβαδίζει μέσα στο πνεύμα της Μεγάλης Ιδέας. Οι τίτλοι 
είναι χαρακτηριστικοί: Ο Δικέφαλος αετός, η αποφράς Τρίτη, ο Μαρμαρωμέ- 
νος βασιλιάς, Σταυρός και μισοφέγγαρο, η κομμένη λειτουργιά, Ω! μη σωπά- 
σεις Δέσποινα κ.ά.π. Ακόμα και κάτω από αθώους τίτλους, όπως είναι το 
«Φεγγαράκι μου λαμπρό», το περιεχόμενο είναι πατριωτικό. Γι’ αυτό ο τί
τλος « Ελληνικοί».

5.43 Στο Β' Μέρος υπάρχει συλλογή προσευχών, ψαλμών, τροπαρίων, 
απολυτίκιων, η Δοξολογία, ο Επιτάφιος Θρήνος, απόσπασμα από τον 
« 'Οδοιπόρο» του Σούτσου και στο τέλος ποίημα που τελειώνει ως εξής:

«Μετά τά Πάθη ή Λαμπρά...
ν ’ άζιωθή τό Γένος κι εκείνο μιά Λαμπρά!»

5.5 Η Πολεμική Μούσα του 1914.
5.51 Το 1914 εκδίδει ο Περδίος την «Πολεμική Μούσα» με ποιήματα και 

διαλόγους, όλα έμμετρα. Τώρα όμως προχωρεί σε μια παραχώρηση· κοντά 
στα δικά του ποιήματα δημοσιεύει και ποιήματα γνωστών Ελλήνων ποιητών, 
πράξη που θα συνεχίσει από τότε να επαναλαμβάνει και στις άλλες του εκδό
σεις. Ο Σουρής και ο Πολέμης, έχουν την πρώτη θέση και ακολουθεί ο Ξενό- 
πουλος (τα μόνα πεζά). Τα θέματα είναι όλα εθνικά - πατριωτικά, τα πιο 
πολλά γραμμένα σε δεκαπεντασύλλαβους στίχους με σταυρωτή ομοιοκαταλη
ξία. Η γλώσσα έχει γίνει πιο στρωτή, σχεδόν δημοτική. Εκτός από τις επιδρά
σεις των Αθηναίων συγχρόνων του ποιητών, είναι έκδηλη τώρα η επίδραση 
του δημοτικού τραγουδιού. Σε ποίημά του διαβάζουμε:

«Σώπασε, Καρά Δέσποινα, μήν κλαίης, μή δακρύζης 
Κι ας μή θωροϋν τά μάτια σου σαν πρώτα νά θρηνούν, 
Γιατί περάσαν οί καιροί κι οί χρόνοι που γνωρίζεις 
Καί πλέον, όσα χάσαμε, δικά μας θά γενοϋν!
... ».

5.6 Η Νέα Σχολική Μούσα του 1916, και 5.7 η Σχολική Μούσα του 
1916.

5.61 Στις άλλες δυο εκδόσεις που ακολούθησαν στα 1916 και 1918, κάτω 
από τους τίτλους «Νέα Σχολική Μοϋσα» και «Σχολική Μούσα του 1918», έχει 
διαμορφώσει ο Περδίος μια πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια. Και στις δυο εκδό
σεις διακρίνει Μέρος Α' και Μέρος Β', όπου,στο πρώτο δημοσιεύει τα ποιή
ματα και στο δεύτερο τους Διαλόγους και Μονολόγους.

5.62 Στη «Νέα Σχολική Μοϋσα» (σσ. 1-50) δημοσιεύονται, μαζί με τα 
δικά του ποιήματα, έξι ποιήματα του Γ. Σουρή, δύο του Γ. Δροσίνη και από 

ένα των Κ. Παλαμά, I. Πολέμη, Γ. Στρατήγη και Δ. Κόκκου. Ταυτόχρονα 
αναδημοσιεύονται και ποιήματα από το «Μαστίγιον». Τα θέματα είναι καθαρά 
ή καλυμμένα πατριωτικά. Παρακαλεί ο ποιητής την Παναγιά (σσ. 5-7) για 
τον Ελληνισμό και καταλήγει:

«... και τόν Μαρμαρωμένον μας νά τόν ζεμαρμαρώση 
Καί τήν κομμένη Λειτουργία νά μπή νά τήν τελειώση 
Έκεϊ ποϋχη κοπή!»

Στο διάλογο «Βενιζέλος καί Σώζος» καταλήγει στο τέλος (σ. 26):
«Νά δουθμε τήν 'Ελλάδα μας άκόμα πιο Μεγάλη 
καί ’στήν θερμή της αγκαλιά ταϊς κόραις της νά βάλη!»

5.63 Εκεί όμως που ο κάθε αναγνώστης δεν μπορεί ούτε κατά διάνοια να 
υποπτευθεί πατριωτικό στοιχείο ο Περδίος βρίσκει τρόπο. Και τι τρόπο!

5.631 Στο ποίημα με τον ουδέτερο τίτλο «Τά Μαλλιά» (Διάλογος για 
μαθήτριας, σσ. 30-31), η απόφαση όλων είναι να τα κόψουν σύρριζα, εάν πρό
κειται τα μαλλιά τους να γίνουν θηλειά για τον τύραννο!

Ο «Σχολικός κήπος» (σ. 40) «εάν δεν έχη Λευθεριά/ Δεν θάχη Παραδείσου 
κάλλη». Ακόμα από την «Πουλουστρϊνα» {σσ. 43-43) θέλει ο ποιητής:

« ’Ίσως κι άπ ’ τόν κουμπαρά
Βγουν τυραννοκτόνο βόλια».

5.64 Στο βιβλίο αυτό αναδημοσιεύονται από το «Μαστίγιον» το ποίημα 
«Στή Σχολή μας», που είχε μελοποιήσει ο Κλεόβουλος Αρτεμίδης και αποτε
λούσε τον Ύμνο του Παγκυπρίου Γυμνασίου για πολλά χρόνια.

5.71 Η «Σχολική Μοϋσα» του 1918 καταλαμβάνει 34 σελίδες και περι
λαμβάνει, εκτός από τα δικά του ποιήματα, και ποιήματα των Γ. Σουρή, Γ. 
Δροσίνη, I. Πολέμη, Α. Παράσχου, Α. Ματσούκα, Κ. Παλαμά, Γ. Μαρτινέλη, 
Θρ. Ζωϊόπουλου κ.ά. Το έργο προλογίζει ο Γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου. 
Θεματική είναι περίπου η ίδια, με την προσθήκη νέων προσώπων, όπως λ.χ. 
είναι ο Τσώρτσιλ, ο Κάιζερ κ.ά., και το κλίμα κυρίως εθνικο-πατριωτικό. Χα
ρακτηριστικά στο τελευταίο ποίημα, ο στίχος καταλήγει:

«Κι οπού ποθοϋμε θά άκουσθή τοϋ Γένους ή Καμπάνα».

6. Το «Μαστίγιον» (1911-1930)
6.0 Στη σελίδα 2 των « 'Ελληνικών Προσευχών» ο Περδίος, μαζί με τα 

δημοσιευόμενα έργα του που έχει ήδη εκδώσει11, σημειώνει: «ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕ
ΧΩΣ: Κυπριακή Μοϋσα, Τόμος Γ '. «Ο ΚΡΟΤΑΛΙΑΣ». Έφημερίς έμμετρος». Ο 
«Κροταλίας» όμως μεταφράσθηκε σε λίγους μήνες σε «Μαστίγιον»!

11. Κυπριακή Μοϋσα, τόμος Α ', Κυπριακή Μοϋσα, τόμος Β', και Σχολική Μοϋσα. ' Εκδοσις τρίτη 
κατά το Πρόγραμμα.
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«Που δυό φοραϊς τον μήνα κροταλίζει
Καί πότε πίπτει καυστικόν και ποτέ γαργαλίζει.

' Ο Γιάννης ό Περδίος εδώ ’στήν Λευκωσία 
Τό φύλλο θά τό γράφη με πέννα σκωπτική 
- Χωρίς ποτέ νά θέλη καμμιά συνεργασία - 
Και Θ’ αψηφά με γελοίο κι αυτήν τήν φυλακή!»

άρχισε την τακτική έκδοσή του.
«Μηνδς Όκτώβρη τριακοστή και πρώτη 
Κι ό'λοι σαλέπι πίνουμε τού Χιώτη.

"Ετος ένδεκα καί χίλια κι εννιακόσια
Καί ταΐς τσέπαις μας κυττούμε δίχως γρόσια»,

για να συνεχίσει μέχρι τις 26 Ιουνίου του 1930, φθάνοντας τον αριθμό των 
εκδόσεων σε 267.

6.1 Δυσκολίες. Τυπογραφία - Λογοκρισία.
6.11 Σ’ όλη αυτή τη χρονική περίοδο το «Μαστίγιον» ήταν ο παλμός και 

ο καθρέπτης των Ελλήνων της Κύπρου. Μέσα από τις σελίδες του παρέλαυναν 
όλα τα πρόσωπα και γεγονότα που ενδιέφεραν το ντόπιο πληθυσμό, από τους 
πολέμους στα Βαλκάνια και τη διχόνοια Κωνσταντίνου - Βενιζέλου μέχρι την 
εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχη και τη δημιουργία κομμάτων στην Κύ
προ, από τον τρόπο διδασκαλίας στα σχολεία μέχρι τις απαγορεύσεις της Αγ
γλίας και το θάνατο της Σάρας Μπερνάρ, και από ... μέχρι .... πολλά άλλα. 
Κοντά στα μεγάλα και τα υψηλά ο Περδίος θα επισημαίνει και όλα τα άλλα 
μικρά, με σατιρική διάθεση, που αφορούν στην κοινωνική κατάσταση της επο
χής του, και με καυστική έμμετρη απόδοση θα τα καταγράφει στο φύλλο του 
προς αγαλλίαση των αναγνωστών του. Τα βάζει με όλους όσοι, κατά τη γνώ
μη του, δεν ακολουθούν εθνική γραμμή — ούτε και ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος 
γλύτωσε — με όλα τα στραβά και τ’ ανάποδα, μόνος του γράφει σε στίχους 
όλα όσα κρίνει ορθά. Και όλα αυτά μέσα από μύριες δυσκολίες που άρχιζαν 
από το τυπογραφείο, τους τυπογράφους και την εξασφάλιση του χαρτιού μέχρι 
και την αυστηρή λογοκρισία που μπορούσε να διαγράψει και ολόκληρο το 
«φύλλο»! Ο Περδίος, όμως, ακόμα και τις δυσκολίες αυτές και άλλες, τις εκ
μεταλλεύεται για να τις σχολιάσει έμμετρα.

6.12 Γράφει, λοιπόν, για τα τυπογραφικά και τη λογοκρισία:
« ’Άργησε νά βγή τό φύλλο
Καί ’στόν πταίστην δώστε ...ξύλον!»

«(Ο Εφραίμ...) Πήγε μέ τούς Τυπογράφους ’στήν Κυθραία
νά σηκώση

Κι έτσι τό μικρόν μας φύλλον άργησε καί νά τελείωση!»12

12. Αρ. τεύχους 2/15 Νοεμβρίου 1911, σ. 3.
13. 14/15 Μάνου 1912, σ. 3.

«Άν τό φύλλο σήμερον άργησε λιγάκι 
Πταίει Δικηγορικό μόνο ...ψαλλιδάκι!»13

6.2 Κοινωνικά θέματα
6.21 Όλα τα κοινωνικά σκάνδαλα, οι καυγάδες κάι οι χοροί, τα θέατρα 

και τα καλλιστεία, η μόδα και οι θάνατοι, τα βαφτίσια και τα γλέντια, τα 
μεθύσια των δασκάλων και των ρασοφόρων, η έγνοια των γεροντοπαλλήκαρων 
και οι παγκύπριοι αγώνες, τα- σχέδια του Δημάρχου και τα ντεκολτέ μιας 
ψηλής που χόρευε μ’ ένα κοντό, και δίπλα τα ποιήματα του Ααφφών, όλα 
αυτά και άλλα περνούσαν από τις έμμετρες σελίδες του «Μαστιγίου». Δεν 
ήταν παράξενο σε μια σελίδα να έσμιγαν όλα τα ανόμοια θέματα. Και όλα 
μέσα από ειδική σελίδα, όπου

«Σουρής κι ’Αριστοφάνης 
κι ό ξεναγός των Γιάννης».

6.22 Στην πίσω συνήθως σελίδα ήσαν και οι διάφορες διαφημίσεις, όλες 
έμμετρες. Από είδη κυνηγίου και φαρμάκων μέχρι γραμματόσημα και ποδήλα
τα, και από καθαριστήρια ρούχων και φωτογραφεία μέχρι ζαχαροπλαστεία και 
μοναστήρια!

Γράφοντας (Αρ.-φύλλου 53/20.1.1914, σ. 4) «Στής Χρυσορροϊατίσσης τήν 
Ίεράν Μονή» καταλήγει ο Περδίος:

«Τόν Ρέκτην Γούμενόν της θ ’ άκούσουν νά τους βάλη 
Ευχήν, σαν τό δικό του τ ’ ανάστημα, μεγάλη!»

Αλλά και τσακωμούς επιτρόπων εκκλησιαστικών καταγράφει:
« Άης Άντώνης καί Φανερωμένη
’Στήν άγορά βρεθήκανε πιασμένοι!»

(Αρ. φύλλου 54/15.2.1914, σ. 4).
Τον κατηγόρησαν ότι δεν άφηνε σε χλω

ρό κλαρί τους ιερωμένους. Και αυτός απαντά:
«Τά τίμια τά Ράσα σαν Λάβαρα λατρεύω,
Μ ’ αυτούς πού τά λερώνουν μονάχα στηλιτεύω».

(Αρ. φύλλου 77/1.3.1915, σ. 4).
6.23 Δεν τον πειράζει όμως δίπλα από τους Παγκυπριονίκες να γράψει 

για την ωραία Ηγουμένη, που καινούργια φιγουρίνια προσμένει (Αρ. φύλλου 
79/1.4.1915, σ. 4), ούτε να συστήνει μαζί με τις άλλες διαφημίσεις «τού Βα
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σίλη (=Μιχαηλίδη) τα τραγούδια» (Αρ. φύλλου 5/1.1.1912, σ. 4) ή «τού Ζαν- 
νέττου τήν μεγάλην Ιστορίαν» (Αρ. φύλλου 20.8.1912, σ. 4)!

6.24 Γράφει όμως για τη μόδα:
«Γι ’ αύτόν τόν άτιμο Συρμό 
πού τόσες σέρνει σέ κρεμμό!»

(Αρ. φύλλου 189/12.2.1924, σ. 4).

« "Οποιαις κυττώ μέ τήν σακκίτσα 
θά ταϊς κεντώ μέ μιαν καρφίτσα!

"Οσαις κρατούν σακκίτσα
Δέν θέλουν καμμιτσιάϊς 
Μα θέλουν μέ μιαν βίτσα 
Τρεις τέσσαρες... βιτσιαϊς!» 

(Αρ. φύλλου 3/1.12.1911, σ. 3).
ή ακόμα:

« "Οσαις τώρα δέν φορήσουν κι άλατξιαϊς 
στους γλουτούς των θέλουν λίγες κουρπατξιαϊς!» 

(Αρ. φύλλου 267/26.6.1930, σ. 4).

6.3 Η Εκπαίδευση
6.31 Τα σχολεία και η εκπαίδευση γενικά απασχολούν συχνά - πυκνά τις 

στήλες του «Μαστιγίου» xoll ο Περδίος γίνεται ο διαπρύσιος υπέρμαχος της 
ελληνικής παιδείας και υποστηρίζει όλες τις ενέργειες για μόρφωση, καυστη- 
ριάζοντας συγχρόνως όλες τις αδικαιολόγητες καταστάσεις:

«Κάποιος βιοπαλαιστής μας μούλεγε προχθές μέ πόνον 
οτι ταχουν τά σχολεία γιά τούς πλουτοκράτες μόνον!»

(Αρ. φύλλου 68/1.10.1914, σ. 3).

«Μιά Δασκαλού χωριατοπούλα 
τού Μαμμωνά γίνηκε δούλα!»

(Αρ. φύλλου 100/3.5.1916, σ. 4).
6.32 Όταν η Αγγλική Κυβέρνηση ζητά με διάφορους τρόπους να περιέλ- 

θει υπό την άμεση δικαιοδοσία της η ελληνική παιδεία της Κύπρου, ο Περδίος 
θα γράψει:

« ’Εμείς ξητούμεν ’Ελευθερία
Καί αυτοί μάς παίρνουν καί τήν παιδεία!» 

(Αρ. φύλλου 260/19.12.1929, σ. 1).

Για το ίδιο θέμα είχε ήδη γράψει, πριν από δέκα σχεδόν χρόνια, την από
φαση όλων των Ελλήνων της Κύπρου:

«Προτιμούμε τά Σχολεία τής Κύπρου νά κλείσουνε
Παρά ’στής ξένης τής Κυρας τά χέρια νά τ ’ άφίσουμε!» 

(Αρ. φύλλου 153/21.5.1920, σ. 3).
6.33 ΓΓ αυτό και στο τελευταίο τεύχος του «Μαστιγίου», όταν κλαίει για 

τους δυο προμαχώνες που είχαμε και χάσαμε, ο ένας είναι ο Τύπος και ο 
άλλος η Παιδεία. (Αρ. φύλλου 267/26.6.1930).

6.4 Ο Πατριωτισμός
6.41 Πέρα όμως από τα επίκαιρα και τα καθημερινά ο Περδίος κρατούσε 

όρθια την ψυχή των συμπατριωτών του και ύψωνε το αγωνιστικό τους φρόνη
μα κατακόρυφα. Σε θέματα πατριωτισμού δεν λογαριάζει κανένα. Ακόμα και 
με τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο τα βάζει γιατί, κατά τη γνώμη του, ενώ 
(25.2.1920)

«"Ενας λαός, Δεσπότη μου, νά σηκωθής σέ κράξει,»
ο Δεσπότης έδειξε αδράνεια. Και όταν ο Αρχιεπίσκοπος του ζητά εξηγήσεις ο 
Περδίος τυπώνει σχετικό έκτακτο παράρτημα στο «Μαστίγιο» για το θέμα, 
επιμένοντας στη γνώμη του (Αρ. φύλλου 179/15.3.1923). Η λογοκρισία είχε 
επέμβει στο προηγούμενο τεύχος και έσβησε τρεις στίχους του ποιήματος της 
α' σελίδας « ’Ανάξιος ’Εθνάρχης».

6.42 Από τις σελίδες του «Μαστιγίου» απαθανατίζονται οι νίκες του Ελ
ληνικού στρατού στους Βαλκανικούς Πολέμους και στον Α' Παγκόσμιο Πό
λεμο, και μαζί μ’ αυτές πληθαίνουν οι ελπίδες για απελευθέρωση και της 
Κύπρου. Σε μετρημένες φορές που τοποθέτησε φωτογραφία στην πρώτη σελί
δα του «Μαστιγίου» η πρώτη είναι του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (Αρ. φύλ
λου 15/9.5.1912), άλλη της προτομή'ς του Χριστοδούλου Σώζου (Αρ. φύλλου 
72/6.12.1914, και φωτογραφίας του Αρ. φύλλου 84/16.6.1915), και δυο φο
ρές του βασιλιά Κωνσταντίνου (Αρ. φύλλου 83/1.6.1915 και Αρ. φύλλου 
177/16.9.1923). Μάλιστα το 15ο τεύχος ήταν τυπωμένο στα μαύρα, ολόκλη
ρο αφιερωματικό στον Κ. Παλαιολόγο και στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς δι
αφημίσεις.

«Μαρμαρωμένε βασιληά, τό λατρευτό Σου Κιόνι 
είθε νά γίνη σήμερα τής Λευθεριάς Άκόνι»

γράφει ο Περδίος.
6.43 Ο Μαρμαρωμένος Βασιληάς ακολουθεί όλους τους στίχους του Περ- 

δίου, είτε ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος είναι είτε ο Σώζος είτε ο Αρχιεπίσκοπος 
είτε οποιοσδήποτε αγωνιστής της ελευθερίας. Η Αγγλία είναι μητρυιά και 
μάλιστα κακή. Έτσι δεν είναι δύσκολο για τον ποιητή μέσα σ’ ένα ποίημα να 
συνυπάρχουν εκφραστικές ομοιότητες για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, το 
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βασιληά Κωνσταντίνο, το Σώζο και το Βενιζέλο και ακόμα για τους νέους 
Ιερολοχίτες και για τον Αιμιλιανό, το Δεσπότη Γρεβενών. Ακόμα και η Πρω
τοχρονιά θα συνδεθεί με τα εθνικά όνειρα:

«Πότε κι εδώ φαιδρή Πρωτοχρονιά 
θά φέρης γαλανόλευκα πανιά;»

(Αρ. φύλλου 52/1.1.1914, σ. 1)
6.44 . 0 ίδιος βλέπει τα κατά της διχόνοιας και δεν υποστηρίζει ούτε το 

βασιληά Κωνσταντίνο μόνο του ούτε τον Βενιζέλο, αλλά:
«Τόν Βενιζέλο λαχταρώ
’στοά Κωνσταντίνου τό πλευρό!»

(Αρ. φύλλου 100/3.5.1917, σ. 3)

«...νά βρίσουνε δέν θέλω 
ούτε τόν Βασιληά ούτε τό Βενιζέλο».

(Αρ. φύλλου 110/12.1.1917, σ. 1)

« "Ηθελα καί πάλιν θέλω 
Βασιληάν καί Βενιζέλο!»

(Αρ. φύλλου 157/20.11.1920, σ. 1)
Όταν μάλιστα επανέρχεται ο Βενιζέλος στην εξουσία ζητά απ’ αυτόν 

τάφο για τον Κωνσταντίνο (Αρ. φύλλου 242/7.6.1928, σ. 3).
6.45 Αμέτρητες είναι οι περιπτώσεις που ο Περδίος αναφέρεται στην 

Κομμένη Λειτουργία που πρέπει να τελειώσει. Μαζί με τη Λαμπρή τη θρη
σκευτική βλέπει και οραματίζεται την εθνική Λαμπρή, που μαζί της θα γιορτά
σουμε και εμείς εδώ στην Κύπρο. Αυτούς τους πόθους και τις ελπίδες του 
λαού μας έδωσε στο γνωστότατο εμβατήριο (το μελοποίησε ο Χρίστος Πετρό- 
πουλος που είχε μελοποιήσει και άλλα ποιήματα του ποιητή) « Ή Κύπρος μας 
που στέναζε τόσους αιώνες σκλάβα...», πύυ φλόγισε καρδιές και ύψωσε το εθνι
κό φρόνημα για πολλά χρόνια στο νησί. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην έκδοση Αρ. 
φύλλου 235/6.12.1918, σ. 1 του «Μαστιγίου» και από τότε έχει αναδημοσιευ
τεί χιλιάδες φορές. Μ ’ αυτή τη μελοποίηση γαλουχήθηκαν η γενιά του μεσο
πολέμου και η δική μας γενιά. Πόσες φορές το τραγούδησαν χιλιάδες στόματα 
και πόσες άλλες γοργοκτύπησαν τα φύλλα της καρδιάς όλων μας στο άκουσμά 
του!

7. Επιλογικά
7.0 Μπορεί σήμερα οι στίχοι του Περδίου να παρουσιάζουν ατέλειες ή να 

μη συγκινούν, τα θέματα να θεωρούνται ξεπερασμένα ή να είναι κάπως ουτο
πικά για τη δική μας εποχή, η γλώσσα να είναι κάπως απομακρυσμένη από τη 
στρωτή δημοτική και γενικά να μη θεωρείται σπουδαίος — από καθαρά αι

σθητικής άποψης — ποιητής. Όμως δεν υπήρξε άλλος ποιητής — εκτός ίσως 
από το Λιπέρτη — που να ήταν τόσον κοσμαγάπητος όσο ο Περδίος. Δέσποσε 
κυριολεκτικά στην εποχή του για πάνω από 25 χρόνια. Και να σκεφθεί κάποι
ος ότι πέθανε τόσο νέος. Του Περδίου τα συγχωρούσανε όλα οι σύγχρονοί του 
γιατί πίστευαν πως ήταν γνήσιος πατριώτης και αληθινός άνθρωπος που ζού- 
σε όσα έγραφε και όσα έγραφε τα πίστευε. Πίστευε σ’ όλα όσα θά ’φερναν τη 
λευτεριά στο νησί και πως ο τόπος και οι άνθρωποί του άξιζαν καλύτερης 
τύχης. Ιδιαίτερα από τον καιρό που πρωτάρχισε την έκδοση του «Μαστιγίου» 
όλα αυτά αλληλοσυμπληρώνονται στις εκδόσεις των βιβλίων του και στις σε
λίδες της εφημερίδας. Και έγινε ο Σουρής της Κύπρου που δεν άφησε να περά
σει τίποτε το ουσιαστικό απαρατήρητο. Είναι ευτύχημα για τα ποιητικά αλλά 
και για τα κοινωνικά, πολιτικά και εκπαιδευτικά πράγματα του τόπου, που ο 
Ιωάννης Περδίος δεν έγινε δικηγόρος στο επάγγελμα· σ’ όλη του όμως τη ζωή 
υπεράσπιζε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη ηθική και προπαντός 
την πίστη του στο Θεό και στην Πατρίδα, με μοναδικό μέσο την ποίησή του. 
Νομίζετε ότι είναι μικρό το κατόρθωμά του;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

'Ο Γ. Χατζηνικολάου μιλά στά άποκαλυπτήρια τής προτομής του Κ. Σπυριδάκι
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ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ»

Στον Πέτρο Χάρη

'Η συνεργασία των Κυπρίων στο δεκαπενθήμερο περιοδικό «Νέα Εστία» 
(’Αθήνα) πρέπει νά λογαριάζεται. Μ’ ένα μέτρημα (μέ τήν έλπίδα πώς δέν 
διέφυγε κάτι το σημαντικό) σημειώνονται κοντά στά εβδομήντα ονόματα, πού 
καλύπτουν 531 δημοσιεύματα. ’Αλλά καί άπο τήν έλλαδική πλευρά δόθηκε 
σημασία στήν κυπριακή παραγωγή γενικά, καί παράλληλα στά κυπριακά θέ
ματα, άπό περισσότερους άπο 50 συγγραφείς, μέ 210 περίπου δημοσιεύματα.

Άπό τούς Κυπρίους ή προσφορά του Αίμ. Χουρμούζιου κρίνεται ώς ή πιο 
σημαντική, καί σέ πολλά σημεία καθοδηγητική στον έλληνικό χώρο, τόσο μέ 
τήν κριτική βιβλίου, δσο καί μέ τά μελετήματα καί δοκίμιά του. ’Εκείνοι πού 
παρουσιάζονται μέ μεγαλύτερο άριθμό συνεργασίας (χωριστά άπο τό χριστου
γεννιάτικο τεύχος) είναι: α) στήν ποίηση ό Παύλος Κριναϊος μέ 55 ποιήματα, 
ό Πυθαγόρας Αρουσιώτης μέ 48 ποιήματα καί ό Κύπρος Χρυσάνθης μέ 20 
ποιήματα, β) στο διήγημα ό Κύπρος Χρυσάνθης μέ 12 διηγήματα, ό Μελής 
ΝικολαΓδης μέ 9 διηγήματα καί ό Άχιλλέας Αιμίλιος μέ 7 διηγήματα. '0 
Α.Α. Γεωργιάδης Κυπρολέων δημοσιεύει μιά νουβέλλα σέ συνέχειες καί δύο 
διηγήματα, γ) στή μελέτη καί τίς μεταφράσεις ύπερέχει καταπληκτικά ό Αίμ. 
Χουρμούζιος, ώστε περιττεύει κάθε άναφορά σέ άλλο Κύπριο, δ) στήν κριτική 
καί στά διάφορα πάλιν ή παρουσία τού Αίμ. Χουρμούζιου επισκιάζει κάθε άλλο 
ονομα.

Άπό τήν έλλαδική πλευρά κρίνουν βιβλία Κυπρίων διάφοροι άπό τούς 
οποίους μέ βάση των άριθμών των βιβλίων σημειώνονται οί έξης: ό Άντρέας 
Καραντώνης μέ 29 κριτικές βιβλίου, ό Γιάννης Χατζίνης μέ 28 καί ό Κλ. Παρά
σχος μέ 17. ’Ιδιαίτερη σημείωση έπιβάλλεται στή γενική καί ποικίλη προσ
φορά τού Πέτρου Χάρη, ό όποιος μέ τό όνομά του ή τά άρχικά τού ονόματος 
του ή μέ τό Ω έκρινε, σχολίασε καί έπεσήμανε πρόσωπα, βιβλία καί κινήσεις 
τού κυπριακού χώρου.

Στό σημείο αύτό αύθόρμητα έκφράζεται ή θέση μας γιά τον Πέτρο Χάρη 
μέ τό έξης έπίγραμμα:

Στον Πέτρο Χάρη
Όδηγητή μέ λόγο κριτικό 
τού τύπου ιεροφάντη κι ’ έραστή 
καί των καλών γραμμάτων πρωθιερέα 
σέ χαιρετούν οί λάτρεις των γραμμάτων.
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' Η παρούσα εργασία διαιρείται σέ τρία κύρια μέρη ώς έξης:
Α) Οί Κύπριοι

α) ποιήματα
β) διηγήματα
γ) θέατρο
δ) μυθιστόρημα
ε) μελέτη - δοκίμιο - γράμματα

στ) μεταφράσεις
ζ) κριτική
η) διάφορα

Β) Οί Έλλαδίτες

θ) κριτική γιά βιβλία Κυπρίων
ι) διάφορα

γ) Μικτό τεύχος

ι) Χριστουγεννιάτικο τεύχος ειδικό γιά τήν Κύπρο
Στήν παραπομπή προτιμήθηκε το έτος παρά ό τόμος. ' Η άποδελτίωση , /V» » * » ~αρχίζει άπο τόν πρώτο τόμο καί πρώτο έτος καί τελειώνει μέ τον τόμο 122

έτος ϋΑ ', 1987 . 'Η κατάταξη έτών καί τόμων είναι ή εξής:
Τόμος Α' 15 Άπρ. — 15 Αύγ. 1927 Τεύχη 1- 9

» Β' 1 Σεπτ. - 15 Δεκ. 1927 » 10- 24
» Γ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1928 » 25— 36
» Δ' 1 Ίουλ. — 15 Δεκ. 1928 » 37- 48
» Ε' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1929 » 49- 60
» ΣΤ' 1 Ίουλ. — 15 Δεκ. 1929 » 61- 72
» Ζ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1930 » 73- 84
» Η' 1 Ίουλ. - 15 Δεκ. 1930 » 85— 96
» Θ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1931 » 97-108
» Γ 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1931 » 109-120
» ΙΑ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1932 » 121—132
» IB' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1932 » 133—144
» ΙΓ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1933 » 145-156
» ΙΔ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1933 » 157-168
» ΙΕ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1934 » 169—180
» ΙΣΤ 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1934 » 181-192
» ΙΖ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1935 » 193—204
» ΙΗ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1935 » 205—216
» ΙΘ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1936 » 217-228
» Κ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1936 » 229—240
» ΚΑ' 1 Ίουν. - 15 Ίαν. 1937 » 241-252
» KB' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1937 » 253—263

» ΚΓ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1938 » 265—276
» ΚΔ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1938 » 277—288
» ΚΕ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1939 » 289—300
» ΚΣΤ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1939 » 301-312
» ΚΖ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1940 » 313—324
» ΚΗ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1940 » 325—336
» ΚΘ' .1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1941 » 337—348
» Λ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1941 » 349—355
» ΛΑ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1942 » 356—361
» ΛΒ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1942 » 362-373
» ΛΓ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1943 » 374-385
» ΛΔ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1943 » 386-397
» ΛΕ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1944 » 398-409
» ΑΣΤ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1944 » 410-420
» ΛΖ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1945 » 421-432
» ΛΗ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1945 » 433-443
» ΛΘ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1946 » 444—455
» Μ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1946 » 456—467
» ΜΑ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1947 » 468—479
» MB' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1947 » 480-491
» ΜΓ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1948 » 492-503
» ΜΔ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1948 » 504—515
» ΜΕ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1949 » 516—527
» ΜΣΤ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1949 » 528-539
» ΜΖ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1950 » 540—551
» ΜΗ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1950 » 552—563
» ΜΘ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1951 » 564—575
» Ν' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1951 » 576-587

Τόμος ΝΑ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1952 Τεύχος 588- 599
η ΝΒ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1952 » 600— 611
» ΝΓ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1953 » 612— 623
» ΝΔ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1953 » 624— 635
» NE' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1954 » 6-6— 647
» ΝΣΤ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1954 » 648— 659
» ΝΖ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1955 » 660— 671
» ΝΗ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1955 » 672— 683
» ΝΘ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1956 » 684— 695
» Λ 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1956 » 69t— 707
» ΞΑ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1957 » 708— 719
» ΞΒ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1957 » 720— 731
» ΞΓ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1958 » 732- 743
» ΞΔ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1958 » 744- 755
» ΞΕ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1959 » 756— 767
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» ΞΣΤ ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1959 « 768— 779
» ΞΖ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1960 » 780— 791
» ΞΗ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1960 » 792— 803
» ΞΘ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1961 » 804- 815
» Ο' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1961 » 816- 827
» ΟΑ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1962 » 828- 839
» OB' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1962 » 840- 851
» ΟΓ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1963 » 852- 863
» ΟΔ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1963 » 864— 875
» ΟΕ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1964 » 876- 887
» ΟΣΤ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1964 » 888- 899
» ΟΖ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1965 » 900- 911
» OH' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1965 » 912— 923
» ΟΘ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1966 » 924— 935
» Π' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1966 » 936- 947
» ΠΑ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1967 » 948- 959
» ΠΒ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1967 » 960- 971
» ΠΓ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1.968 » 972- 983
» ΠΔ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1968 » 984— 995
» ΠΕ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1969 » 996—1007
)) ΠΣΤ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1969 » 1008—1019
» ΠΖ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1970 » 1020—1031
» ΠΗ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1970 » 1032-1043
» ΠΘ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1971 » 1044—1055
» 90 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1971 » 1056-1067
» 91 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1972 » 1068-1079
» 92 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1972 » 1080—1091
» 93 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1973 » 1092—1103
» 94 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1973 » 1104-1115
» 95 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1974 » 1116-1127
» 96 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1974 » 1128-1139
» 97 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1975 » 1140—1151
» 98 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1975 » 1152-1163
)> 99 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1976 » 1164—1175
» Ρ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1976 » 1176—1187
» ΡΑ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1977 » 1188—1199
» PB' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1977 » 1200-1211
» ΡΓ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1978 » 1212-1223
» ΡΔ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1978 » 1224—1235
» ΡΕ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1979 » 1236—1247
» ΡΣΤ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1979 » 1248-1259
» ΡΖ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1980 » 1260—1271
» ΡΗ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1980 » 1272-1283

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ: Χρ. τ. = Χριστουγεννιάτικο τεύχος

» ΡΘ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1981 » 1284—1295
» ΡΓ 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1981 » 1296—1307
» PIA' 1 ’ Ιαν. — 15 Ίουν. 1982 » 1308—1319
» PIB' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1982 » 1320—1331
» ΡΙΓ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1983 » 1332—1343
» ΡΙΔ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1983 » 1344—1355
» PIE' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1984 » 1356—1367
» ΡΙΣΤ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1984 » 1368—1379
» ΡΙΖ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1985 » 1380—1391
» ΡΙΗ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1985 » 1392—1403
» ΡΙΘ' 1 Ίαν. — 15 Ίουν. 1986 » 1404—1415
» ΡΚ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1986 » 1416-1427
» ΡΚΑ' 1 ’ Ιαν. — 15 Ίουν. 1987 » 1428—1439
» ΡΚΒ' 1 Ίουλ. — Χριστούγ. 1987 » 1440—1451

(*Ο  άριθμος 565 δέν ύπάρχει στούς πίνακες άπό λάθος κατά τήν άρίθμηση).

Α' ΠΟΙΗΜΑΤΑ

1) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: 'Ικεσία, ΜΗ', 
1477

2) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: Πλάνη, ΝΑ', 392
3) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: Δειλία, ΝΒ', 

1232
4) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: Αγάπης λίκνι

σμα, ΝΔ', 1304
5) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: Συνομιλία, ΝΔ', 

1482
6) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: Πικρία, ΝΔ', 

1664
7) Άλιθέρσης, Γλαύκος: Τραγούδι των 

μοναχικών άνθρώπων, ΙΑ', 619
8) Αλιθέρσης, Γλαύκος: Στήν κόρη μου, 

ΚΣΤ', 1095
9) Άλιθέρσης, Γλαύκος: Αθανασία,

ΝΔ', 1149
10) Άνθίας, Τεύκρος: ’Ηρεμία, ΚΔ',

1481
11) Άνθίας, Τεύκρος: Τό τραγούδι τής 

γης, ΜΗ', 1261
12) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Νεκρές Αγά

πες, Γαλήνη, Νοσταλγία, Ζ', 373

13) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Χαμόγελα,
IB', 928

14) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Τά φύλλα,
ΙΔ’, 927

15) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: ’Εαρινό,
ΙΣΤ', 700

16) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Αττικό χι
νόπωρο, ΙΣΤ', 77, Χρ. τ.

17) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Απογοή
τευση, ΙΖ', 224

18) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Απολογι
σμός, ΙΘ', 352

19) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Vanitas, ΙΘ', 
564

20) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Τά δειλινά 
των άποχωρισμών, Κ', 102, Χρ. τ.

21) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Μάταιη 
άπαντοχή, ΚΑ', 43

22») Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Αντιθέσεις, 
ΚΑ', 371

23) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Δίχως τίτλο, 
KB', 1014
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24) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Μυστικοί 
έρωτες, KB', 1228

25) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Στη σιωπή 
τοϋ δειλινού, KB', 1404

26) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Σπονδή, 
KB', 1744

27) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Τής ’Αττι
κής ακρογιαλιές, ΚΓ', 159

28) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: "Ηρθε, ΚΓ', 
329

29) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: ’Αφιέρωμα, 
ΚΓ', 666

30) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Στής Πάφου 
τά νερά, ΚΓ ', 741

31) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: ’Εγκατάλει
ψη, ΚΔ', 901

32) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Κάποιες 
ώρες, ΚΔ', 1468

33) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Βαδίζω, 
ΚΔ', 59 Χρ. τ.

34) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Ή ζωή μου, 
ΚΕ' 256

35) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Μονόλογος, 
ΚΕ', 692

36) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: ’Εφιάλτες, 
ΚΣΤ', 1102

37) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Προσμένω, 
ΚΣΤ', 1343

38) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Ψυχή άδελ- 
φή, ΚΣΤ', 1614

39) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: ’Ερωτικό, 
ΚΖ', 225

40) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Τώρα, ΑΠ', 
1077

41) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Εικόνες, 
ΛΘ', 604

42) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: "Ηρθαν, 
ΜΕ', 237

43) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Ζωγραφιές, 
ΜΖ', 455

44) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Θάλασσα τοϋ 
καλοκαιριοϋ, ΝΘ', 655

45) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Θεοκριτικό, 
ΞΑ', 30

46) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Άκουαρέλ- 
λα, ΞΑ', 1317

47) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Τοπίο, ΟΑ', 
155

48) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: ' Η μπαλ- 
λάντα τοϋ φθινοπώρου, OB', 1279

49) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Χειμωνιάτι
κο τοπίο, ΟΓ ', 361

50) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Θάλασσα ή 
πλήξη, ΟΓ ',535

51) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Μικρό έλε- 
γεϊο, ΟΔ', 1128

52) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Κόκκινα για
σεμιά, ΠΣΤ', 1275

53) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Μόνοι, ΠΘ', 
231

54) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Μιά σπάνια 
ζωγραφιά, Χάδι, Παλινδρόμηση, 92, 
1662

55) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: 'Εκάτης 
άγρύπνια, 93, 32

56) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Στο σμαρά- 
γδινο καθρέφτη, 93, 76

57) Δρουσιώγης, Πυθαγόρας: Ζοϋμε, 95, 
106

58) Κριναϊος, Παϋλος: Τ’ οργανέτο τοϋ 
δρόμου, ’Απριλιάτικη δέηση, Β', 920

59) Κριναϊος, Παϋλος: Ή μπαλλάντα τής 
σιωπής, ΙΖ' 140

60) Κριναϊος, Παϋλος: Ψυχή μου θέλεις ν’ 
άκούσεις μιά ιστορία, ΛΓ', 162

61) Κριναϊος, Παϋλος: ’Απολογία μπροστά 
στόν ήλιο καί στόν άνεμο, Μ ', 1002

62) Κριναϊος, Παϋλος: Τό θαλασσινό πεΰ- 
κο, Μ', 1133

63) Κριναϊος, Παϋλος: Τό γυμνό παλληκάρι 
τών Κυκλάδων, ΜΔ', 1145

64) Κριναϊος, Παϋλος: 'H Παντάνασσα τοϋ 
γιαλοΰ, ΜΣΤ', 1023

65) Κριναϊος, Παϋλος: Οί ραψωδικές Σειρή
νες, ΜΖ', 8

66) Κριναϊος Παϋλος: Τό χορικό τής 
'Ύδρας, ΜΖ', 434

67) Κριναϊος, Παϋλος: ' Η τελευταία καλη- 
νύκτα, Ν', 1286

68) Κριναϊος, Παϋλος: Γρίφος, Νά ζεστάνω 
τήν κερασιά, NE', 915

69) Κριναϊος, Παϋλος: Μή μοϋ μιλάς..., 
ΝΗ', 980

70) Κριναϊος, Παϋλος: Τό δοξαστικό καί τό 
μοιρολόι τής Κύπρου, ΝΘ', 233

71) Κριναϊος, Παϋλος: Ή Παναγία τής 
Καλύμνου, Ξ', 1099

72) Κριναϊος, Παϋλος: Οί μαρμαρωμένες 
τοϋ κάβου, Ξ', 1365

73) Κριναϊος, Παϋλος: Ό σταυρός καί ή 
έντάφια λήκυθος, ΞΓ', 256

74) Κριναϊος, Παϋλος: Προσκύνημα στήν 
'Ιερουσαλήμ, ΞΓ', 592

75) Κριναϊος, Παϋλος: "Ωρα Ειρήνης, ΞΔ', 
1223

76) Κριναϊος, Παϋλος: Τά προικιά τής άγά- 
πης, ΞΣΤ', 1292

77) Κριναϊος, Παϋλος: Ή δασκάλα στ’ 
ορεινό χωριό μέ τά έλατα, OB', 1316

78) Κριναϊος, Παϋλος: Μιά μικρή τρυφερή 
λέξη, OB', 1651

79) Κριναϊος, Παϋλος: "Ανεμε, βασανισμέ
νη ψυχή, άδελφέ μου! ΟΓ', 728

80) Κριναϊος, Παϋλος: Μέ φρέσκα, τρυφερά 
φυλλαράκια, ΟΔ', 1142

81) Κριναϊος, Παϋλος: Ή κοιμωμένη τοϋ 
Χαλεπά, ΟΔ', 1710

82) Κριναϊος, Παϋλος: Ή μικρή Σαμαρεί- 
τισσα, ΟΕ', 466

83) Κριναϊος, Παϋλος: Παρθενική έγκατά- 
λειψη, Χωρίς διάλειμμα, ΟΘ', 552

84) Κριναϊος, Παϋλος: Ή μυστική άποκά- 
λυψη, ΟΘ ', 884

85) Κριναϊος, Παϋλος: Οί πέτρες ριζώνουν 
παντοΰ, Π', 1335

86) Κριναϊος, Παϋλος: Ή Παπαδίτσα, Π', 
1413

87) Κριναϊος, Παϋλος: Τίναξε τήν κεντημέ
νη ποδιά σου, Π', 1690

88)) Κριναϊος, Παϋλος: Λεμονανθός καί να
νούρισμα, ΠΑ', 231

89) Κριναϊος, Παϋλος: 'O Θεός καί τό νή- 
πιον, ΠΑ', 455

90) Κριναϊος, Παϋλος: Μέ πέντε σταγόνες, 
ΠΑ', 648

91) Κριναϊος, Παϋλος: Ή καταδίκη σ’ εύ- 
θεία γραμμή, ΠΒ ', 948

92) Κριναϊος, Παϋλος: Προσδοκία, φιλί καί 
εικόνισμα, ΠΒ', 1035

93) Κριναϊος, Παϋλος:  Η γυμνή τεθλιμμέ
νη οδός, ΠΓ', 214

*

94) Κριναϊος, Παϋλος: Ή δεύτερη Τροία, 
ΠΔ', 1568

95) Κριναϊος, Παϋλος: Τό τζιτζίκι τών 
τριών φεγγαριών, ΠΣΤ', 1500

96) Κριναϊος, Παϋλος: Τέσσερα ποιήματα 
ΠΖ', 806

97) Κριναϊος, Παϋλος: Τά δέκα παράθυρα 
ΠΘ', 231

98) Κριναϊος, Παϋλος: Τό μελανόμορφο 
κράνος, ΠΘ', 464

99) Κριναϊος, Παϋλος: Οί θρΰλοι τοϋ δά
σους, ΠΘ', 666

100) Κριναϊος, Παϋλος: 'O σταλαγμός τής 
κλεψύδρας, 93, 807

101) Κριναϊος, Παϋλος: Τό περίλυπο δέντρο, 
94, 865

102) Κριναϊος, Παϋλος: 'Ο σταλαγμός τής 
κλεψύδρας, 96, 1307

103) Κριναϊος, Παϋλος: Μή φοβάσαι τή ζο
φερή συννεφιά, 97, 73

104) Κριναϊος, Παϋλος: Βυζαντινός θόλος, 
98, 1001

105) Κριναϊος, Παϋλος: 'O σταλαγμός τής 
Κλεψύδρας, 98, 1114

106) Κριναϊος, Παϋλος: 'Ο σταλαγμός τής
Κλεψύδρας, 99, 18

107) Κριναϊος, Παϋλος: 'Ο σταλαγμός τής
Κλεψύδρας, 99, 401

108) Κριναϊος, Παϋλος: 'Ο σταλαγμός τής 
Κλεψύδρας, Ρ', 1190

109) Κριναϊος, Παϋλος: 'Ο σταλαγμός τής
Κλεψύδρας, ΡΔ', 917

110) Κριναϊος, Παϋλος: Λειώνουν τά χιόνια, 
ΡΕ', 90

111) Ήλιάκης, Άντώνης: ’Ανία στήν Κύ
προ, ΞΔ ', 1059

112) Ίωάννου, Άντρ. Χρυσταλλένη: ' Ο πό
νος τής νύχτας, ΜΗ ', 1006

113) Ίωάννου, Άντρ. Χρυσταλλένη: ’Ανα
ζήτηση, ΜΘ', 523

114) Ίωάννου, Άντρ. Χρυσταλλένη: Νό- 
στιμον ήμαρ, ΝΗ', 1217

115) Λιπέρτης, Δημ.: Σαράγιον, KB', 1204
116) Λυσιώτης, Ξάνθος: Θά ξαναρθεϊς 

ΡΙΖ', 110
117) Λυσιώτης, Ξάνθος: Χαρίκλεια, ΡΙΗ', 

1193
118) Μ(ενάρδος), Σ(ϊμος): Είς λεύκωμα κό

ρης, Β ', 1066
119) Μ(ενάρδος), Σ(ϊμος): Τετράστιχα, Δ', 

645,1143
120) Μόντης, Κώστας: Στιγμές, Ξ', 19
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121) Μόντης, Κώστας: '0 χορός τής Μαρ- 
γαρώς, Ξ', 111

145)

122) Μόντης, Κώστας: Κι έμεϊς άναποφάσι- 146)
στο κατάρτι καϊκιού, ΡΖ ', 565

123) Μόντης, Κώστας: 'H καμπάνα, PIE', 147)
633

124) Παναγή, Ειρήνη: Φθινοπωριάζει, ΞΗ', 148)
1451

125) Παπαγεωργίου, Σπύρος: Στιχηρός 149)
ήμεροδείκτης, PB', 1015 150)

126) Παπαγεωργίου, Σπύρος: Στιχηρός
ήμεροδείκτης, PB', 1221 151)

127) Παπαγεωργίου, Σπύρος: Στιχηρός
ήμεροδείκτης, ΡΓ', 8 152)

128) Παπαγεωργίου, Σπύρος: Αύτοσχεδια-
σμοί, ΡΔ ', 1554 153)

129) Παπαδόπουλος, Γιάννης: Το άσκημο
κορίτσι, ΝΖ', 330

154)
130) Παπαδόπουλος, Γιάννης: Τού κάμπου,

ΝΘ', 29
131) Παπαδόπουλος, Γιάννης: Στίχοι γιά 155)

τον Γρηγόρη Αύξεντίου, ΞΣΤ', 1202
132) Παπαδόπουλος, Γιάννης: Τά σύνορά 156)

μας, ΟΘ', 45
133) Παπαδόπουλος, Γιάννης: "Ενας άγγε 157)

λος στο Metropolitan Museum, ΟΘ',,
29

134) Παπαδόπουλος, Γιάννης: Πάροικοι 158)
Αλεξάνδρειάς, ΠΓ', 642

135) Παυλίδης, Λεωνίδας: Μετουσίωση, 159)
ΚΣΤ', 1161

136) Πιλλας, Άντώνης: Ανάμνηση μέ βρο 160)

χή, ΡΓ',36
137) Πιλλας, Άντώνης: Έφτάστιχα, ΡΔ', 161)

881
138) Πιλλας, Άντώνης: Νυχτερινό τραγού 162)

δι, ΡΓ, 1061
139) Ποταμίτης, Δημήτρης: Τά μοναχικά 163)

παιδιά, ΠΔ', 849
140) Σακκαλή, Αύγή: Μούπες θαρθεϊς, ΛΕ ', 164)

249
165)

141) Σακκαλή Αύγή: Στο κατώφλι τής μνή
μης, ΛΕ', 449

142) Σαρίπολος, Νικόλαος: ΚΕ Μαρτίου ή 1ΌΌ )

τά Γενέθλια τής 'Ελλάδος, Προς τήν
Νίναν μου άδουσαν, A Mademoiselle C., 167)
ΞΑ', 242

143) Σόφας, Πέτρος: Στο κρησφύγετο, 168)
ΞΣΤ', 1010

144) Σόφας Πέτρος: Πορεία στο χρόνο, 169)
ΞΖ', 39

Σπανός, Νικος: Tò τραγούδι τής Σκω
τίας, ΞΗ ', 1159
Σταυρίδης, Φοίβος: Περαστικοί, ΞΗ', 
873
Σταυρίδης, Φοίβος: Τετράστιχο, ΞΘ', 
97
Σταυρίδης, Φοίβος: ’Εξομολόγηση, 
ΞΘ', 385
Φαντάζης, Λώρος: Λυγμός, ΝΖ', 107
Χρυσάνθης, Κύπρος: Οί φυτεΰτρες, Ξ', 
1406
Χρυσάνθης, Κύπρος: ’Ωδή στήν καμένη 
διμοιρία του Πολέμιου, ΟΣΤ', 1235
Χρυσάνθης, Κύπρος: Ρεμβασμός, Σιδε
ρωτής, ΠΑ', 589
Χρυσάνθης, Κύπρος: Διαλογισμοί στήν 
'Ολυμπία, ΠΓ', 424
Χρυσάνθης, Κύπρος: ’Ωδή στο σύντομο 
βραχιόλι μιας Κυπριακής ήμέρας, ΠΔ', 
855
Χρυσάνθης, Κύπρος: Κι’ αύτό το κα
λοκαίρι, 92, 1267
Χρυσάνθης, Κύπρος: Τραγούδια άπό 
τήν ’Ισπανία, ΡΕ', 252
Χρυσάνθης, Κύπρος: ’ Εμείς οί έλάχι- 
στοι, ’Ήρεμο, ΡΖ', 636
Χρυσάνθης, Κύπρος: Το μέτρημα, Φω
τογραφία τής γρηάς μάνας, PIA', 217 
Χρυσάνθης, Κύπρος: Πόσος Θεός, 
ΡΙΓ',8
Χρυσάνθης, Κύπρος: Εύχή στή Λευκω
σία, ΡΙΔ', 1469
Χρυσάνθης, Κύπρος: Κυπριακό, PIE', 
111
Χρυσάνθης, Κύπρος: Μνήμη, PIE', 
572
Χρυσάνθης, Κύπρος: Το δωμάτιο, 
PIE', 751
Χρυσάνθης, Κύπρος: Μέρες ούδέτερες, 
ΡΙΣΤ', 870
Χρυσάνθης, Κύπρος: ’ Η μπαλλάντα 
τής Τριανταφυλλένης, ΡΙΣΤ', 1397
Χρυσάνθης, Κύπρος: Τραγούδησε μικρή 
’Αφροδίτη, ΡΙΖ', 363
Χρυσάνθης, Κύπρος: ’Ερωτικό, ΡΙΗ', 
977
Χρυσάνθης, Κύπρος: ’Απόψε, ΡΚ', 
918
Χρυσάνθης, Κύπρος: “Αγγελε του 
ύπνου, ΡΚ', 1210

B' ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

170) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: Ή σπηλιά του 
Ζεμπετοϋ, Γ', 498

171) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: '0 δράκος του νε
ρού, Ε', 91

172) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: '0 σύντροφος τού 
Ρήγα, Η', 1258

173) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: Το ξερίζωμα, IB', 
753

174) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: Μαραζωμένα στε
φανώματα, ΙΔ', 1084

175) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: Ή συμφωνία τού 
λυτρωμού, ΜΑ', 402

176) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: ' Ο διπλοβαφτισμέ- 
νος, ΜΖ', 637, 732

177) Ακρίτας, Λουκής: Κι έτσι ξεπουλήθηκε 
τ’ άλογο, ΙΓ', 366

178) Ακρίτας, Λουκής: Ό ήσκιος τ’ αφεντι
κού, ΙΣΤ', 843

179) Ακρίτας, Λουκής: Το φορτίο τού άν- 
θρώπου, OB', 985

180) Κόνωνας, Κώστας: Δημώνασσα, ή σοφή 
μά άτυχη βασίλισσα, ΡΙΣΤ', 1025

181) Κυπρολέων, Αντίοχος (Α.Α. Γεωργιά- 
δης): 'O φευγιός, I', 736, 805, 864, 
921, 983, 1037, 1093

182) Κυπρολέων, Αντίοχος: Προαίσθημα, 
KB', 1535

183) Κυπρολέων Γεωργιάδης, Α.Α.: Γιά τά 
λημέρια τού Διγενή, ΞΘ', 399

184) Κύρου, Άχιλλεύς: ’Ομορφιά, ΙΣΤ', 
588, 654, 702, 747 798

185) Νικολα’ί’δης, Μελής: Ή καταδικασμέ
νη, Δ', 641

186) Νικολα’ί’δης, Μελής: Ή μάγισσα, Δ', 
879

187) Νικολα’ί’δης, Μελής: Ζητώντας τον 
έρωτα, Ζ ', 8

Γ'ΘΕΑΤΡΟ

206) Ακρίτας, Λουκής: "Ομηροι, Ξ',1454

188) Νικολα’ί’δης, Μελής: Γεράματα, Θ', 
353

189) Νικολα’ί’δης Μελής: «Άσμα Ασμά
των», IB', 964

190) Νικολα’ί’δης, Μελής: 'O πρωτομάρτυ
ρας (θρησκευτική αναπόληση), ΛΒ', 95 
Χρ. τ.

191) Νικολα’ί’δης, Μελής: Ή γιορτή τού
Σωτήρος, ΟΓ', 171

192) Νικολα’ί’δης, Μελής: Όνήσιμος ο δού
λος, 91, 642

193) Νικολα’ί’δης, Μελής: 'O Παναγής, 93, 
374

194) Χρυσάνθης, Κύπρος: Το πρώτο παιδί, 
98, 1013

195) Χρυσάνθης, Κύπρος? Τό χριστουγεννιά
τικο σακάκι, 99, 39

196) Χρυσάνθης, Κύπρος: Βρήκανε το σκελετό 
του, 99, 660

197) Χρυσάνθης,,Κύπρος: 'O σκοτωμένος γι
ος, Ρ', 1229

198) Χρυσάνθης, Κύπρος: Φυλάκιο X γραμμή 
θανάτου, ΡΓ ', 12

199) Χρυσάνθης, Κύπρος: “Ενα παιδάκι μέ 
κυκλάμινα, ΡΕ', 522

200) Χρυσάνθης, Κύπρος: '0 γιος τού Άρίφ, 
ΡΗ', 1584

201 ) Χρυσάνθης, Κύπρος: * Η μάχη στο σταυ
ροδρόμι τού Άγ. Παύλου, ΡΘ', 530

202) Χρυσάνθης, Κύπρος: Ή μετάγγιση καί 
τά ξένα αμαρτήματα, ΡΓ, 1600

203) Χρυσάνθης, Κύπρος: Ή συνάντηση, 
ΡΚ', 839

204) Χρυσάνθης, Κύπρος: 'Ο σκύλος μέ τις 
δυο ταυτότητες, ΡΚΑ', 292

205) Χρυσάνθης, Κύπρος: Τό δώρο τής Λαμ
πρής, ΡΚΑ', 527

207) Κυπρολέων, Αντίοχος (Α.Α. Γεωργιά
δης): *Η  ζωή έν τάφφ, Ζ', 247

Δ' ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
208) Ακρίτας, Λουκής: Μπρός στό θάνατο 

(άπόσπασμα άπό τούς «Αρματωμέ
νους»), OB', 988
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E' ΜΕΛΕΤΗ - 
ΔΟΚΙΜΙΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ

209) Άλιθέρσης, Γλαύκος: Νίκος Νικολα’ί’- 
8ης, ΙΗ',819

210) ’Ακρίτας, Λουκής: Τό πνεύμα καί ή πο
λιτική, ΞΒ ', 1301

211) Βράχας, Φρίξος: Μνήμη Κ. Σπυριδάκι, 
ΡΙΓ', 329

212) ’Ζεβγάς, Άντρέας (Αίμ. Χουρμούζιος):
* Η μετεπαναστατική ρωσσική λογοτε
χνία, ΙΓ', 138, 259, 479,638

213) Ίντιάνος, Άντώνης: Συμβολή στή μελέ
τη τοϋ Ά. Κάλβου, ΚΔ', 1237

214) Κιτρομηλίδης, Πασχάλης: «Αύτόπτης 
φοβερών πραγμάτων», ΡΙΔ', 63, Χρ. τ.

215) Κύρου, ’Αχ.: «Σχολή της Βολωνίας», 
ΛΖ', 97

216) Κύρου, Άχ.: '0 φιλόσοφος μέ τον σκύ
λο, ΛΖ',413

217) Λανίτης, Ν. Κλ.: Έπτανησιακαί οίκογέ- 
νειαι Κύπρου, ΚΑ', 591

218) Λανίτης, Ν. Κλ.: Κυπριακαί οίκογένειαι 
της Έπτανήσου, ΚΑ', 896

219) Λανίτης, Ν. Κλ.: Κυπριακαί οίκογένειαι 
της Έπτανήσου, KB', 1012

220) Λανίτης, Ν. Κλ.: Κύπριοι ποιηταί, ΚΔ', 
1543

221) Λανίτης, Ν. Κλ.: Ή δημοτική γλώσσα 
στήν κυπριακή ποίηση, ΚΣΤ', 78 Χρ. τ.

222) Λανίτης, Ν. Κλ.: Οί Φράγκοι τής Κύ
πρου, ΚΘ', 305, 463

223) Λανίτης,.Ν. Κλ.: Ένα άνέκδοτο γράμμα 
τοϋ Παλαμά, ΛΖ', 67

224) Λανίτης, Ν. Κλ.: Οί Φράγκοι τής Κύ
πρου, ΛΗ', 1099

225) Μενάρδος, Σιμός: Αριστοτέλης Βαλα- 
ωρίτης, Β', 1028

226) Μενάρδος, Σϊμος: Κάλβος, Γ', 247
227) Μενάρδος, Σϊμος: Νεοελληνική ποίηση, 

Ε', 166, 212
228) Μοδινός, Πόλυς: 'Ο Καβάφης όπως τόν 

γνώρισα, ΡΙΓ', 635
229) Νικολα’ί’δης Μελής: Νίκος Νικολα’ί’δης, 

ΝΘ',386
230) Νικολα’ί’δης Μελής: Δυο χρόνια δάσκα

λος, 92,1350
231) Νικολα’ί’δης Μελής: Ή Κύπρος, ό άγώ- 

νας της καί ή πνευματική της ζωή, 93, 
166

232) Νικολα’ί’δης Μελής: Αναμνήσεις άπό 
τά 60 χρόνια τής σταδιοδρομίας μου, 
ΡΗ', 1150, 1209

233) Παπαγεωργίου, Σπΰρος: Γλαύκος Άλι
θέρσης, ΡΙΓ', 241

234) Πιτσιλλίδου - Σιαπκαρά, Θέμης: Ό 
Hubért Pernot σ’ ενα του γράμμα, ΡΙΓ', 
661

235) Πλησής, Κυριάκος: Το τραγικό καί ή 
έποχή μας, ΠΗ', 1574

236) Σταύρου, Πάτροκλος: '0 Καζαντζάκης 
καί ή Κύπρος, ΡΙΔ', 955

237) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ό Παύλος Νιρβά
νας ώς χρονογράφος, ΚΓ ', 398

238) Χουρμούζιος, Αίμ.: Δημοτικισμός καί 
πεζός λόγος, ΚΣΤ', 1440

239) Χουρμούζιος, Αίμ.: Λογοτεχνική άλητο- 
γραφία, ΚΖ ', 40

240) Χουρμούζιος, Αίμ.: ' Η προσφυγική λο
γοτεχνία, ΚΖ', 106

241) Χουρμούζιος, Αίμ.: Τό έργο τοϋ Παπαν- 
τωνίου, Τό ύφος τοϋ Παπαντωνίου, 
ΚΖ', 439

242) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ή Γαλλία άναζητεϊ 
τόν νέον εαυτό της, ΚΗ', 1172

243) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ή συμβολή τής «Τέ
χνης», ΚΗ', 1285

244) Χουρμούζιος, Αίμ.:  Η γλώσσα τοϋ 
Δραγούμη, ΚΘ', 266

*

245) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ή πεζογραφία τοϋ 
Τραυλαντώνη, ΛΔ', 979

246) Χουρμούζιος, Αίμ.: Τό ζωτικό μίσος, 
ΛΖ', 234, 296, 376, 449

247) Χουρμούζιος, Αίμ.: H.G. Wells, ό δαμα
στής τής χίμαιρας, Μ', 1222

248) Χουρμούζιος, Αίμ.: ’Ηθικός άπόλογος, 
ΜΓ', 76

249) Χουρμούζιος, Αίμ.: Τό πρόβλημα τής 
έλευθερίας, ΜΓ', 158

250) Χουρμούζιος, Αίμ.: '0 «έλλείπων δε
σμός», ΜΓ', 238

251) Χουρμούζιος, Αίμ.: ’ Η άνατομία τής εύ- 
θύνης, ΜΓ', 283

252) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ή στενωπός τοϋ ού- 
μανισμοϋ, ΜΓ', 356

253) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ή ώρα τοϋ πνεύμα
τος, ΜΓ', 426

254) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ταξίδι στήν ούτο- 
πία, ΜΓ', 645

255) Χουρμούζιος, Αίμ.: Επιστροφή άπό τήν 
ουτοπία, ΜΓ', 713

256) Χουρμούζιος, Αίμ.: ’ Η άξιοποίηση τοϋ 
άνθρώπου, ΜΓ', 474

257) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ή πορεία πρός τό 
τέρμα, ΜΓ', 769

258) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ελληνικότητα κι 
ξενηλασία, ΜΔ', 819

259) Χουρμούζιος, Αίμ.: Μπέν Τζόνσον, 
ΜΕ', 23, 96, 151, 229, 306, 557

260) Χουρμούζιος, Αίμ.:’Ο Παλαμάς καί ή 
έποχή μας, ΜΕ', 427, 498

261) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ή έπικαιρότης τοϋ 
Ίψεν, ΜΕ', 631, 721

262) Χουρμούζιος, Αίμ.: "Ενας θεμελιωτής, 
ΜΣΤ', 14

263) Χουρμούζιος, Αίμ.:  Η άναζήτηση τής 
μορφής, ΜΣΤ', 967

*

264) Χουρμούζιος, Αίμ.: ’ Η δοκιμασία τών 
άναλογικών, ΜΣΤ', 1070

265) Χουρμούζιος, Αίμ.: ' Η στενή πύλη τής 
μαγείας, ΜΣΤ', 1111

266) Χουρμούζιος, Αίμ.: ' Η μεταφυσική ενό
τητα, ΜΣΤ', 1198

267) Χουρμούζιος, Αίμ.: Οί κρημνοί τής ενό
τητας, ΜΖ', 37

268) Χουρμούζιος, Αίμ.: ' Η δεσποτεία τοϋ 
ονείρου, ΜΖ', 107, 172, 237

269) Χουρμούζιος, Αίμ.: Μυστικές συναρτή
σεις, ΜΖ', 313

270) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ψυχές παράλληλες, 
ΜΖ', 384

271) Χουρμούζιος, Αίμ.: G.B.S. (συνοπτικός 
χαρακτηρισμός τρΰ Μπέρναρ Σώ),ΜΗ', 
1567

272) Χουρμούζιος, Αίμ.: Οί πνευματικοί άν
θρωποι καί ή ιστορική στιγμή, Ν', 1433

273) Χουρμούζιος, Αίμ.: Μερικά προβλήματα 
τής έρμηνείας άρχαίας τραγωδίας, ΝΑ', 
19, 106

274) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ό «Δωδεκάλογος 
τοϋ Γύφτου», ΝΓ', 283, 397, 457, 503, 
602, 676, 911, ΝΔ', 981, 1039, 1183, 
1269, 1326, 1409, 1478

275) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ή «Φλογέρα τοϋ 
Βασιλιά», NE', 284, 454, 533, 813 
870, 956

276) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ο  άνθρωπος, ό 
άγώνας, τό σύστημα, NE', 670

*

277) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ή «Φλογέρα τοϋ 
Βασιλιά», ΝΣΤ', 1035, 1082, 1170 
1248, 1310

278) Χουρμούζιος, Αίμ.: Περί τοϋ κλασσικού, 
ΝΖ', 13, 84

279) Χουρμούζιος, Αίμ.: '0 Παλαμάς καί ή 
έποχή του, ΞΓ', 333, 388, 565, 628, 
684, 757, 843, 956, ΞΔ', 1341, 1480, 
1571, 1365, 1261, ΞΕ', 33, 107, 155, 
222, 293, 508, 593, 655, 780, ΞΣΤ', 
998, 1297, 1035

280) Χουρμούζιος, Αίμ.: Μερικά προκαταρ
κτικά, ΞΔ ', 1244

281) Χουρμούζιος, Αίμ.: Διασκευές, ΞΔ', 
1315

282) Χουρμούζιος, Αίμ.: Μιά σύγχρονη τρα
γωδία, ΞΕ, 117

283) Χουρμούζιος, Αίμ.: ' Η Δευτέρα Σκηνή, 
ΞΣΤ', 845

284) Χουρμούζιος, Αίμ.: Συμπληρωματικά 
γιά τή Β' Σκηνή, ΞΣΤ', 1091

285) Χουρμούζιος, Αίμ.: Κριτική τής κριτικής 
μας, ΞΣΤ', 1455

286) Χρυσάνθης, Κύπρος: Αποσπάσματα 
άπό δεκαέξη έπιστολές τοϋ Μανώλη 
Καλομοίρη, ΟΓ', 38

287) Χρυσάνθης, Κύπρος: Ένα γράμμα τοϋ 
Κωστή Παλαμα, ΠΑ', 529

288) Χρυσάνθης, Κύπρος: "Ενα γράμμα τοϋ 
Κ. Παλαμά στόν Γλαύκον Άλιθέρση, 
ΠΒ', 1375

289) Χρυσάνθης, Κύπρος: Μιά επίσκεψη στόν 
τάφο τού Μπωντλαίρ, ΠΒ', 203, Χρ. τ.

290) Χρυσάνθης, Κύπρος: Ό Γιώργος Θεο- 
τοκάς καί ή Κύπρος, 94, 1638

291) Χρυσάνθης, Κύπρος: Ό Τέλλος Άγρας 
καί τά άπραγματοποίητα ταξίδια του 
στήν Κύπρο, 95, 669

292) Χρυσάνθης, Κύπρος: ’Οκτώ άνέκδοτα 
γράμματα τού Γρηγόριου Ξενόπουλου, 
ΡΙΣΤ', 337 Χρ. τ.
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ΣΤ' ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

293) Σϊμος Μενάρδος: Gilbert Murray «Tò 
άρχαϊον 'Ελληνικόν μυθιστόρημα», Α', 
18

294) Παπαδόπουλος, Γιάννης: Spender Ste
phen «’Αττική», ΝΔ', 1174

295) Χουρμούζιος, Αίμ.: Νϊτσε Φρειδερίκου 
«Ή γέννηση τής φιλοσοφίας στά χρόνια 
τής Έλλ. Τραγωδίας, ΚΘ', 401, 445, 
508, Λ', 561, 623, 679, 739, 825, 886, 

ΛΑ', 109, 178, 229, 311, 333, ΛΒ', 
728, 820, 883, 939, 1006, 1072

Ζ' ΚΡΙΤΙΚΗ

299) Αίμ(ιλιανίδης), Άχ(ιλλεύς): ’Αγγλία: 
Το νέον έργον του Μπέρναδ Σώ «Τοο 
true to be good», IB', 1057

300) Κρανιδιώτης, Νίκος: Κυριάκου Χατζηι- 
ωάννου «Ή άρχαία Κύπρος εις τάς 
Έλληνικάς πηγάς», τόμ. Α', 95, 760

301) Κρανιδιώτης, Νίκος: Ion Bard «Πύρινα 
άλογα» (μετ. Μεν. Λουντέμη), 98, 992

302) Λανίτης, Ν. Κλ.: Γ. Φραγκούδη «'Ιστο
ρία καί γενεαλογία τής μεγάλης Κυπρια
κής οικογένειας Φραγκούδη», ΚΕ', 867

303) Παυλίδης, Λεωνίδας: Barbuse Henri 
«’Ιησούς» (άπόδοση, σχόλια, πρόλογος 
του Άντρέα Ζεβγα), Κ', 1094

304) Προυσής, Κώστας: Panichas George «Ή 
πνευματική τέχνη του Ντοστογιέφσκυ, 
ΞΗ', 1510

305) Προυσής, Κώστας: Πασχάλη Κιτρομηλί- 
δη «Ίώσηπος ό Μοισιόδαξ», ΡΚ', 1453

306) Προυσής, Κώστας: Γ.Π. Σαββίδης «Μι
κρά Καβαφικά», ΡΚ', 1528

307) Π.Μ.Κ.: Προυσής Κ. Θεόφιλος «Οί νεο
ελληνικές σπουδές στή Ρωσία» (1821- 
1830), ΚΡΑ', 546

308) Χουρμούζιος, Αίμ.: "Αγγέλου Τερζάκη 
«Του έρωτα καί του θανάτου, ΛΓ', 118

309) Χουρμούζιος, Αίμ.: Πέτρου Χάρη «Ή 
τελευταία νύχτα τής γής», ΛΓ', 126

310) Χουρμούζιος, Αίμ.: Παύλου Φλώρου 
«Κυβερνήτης Καποδίστριας», ΛΓ', 187

311) Χουρμούζιος, Αίμ.: «Ή δίκη των τό
νων», ΛΓ ', 189

312) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ν. Καζαντζάκη 
«’Ιουλιανός», AH', 1046

296) Charles Morgan «Σπέρκενμπροκ», ΛΘ', 
40, 110, 164, 239, 310, 367, 428, 499, 
562, 617, Μ', 681, 746, 812, 875, 
1003, 1063, 1134, 1196, 1266

297) Χρυσάνθης, Κύπρος: Williams Carlos 
Williams «Τέσσερα ποιήματα», Π ' 1306

298) Χρυσάνθης, Κύπρος: Molub Miroslav 
«Πέντε τραγούδια», ΠΕ', 364

313) Χουρμούζιος, Αίμ.: Τ.Κ. Παπατζώνη 
«Ursa Minor», ΛΘ', 181

314) Χουρμούζιος, Αίμ.: Όδυσσέα Έλύτη 
«Ήλιος ό πρώτος», «Παραλλαγές πάνω 
σέ μιάν άχτίδα», ΛΘ', 181

315) Χουρμούζιος, Αίμ.: Δέκα βιβλία στίχων 
άπό τή νέα ποίηση (Εμπειρικός, Γκά- 
τσος, Έγγονόπουλος, Μάτση, Άνδρέ- 
ου, Μάτσας, Καρύδης, Θεοτοκας) 1943- 
1946, Μ', 833

316) Χουρμούζιος, Αίμ.: Μίλτου Σαχτούρη 
«Ή λησμονημένη» — ’Ελένης Βακαλό 
«Θέμα καί παραλλαγές» — Νίκου Πολί
τη «Προγεφύρωμα» — Ά. Πανσέληνου 
«Μέρες οργής» — Αρη Δικταίου 
«Έλούσοβα» — Μήνα Δημάκη «Κάψα
με τά καράβια μας», ΜΑ', 58

317) Χουρμούζιος, Αίμ.: Χρ. Γιάνναρη «Εύ- 
φημία» — 'Ομήρου Μπεκέ «'Ο Δον Κι- 
χώτης» — Όρέστη Λάσκου «Φρεγάτα» 
— Στέφ. Μπολέτσι «Ραψωδία 1940- 
1946» ΜΑ', 377

318) Χουρμούζιος, Αίμ.: Κώστα Δαρίγου — 
"Ελληνα «Χαράκωμα» — Γιάννη Οίκο- 
νομίδη «Στά χρόνια του πολέμου», «'Ο 
τραγουδιστής» — Λεφτέρης Ξανθού 
«'Οπλίτης Φραντζής Γεώργιος» — 
Στρατή Τσίρκα «Προτελευταίος άπο- 
χαιρετισμός» καί «'Ισπανικό ορατόριο» 
— Ν. Καββαδία «Πούσι», MB', 1016

319) Χουρμούζιος, Αίμ.: Μελισσάνθη «’Εξο
μολόγηση» — Σοφίας Μαυροειδή — 
Παπαδάκη «Τής νιότης καί τής λευτερι
άς» — Ν. Χάγερ - Μπουφίδη «Τά πα
ράλληλα», ΜΓ', 129

320) Χουρμούζιος, Αίμ.: Θεόδ. Ξύδη «’Ανά
γλυφα» — Μ.Ν. Τσιάμη «Νυκτερινά 
ύστερόγραφα» — Νίκου Καρύδη «Ή 
χαμένη βροχή» — Νάνου Βαλαωρίτη 
«Ή τιμωρία των Μάγων» — "Αγγέλου 
Βλάχου «Τετράδιο», ΜΓ', 591

321) Χουρμούζιος, Αίμ.: Χρ. Ν. Κουλούρη 
«Ίωλκός» — Κώστα Θρακιώτη «Φωνή 
τής εύφορίας» — Άλ. X. Καίσαρη 
«Ποιήματα» — Νίκου Στρατάκη «Ό 
δρόμος των άστρων», ΜΔ', 866

322) Χουρμούζιος, Αίμ.: Γιώργου Θέμελη 
«"Ανθρωποι καί πουλιά» καί «Ό γυρι
σμός», ΜΔ ', 1375
Γ.Θ. Βαφόπουλου «Ή προσφορά» καί 
τά «’Αναστάσιμα», ΜΔ', 1446

323) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ζωής Καρέλλη «Πο
ρεία I», «Ή έποχή τού θανάτου» — Γι
άννη Σάραλη «Ροζέτες» — Κωστή Λα- 
ζανα «Ξαγρύπνια», ΜΕ', 124
Άντρέα Μυθωνιοΰ «Στίλβη» — Νίκου 
Φωκά «Ποίημα» — Ι.Π. Άραβαντινοΰ 
«Παλίρροια» — ’Ιασ. Δεσπούντη 
«’Ακατοίκητη νύχτα» — Σαράντου 
Παυλέα «Το τραγούδι των ωκεανών», 
ΜΕ', 613

324) Χουρμούζιος, Αίμ.: 'Ελένης Βακαλό 
«’Αναμνήσεις άπό μιά Εφιαλτική Πο
λιτεία» — Γιώργου Λύκου «Τέσσερεις 
προσωπίδες τού άνέμου» — Γιώργη Κό- 
τσιρα «Ή χώρα τών Λωτοφάγων», 
ΜΣΤ', 872

325) Χουρμούζιος, Αίμ.: Νικηφόρου Βρεττά- 
κου «Τό βιβλίο τής Μαργαρίτας» — Γ. 
Θέμελη «’Ωδή γιά νά θυμόμαστε τούς 
Ήρωες» — Νίκου Προεστόπουλου 
«Άτέρμονη καμπύλη» — Κούλη Άλέ- 
πη «Στον ίσκιο τής άγάπης» — Βασίλη 
Μοσκόβη «Συνθέσεις», ΜΣΤ', 943

326) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ζωής Καρέλλη 
«Φαντασία τού Χρόνου», ΜΣΤ', 1088

327) Χουρμούζιος, Αίμ.: Νικηφόρου Βρεττά- 
κου «Ό Ταύ'γετος καί ή Σιωπή» — 
Γιώργου Ν. Κάρτερ «Δευτέρα Παρου
σία» — Π. Θαλασσινού «Στενές θάλασ
σες» — Χρ. Γιαννάρη «Καλλιμασιώτι- 
κά» — Μιχάλη Κατσαροΰ «Μεσολόγγι», 
ΜΣΤ', 1217

328) Χουρμούζιος, Αίμ.: Τάκη Βαρβιτσιώτη 
«Φύλλα ύπνου» — Γ.Ξ. Στογιαννίδη 
«Περιστέρια στο φώς», ΜΖ', 132
Δ.Π. Παπαδίτσα «’Εντός παρενθέσεως» 
— Γιώργου Λευκαδίτη «Σύννεφα καί 
γλάροι» — Φώτου "Εσπέρα «Γαλάζιες 

ώρες» — Νότη Κ. Ρυσσιάνου «Το σκου
ριασμένο νερό» — Σαράντου Παυλέα 
«’Ωδή στο Αιγαίο», ΜΖ', 339

329) Χουρμούζιος, Αίμ.: Τάκη Μελανιώτη 
«Φιλοξενία» — Στέφανου Μπολέτσι 
«’Επιστροφή» — Τάκη Μ. Τσιάκου 
«Πεταλίδες» — Άνδρέα Τσιριμπέα «Ό 
Νάρκισσος» — Κ.Ν. Συρίγου «Άλ 
Μούθ Λαμπέν», ΜΖ', 412

330) Χουρμούζιος, Αίμ.: Πάνου Σπάλα 
«Αλφειός», ΜΗ', 972

331) Χουρμούζιος, Αίμ.: Γιάννη Δάλλα «Fe
derico Garcia Lorca», «Οί έφτά πληγές» 
— Γιωργή Κότσιρα «Φρουροί τής σιω
πής» — Παν. Καμαρινέα « Άπολλώ- 
νεια», ΜΗ ',113
Γιώργου Γεραλή «Λυρικά τοπία» — 
Ι.Ν. Γιαννουλέλη «Ανάμεσα στον ούρα- 
νό καί τή γή» — Άλέκου Κάζογλη 
.«Φθινοπωρινό», ΜΗ', 1327

332) Χουρμούζιος, Αίμ.: Μ. Στασινόπουλου 
«Ποιήματα» — Μηνά Δημάκη «Το τε
λευταίο σύνορο» — Γ.Θ. Βαφόπουλου 
«Τό δάπεδο» — Γ. Σαράντη «Λαύριον» 
— Καίτης Δρόσου «Ποιήματα», ΜΘ', 
417

333) Χουρμούζιος, Αίμ.: Τ. Μιχαήλ «Ανθέ
μια» — Λ. Ραφτόπουλου «Αποστασία» 
— Άγι Θέρου «Τραγούδια» — Ε. Πα- 
λαιολόγου «’Ερωτική συμφωνία» — Σ. 
Παυλέα «Ή συμφωνία τής χαράς» — Π. 
Τακόπουλου «Ποιήματα» — Α. Τσούρα 
«Συνομιλία μέ τούς άνέμους», ΜΘ', 489

334) Χουρμούζιος, Αίμ.: Γ. Δελή «Συμφωνι
κά παράφωνα» — Γ. Τουτουντζάκη 
«Ικεσία», «’Ιωνία», «Απολογία» — 
Μ. Άναγνωστάκη «’Εποχές I, II», 
ΜΘ', 561

335) Χουρμούζιος, Αίμ.: Θ. Βιλλιέρη «Πενθέ- 
σίλεια», «Έναλαγή», «Μεσοπορεία» — 
Λ. Αλεξίου «"Εργο ζωής», ΜΘ', 630

336) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ρένας Καρθαίου «Τά 
τείχη τής ' Ιεριχώ» — Ζωής Καρέλλη 
«Τής ζωής καί τής έπαρσης» — Γ. Θέ
μελη «Ακολουθία», ΜΘ', 697

337) Χουρμούζιος, Αίμ.: Κρ. Πολίτη «Φωνές 
άπό τον άλλο κόσμο» — Ν. Βρεττάκου 
«Τά θολά ποτάμια», ΜΘ', 771

338) Χουρμούζιος, Αίμ.: Φώτου Γιοφύλλη 
«Δαιδάλεια» — Β. Σκυλάκη «’Εφη
βεία», ΜΘ', 829

339) Χουρμούζιος, Αίμ.: Γ.Ξ. Στογιαννίδης 
«Συγκομιδή τής μοναξιάς», ΝΑ', 206
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340) Χουρμούζιος, Αίμ.: Τ. Χατζηαναγνώ- 
στου «Τομές» — Π. Σαμαρά «’Απόβρο
χα» — Ντ. Χριστιανόπουλου «’Εποχή 
των ισχνών αγελάδων» — Κ. Ταχτσή 
«Δέκα ποιήματα» — Δ.Ε. Σέμπου 
«Λευκή νύχτα», ΝΑ', 275

341) Χουρμούζιος, Αίμ.: Καϊσαρ ’Εμμανουήλ 
«Stillae Sanguinis» — Σπ. Νικοκάβουρα 
«Παναρμόνιος ήχος» — Νίκ. Βρεττάκου 
«Έξοδος μέ τ’ άλογο» — Σ. Παυλέα 
«Ζωντανή χλόη» — Γ. Δάλλα ’Απόπει
ρα μυθολογίας» — Τ. Σινόπουλου «Με
ταίχμιο», ΝΑ', 764

Η ' ΔΙΑΦΟΡΑ

345) Άδαμίδου - Ίωαννίδου Εΐρ.: Ή «Τυ
φλή ομορφιά», ΠΖ', 266

346) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: "Εν’ άπόγευμα μέ 
τόν Έσσελιγκ, ΣΤ', 743

347) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: Σ. Σεφεριάδου, 
«Μαθήματα Διεθνούς Δημοσίου Δικαί
ου», ΣΤ', 1112

348) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: Ροβέρτος Σεϋμούρ 
Μπριτζ, Η', 824

349) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: "Αρνολδ Μπέν- 
νεττ, Θ', 549

350) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: Άπ. Άργυρόπου- 
λου «Οΐ νέοι του Ποινικού Δικαίου ορί
ζοντες προσχέδιον του Έλλην. Ποινικού 
Κωδικός», «Ή κριτική καί ή άξια τής 
μαρτυρίας», I', 1115

351) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: Ή σύγχρονη όλαν- 
δική λογοτεχνία, ΙΑ', 523

352) Αιμίλιος, ‘ Άχιλλεύς: Αγγλία (πνευμα
τική κίνηση), IB', 137, 520

353) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: Πνευματική κίνηση 
’Αγγλίας, ΙΓ', 338, 509, 560

354) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: Σημείωμα στο διή
γημα «Μαραζωμένα στεφανώματα», 
ΙΔ', 1116

355) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: Αγγλία (πνευμα
τική κίνηση), ΙΣΤ', 711

356) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: Γερμανοί έλληνι- 
στές, ΚΔ', 1353

357) Ακρίτας, Λουκής: Γνώμη γιά τόν Πα- 
παδιαμάντη, Λ ' 140

358) Ακρίτας, Λουκής: Γιά τήν Κύπρο, 
ΝΑ', 702

359) Ακρίτας, Λουκής: Κάστρα τής Λευτε
ριάς, ΞΒ ', 1456

342) Χουρμούζιος, Αίμ.: Αλεξάνδρας Πλακω- 
τάρη «Περιστέρια στή Δύση», ΝΓ', 68

343) Χουρμούζιος, Αίμ.: Π. Μιχελή «Δήλος 
Άδηλος» — Κ. Ταχτσή «Μικρά ποιή
ματα» — Μ. Σαχτούρη «Μέ τό πρόσω
πο στον τοίχο» — Π. Τακόπουλου «Πο
λυτέκνου θεάς», ΝΓ', 130

344) Χουρμούζιος, Αίμ.: Λίνας Κάσδαγλη 
«’Ηλιοτρόπια» — "Ολγας Βότση «Έν- 
δόμ,υχα» — Καίτης Δρόσου «Φύλλα φω
τιάς», ΝΓ', 945

360) Ακρίτας, Λουκής: Κάθε έλεύθερος άν
θρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου, 
ΟΕ', 635

361) Άνθίας, Τεΰκρος: Τά πήλινα είδωλα, I ', 
773

362) Άντωνιάδης, Γλαύκος: Γλωσσικά, ΡΖ', 
885

363) Δρουσιώτης, Γιάννης: Γιά πού σαλπάρει 
το κονάκι Ελευθερία;, ΡΙΖ', 191

364) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: «Ό Βαλαωρι- 
της καί οί σύγχρονοί μας ποιητές», ΝΓ ', 
330, Χρ. τ.

365) Ζεβγάς, Άντρέας (Αίμ. Χουρμούζιος): 
’ Η μετεπαναστατική ρωσική λογοτε
χνία, ΙΓ' 504, ΙΔ', 891

366) Ζεβγάς, Άντρέας: ’ Ο Κύπριος ποιητής, 
Δημ. Λιπέρτης, ΙΘ', 656

366α)Κιτρομηλίδης, Πασχ.: Θάλεια Βο’ί’λα, 
ΞΑ', 1510

367) Κρανιδιώτης, Νίκος: Νικόλας Κλ. Λανί- 
της, ΞΔ', 1390

368) Κρανιδιώτης, Νίκος: Κωνσταντίνος 
"Αμαντος στήν Κύπρο, θ', 1484

369) Κρανιδιώτης, Νίκος: ’ Η πληρότης τού 
"Εθνους, OB', 1688

370) Κρανιδιώτης, Νίκος: Ό Βαλαωρίτης κι 
οί σύγχρονοί μας ποιητές, ΝΓ', 339, Χρ.

371) Κριναϊος, Παύλος: Ό Βαλαωρίτης καί 
οί σύγχρονοί μας ποιητές, ΝΓ ', 339, Χρ.

372) Κυπρολέων, Άντίοχος (Α.Α. Γεωργιά- 
δης): Ή διδασκαλία τής Νέας Ελληνι
κής Λογοτεχνίας στά Γυμνάσια, ΚΖ', 
508

373) Κύρου, Άχιλλεύς: Ό Θεοτοκόπουλος 
"Ελλην καί Βυζαντινός, ΙΓ', 182

374) Κύρου, Άχιλλεύς: Ή καλωσύνη τού 
Νιρβάνα, ΚΓ', 375

375) Κύρου, Άχιλλεύς: Το παλάτι τού παρα
τημένου, ΛΣΤ', 893

376) Κύρου, Άχιλλεύς: Μιά πλακέττα χωρίς 
σχόλια, ΛΖ ',126

377) Κύρου, Άχιλλεύς: «Έπιβίβασις διά τά 
Κύθηρα», ΛΗ , 1096

378) Λανίτης, Ν. Κλ.: ’Ονόματα άγιων σέ 
λαϊκά λογοπαίγνια, ΚΛ', 294

379) Λανίτης, Ν. Κλ.: «Κυκκιώτισσα» ή 
«Κυκκώτισσα», ΚΖ', 121

380) Λανίτης, Ν. Κλ.: Κυπριώτικα έρωτικά 
δίστιχα, ΛΓ', 297

381) Λανίτης, Ν. Κλ.: Θρησκεία καί θέατρο, 
ΛΓ', 180

382) Λανίτης, Ν. Κλ.: Ή Λεμεσός, ΛΓ', 375
383) Λανίτης, Ν. Κλ.: Αιτήματα τού «Μέσου 

Έλληνος», ΛΓ', 445
384) Λανίτης, Ν. Κλ.: Δημ. Βικέλας, ΛΖ', 

127
385) Λανίτης, Ν. Κλ.: "Ενας Κυπριώτικος 

θρύλος, ΞΑ', 6
386) Λανίτης, Ν. Κλ.: Παλαιά άλλά καί σύγ

χρονος ιστορία, ΞΒ', 1354
387) Λανίτης, Ν. Κλ.: Τό προσκυνητάρι, 

ΝΗ', 1396
388) Λυσιώτης, Ξάνθος: Ό Βαλαωρίτης καί 

οί σύγχρονοί μας ποιητές, ΝΓ ', 341, Χρ.

389) Μακάριος, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: 
Πασχαλινός χαιρετισμός, ΝΘ', 656

390) Μακάριος, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: Τό 
Κυπριακόν έπος πηγή έμπνεύσεως καί 
δημιουργίας, ΞΒ', 1029

391) Μενάρδος, Γεώργιος: Σιμός Μενάρδος, 
ΡΙΔ', 883, 920

392) Μενάρδος, Σιμός: Ή «Βουλιαγμένη Πύ
λη», ΣΤ', 535

393) Μενάρδος, Σϊμος: (γνώμη γιά τόν Ψυ- 
χάρη), ΣΤ', 963.

394) Μόντης, Κώστας: Ό Βαλαωρίτης καί οί 
σύγχρονοί μας ποιητές, ΝΓ ', 343, Χρ. τ.

395) Μιχαηλίδου, Εύγενία: Παρετυμολογίες 
στήν Κύπρο, IB', 717

396) Μιχαηλίδου, Εύγενία: «Ψυχή καί ψυχι
κό», ΙΕ ', 131

397) Νικολατδης, Μελής: Γνώμη γιά τόν 
Παπαδιαμάντη, Λ', 140, Χρ. τ.

398) Νικολα·ί·δης, Μελής: Γιά τήν Κύποο 
ΝΑ', 703

399) Νικολα·ί·δης, Μελής: Λεωνίδας Παυλί
δης, ΞΓ ', 50

400) ΝικΟλα’ί’δης, Μελής: Ό ποιητής (Κ. 
Καρθαϊος), ΟΓ', 390

401) Νικολα’ί’δης, Μελής: Οί μιμήσεις τού 
Λαπαθιώτη, ΟΕ', 824

402) Νικολα’ί’δης, Μελής: Γιώργος Σημηρι- 
ώτης, ΟΣΤ', 1128

403) Νικολα’ί’δης, Μελής: ’ Ο ποιητής τής Κύ
πρου, ΟΘ', 64

404) Νικολα-ί’δης, Μελής: Άντώνης Ίντιά- 
νος, ΠΕ ', 265

405) Σταύρου, Πάτροκλος: Οί βυζαντινές εικό
νες τής Κύπρου, Ρ', 1298

406) Χαραλαμπίδης, Κυριάκος: Ό Βαλαωρί
της καί οί σύγχρονοί ποιητές, ΝΓ', 352 
Χρ.τ.

407) Χατζηιωάννου, Κυρ.: Κύπρος ή Έλληνί- 
δα, ΝΒ ', 889

408) Χατζ(ηιωάννου), Κ.: Άναστήλωση καί 
έπαναπατρισμός τού Κύπριου πεζογρά- 
φου Νεόφυτου Ροδινού, ΡΖ', 191

409) Χουρμούζιος, Αίμ.: Γνώμη γιά τόν Πα- 
παδιαμάντη, Λ', 140

410) Χουρμούζιος, Αίμ.: Αντώνιος Ν. Μου- 
σούρης, ΛΑ, 236

411) Χουρμούζιος, Αίμ.: Τριάντα χρόνια «Νέ
ας Εστίας» έορτασμός, ΛΑ', 805

412) Χουρμούζιος, Αίμ.: Σαφήνεια καί άσά- 
φεια, ΛΒ', 1077

413) Χουρμούζιος, Αίμ.: Περί σκότους, φωτός 
καί μερικών άλλων, ΛΒ', 1135

414) Χουρμούζιος, Αίμ.: Συμφωνίες κι άσυμ- 
φωνίες, ΛΒ', 1203

415) Χουρμούζιος, Αίμ.: Μετά τή δίκη τών τό
νων, ΛΒ ', 1269

416) Χουρμούζιος, Αίμ.: Πνευματικά ένδιαφέ- 
ροντα, ΛΓ ', 45

417) Χουρμούζιος, Αίμ.: Μπροστά στήν προ
θήκη, ΛΓ', 109

418) Χουρμούζιος, Αίμ.: Συνοδοιπόροι τού 
"Ιψεν, ΛΓ', 175

419) Χουρμούζιος, Αίμ.: Προθέσεις καί πρα
γματοποιήσεις, ΛΓ', 237

420) Χουρμούζιος, Αίμ.: Περί κριτικής, ΛΓ', 
301
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421) Χουρμούζιος, Αίμ.: Θέματα έρευνας, 
ΛΓ', 365

422) Χουρμούζιος, Αίμ.: Γιά τή γλώσσα, 
ΛΓ', 501

423) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ή «Άβγή», ΛΓ', 
507

424) Χουρμούζιος, Αίμ.: "Ενα χρησιμότατο 
λεξικό, ΛΓ ', 625

425) Χουρμούζιος, Αίμ.: "Επεα καί κείμενα, 
ΛΓ',817

426) Χουρμούζιος, Αίμ.: ' Ο Κωνσταντίνος
Θεοτόκης κλπ., ΛΓ', 825

427) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ή σύγχρονη θεατρι
κή επίδοση, ΛΔ', 1302, 1358

428) Χουρμούζιος, Αίμ.: '0 βάθρακας καί το 
βώδι, ΛΔ ', 893

429) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ή ’Εθνική Βιβλιο
θήκη, ΛΔ', 951

430) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ή 'Εταιρεία λογο
τεχνών, ΛΔ', 1065

431) Χουρμούζιος, Αίμ.: Παράλογη διένεξη, 
ΛΔ', 1111

432) Χουρμούζιος, Αίμ.: Μετά τον πνευματι
κό πυρετό, ΛΔ', 1147

433) Χουρμούζιος, Αίμ.: Καί πάλιν οί Βιβλιο
θήκες, ΛΔ ', 1209

434) Χουρμούζιος, Αίμ.: Καί ’Αναγνωστή
ρια;, ΛΔ ', 1257

435) Χουρμούζιος, Αίμ.: Χειμώνας, ΛΔ', 
1307

436) Χουρμούζιος, Αίμ.: ' Η Δημοτική στήν 
’Επιστήμη, ΛΔ', 1363

437) Χουρμούζιος, Αίμ.: Γιά έναν ποιητή, 
ΛΔ', 1417

438) Χουρμούζιος, Αίμ.: Περιττή συμβουλή, 
ΛΕ', 102

439) Χουρμούζιος, Αίμ.: ' Η «Φοιτητική», 
ΛΕ', 175

440) Χουρμούζιος, Αίμ.: Το βιβλίο καί ή άγο- 
ρά του, ΛΕ', 251

441) Χουρμούζιος, Αίμ.: Τί περιμένουμε, ΛΕ', 
301

442) Χουρμούζιος, Αίμ.: Μιά χρήσιμη έργα- 
σία, ΛΕ', 353

443) Χουρμούζιος, Αίμ.: "Ενα φιλολογικό γε
γονός, ΛΕ ', 450

444) Χουρμούζιος, Αίμ.: '0 κίνδυνος του
Ζαππείου, ΛΕ', 592

445) Χουρμούζιος, Αίμ.: Δραματογραφία, 
ΑΣΤ', 705

446) Χουρμούζιος, Αίμ.: Καί πάλιν τό Ζάπ- 
πειο, ΑΣΤ ', 708

447) Χουρμούζιος, Αίμ.: 'H δημοτική στή 
νομοθεσία, ΑΣΤ', 764

448) Χουρμούζιος, Αίμ.: 28 τοϋ Όχτώβρη, 
ΑΣΤ', 846

449) Χουρμούζιος, Αίμ.: Π. Χάρης «Ή μάχη 
δέν έτέλειωσε», ΑΣΤ', 846

450) Χουρμούζιος, Αίμ.: Χωρίς ύποσχέσεις, 
ΑΣΤ', 936

451) Χουρμούζιος, Αίμ.: Φοιτητικές προσπά
θειες, ΛΖ ', 60

452) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ή Στέγη, ΛΖ', 
191

453) Χουρμούζιος, Αίμ.: Σκέψεις, ΛΖ', 278
454) Χουρμούζιος, Αίμ.: Μετά τον άποκλει- 

σμό, ΛΖ ', 345
455) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ή λογοτεχνία μας 

στήν ’Αγγλία, ΑΠ', 721
456) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ό Κάρολος Μόρ- 

γκαν, ΛΘ ', 118
457) Χουρμούζιος, Αίμ.: Μιά μεγάλη άπώ- 

λεια, ΛΘ', 170.
458) Χουρμούζιος, Αίμ.: Οί δυο Jonson, ΛΘ', 

314
459) Χουρμούζιος, Αία..: «Πνευματικά ήθη», 

ΛΘ', 371
460) Χουρμούζιος, Αίμ.: Που οί παραποιή

σεις, ΛΘ', 567
461) Χουρμούζιος, Αίμ.: Περί προληπτικού 

έλέγχου, Μ ', 882
462) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ή «Πνευματική Δι

εθνής», ΜΕ', 182
463) Χουρμούζιος, Αίμ.: Γιά τον Ξενόπουλο, 

ΜΘ', 200
464) Χουρμούζιος, Αίμ.: Τά έλληνικά έργα, 

ΜΘ', 63
465) Χουρμούζιος, Αίμ.: "Οχι άοριστίες, 

ΜΘ', 63
466) Χουρμούζιος, Αίμ.: Οί άπόδημοι καί τό 

βιβλίο, ΜΘ ', 340
467) Χουρμούζιος, Αίμ.: Τιμητικότατη πρό

σκληση, ΜΘ', 547
468) Χουρμούζιος, Αίμ.: Γιά τήν Κύπρο, 

ΝΑ', 705
469) Χουρμούζιος, Αίμ.: Γιώργος Παπάς, 

ΞΓ', 779

470) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ό Πειρασμός, ΞΘ', 
134

471) Χουρμούζιος, Αίμ.: Η  κυπριακή πρε
σβεία στήν ’Ακαδημία ’Αθηνών, ΜΖ', 
8

*

472) Χουρμούζιος, Αίμ.: Οΐ λαχνοί τού 
"Ερενμπουργκ, ΟΑ', 172

473) Χουρμούζιος, Αίμ.: Πνευματική ζωή, 
ΟΑ', 854

474) Χουρμούζιος, Αίμ.: ’Ανιχνεύσεις στις ρί
ζες, ΟΔ', 1307

475) Χουρμούζιος, Αίμ.: (X. Αίμ.). 'H αι
σθητική τής βωμολοχίας, ΟΘ', 741

Θ' ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΒΙΒΛΙΑ ΚΥΠΡΙΩΝ

482) Άγγελομάτης, Χρ. Έμ.: ’ Αχ. Κύρου 
«Οί "Ελληνες τής ’Αναγεννήσεως καί ό 
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», ΚΓ', 205

483) "Αμαντος, Κ.: Κ. Χατζηιωάννου «Κυ
πριακοί μύθοι», ΜΖ', 134

484) Άνδριότη, Ν.: Κ.Π. Χατζηιωάννου 
«Βιβλιογραφία τής Κυπριακής Λαογρα
φίας καί Γλωσσολογίας», ΙΔ ', 844

485) Α.Ν.: Λο'ί’ζου Φιλίππου «Τά 'Ελληνικά 
Γράμματα έν Κύπρω κατά τήν περίοδον 
τής Τουρκοκρατίας B', I, 1171

486) Α.Τ.: Άχ. Αίμιλιανίδου «Μεταπολεμι
κός άνθρωπισμός», Δ', 1002

487) Δημαράς, Κ.: Άχ. Κύρου «Πιστεύω», 
ΙΔ', 1293

488) Θρύλος, "Αλκής: Κ. Χρυσάνθη «Δημω- 
νασσα», ΚΕ', 766

489) Καραντόνης, Άνδρέας: Φοίβου Που- 
λέγγερη «Κυπριακοί Παλμοί», ΝΣΤ', 
1391

490) Καραντόνης, Άνδρέας: Θέμιδος Πι- 
τσιλλίδη «Ό πετραρχισμός στήν Κύ
προ», ΝΣΤ', 1796

491) Καραντόνης, Άνδρέας: Τάσου Στεφανί- 
δη, ΝΗ', 1452

492) Καραντόνης, Άνδρέας: Κόστα Γραικού 
«Μισεμού ώρες», ΞΔ', 1249

493) Καραντόνης, Άνδρέας: Άντωνη Ήλιά- 
κη «Γοτθικά παράθυρα», ΞΣΤ', 1037

494) Καραντόνης, Άνδρέας: Ποιητικές συλ
λογές Κ. Χρυσάνθη, ΞΣΤ', 1386

495) Καραντόνης, Άνδρέας: Δημ. Ποταμίτη 
«Συμπόσιο», ΟΣΤ', 1349

476) Χουρμούζιος, Αίμ.: Ή άλλη δψις, Π ', 
940

477) Χουρμούζιος, Αίμ.: ’Ανατομία ύστερίας, 
Π', 1290

478) Χρυσάνθης, Κύπρος: '0 Βαλαωρίτης κι 
οί σύγχρονοί μας ποιητές, ΝΓ ', 353, Χρ.

479) Χρυσάνθης, Κύπρος: "Ενα λάθος, ΠΒ', 
1639

480) Χρυσάνθης, Κύπρος: Ό «κοινωνικός» 
Καβάφης, 95, 618

481) Χρυσάνθης, Κύπρος: Ή «Κατάρα τής 
’Αθήνας», τού Βύρωνα, ΡΙΓ', 481

496) Καραντόνης, Άνδρέας: Αύγής Σακαλή 
«"Ασπρο φώς», ΠΓ', 556

497) Καραντόνης, Άνδρέας: Κόστα Μόντη 
«Άγνωστω άνθρωπω», ΠΔ', 1600

498) Καραντόνης, Άνδρέας: Κύπρου Χρυ
σάνθη, «Λυρικός Λόγος», ΠΖ', 268

499) Καραντόνης, Άνδρέας: Παύλου Κριναί- 
ου «Τά τετράδια τών άγγέλων», ΠΗ', 
1669

500) Καραντόνης, Άνδρέας: Δ. Ποταμίτη 
«Ό άλλος Δημήτριος», ΠΘ', 486

501) Καραντόνης, Άνδρέας: Λώρου Φαντάζη 
«Ενθάδε κεϊται», 91, 134

502) Καραντόνης, Άνδρέας: Αύγής Σακαλή 
«Χωρίς πυξίδα», 91, 135

503) Καραντόνης, Άνδρέας: Δημήτρη Πο
ταμίτη «"Ενα δέντρο πού νομίζει ότι 
είναι πουλί», 97, 483

504) Καραντόνης, Άνδρέας: Κύπρου Χρυ
σάνθη «Οί δίσεκτες χρονιές», 97, 762

505) Καραντόνης, Άνδρέας: Ξάνθου Λυσιω- 
τη «Άνθη τής πίκρας», 98, 1619

506) Καραντόνης, Άνδρέας: Κούλας Κότσα- 
πα «Πικρές ώρες», 99, 271

507) Καραντόνης, Άνδρέας: Νίκου Όρφανί- 
δη «Περιπέτεια τού ήλιου», 99, 483

508) Καραντόνης, Άνδρέας: Άνθου Λυκαύ- 
γη «Μαρτυρία», 99, 485

509) Καραντόνης, Άνδρέας: Διονυσίου Καρ- 
διάνοΰ «Ό Αττίλας πλήττει τήν Κύ
προ», 99,413

510) Καραντόνης, Άνδρέας: Σπύρου Παπα- 
γεωργίου «Ή πατρίς μου, άδελφοί, είναι 
ή Κύπρος», FA', 689

1716

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



511) Καραντώνης, Άνδρέας: Ρόη Παπαγγέ- 
λου «Στιγμές», ΡΑ', 554

512) Καραντώνης, Άνδρέας: Κύπρου Χρυ
σάνθη «Πέρα άπ’ τήν 'Ελλάδα ό ήλιος», 
PB', 1317

513) Καραντώνης, Άνδρέας: Ξάνθου Λυσιώ- 
τη «Ψηφίδες σέ ραγισμένο μάρμαρο», 
PB', 1317

514) Καραντώνης, Άνδρέας: Άντη Περνάρη 
«' Ιπποκρήνη», PB', 1317

515) Καραντώνης, Άνδρέας: Ναδίνας Δημη- 
τρίου «Αναζητήσεις III», PB', 1317

516) Καραντώνης, Άνδρέας: Κύπρου Χρυ
σάνθη «Τό φως δέν χάνεται άπ’ τήν Κύ
προ», ΡΣΤ ', 1389

517) Καραντώνης, Άνδρέας: Νίκης Λαδάκη - 
Φιλίππου «Σφαγμένη άνοιξη», ΡΖ', 416

518) Κατσουρός, Άντ.: Κυριάκου Χατζηιω- 
άννου «Ή άρχαία Κύπρος εις τάς Έλ- 
ληνικάς πηγάς», τόμ. Γ', 98, 1410

519) Λαμπρίδη, 'Έλλη: Κλεάνθη Γεωργιάδη 
«'Η καταγωγή των Κυπρίων», KB', 
1512

520) Λαούρδας, Βασ. : Αριστοτέλης «Περί 
ποιητικής» (μετ. Σίμου Μενάρδου), 
ΚΓ', 708

521) Λαπαθιώτης, Ναπολέων: Γ. Μαρκίδη 
«Στοχασμοί καί Σημειώματα», τόμ. Α', 
ΚΖ', 190

522) Μηλιάδης, Γιάννης: Άχ. Κύρου «Δομέ- 
νικος Θεοτοκόπουλος Κρής», ΙΓ', 116

523) Μόσχος, Εύάγγελος: Ξάνθου Λυσιώτη 
«Δεκαπεντασύλλαβοι του Δεκαπενταύ- 
γουστου», ΡΙΖ', 764

524) Μόσχος, Εύάγγελος: Κύπρου Χρυσάνθη 
«Στά χρόνια τής έπανάστασης», ΡΚΑ ', 
826

524α)Μόσχος, Εύάγγελος: Κύπρου Χρυσάνθη 
«Μέ το βιολί των είκοσι χρόνων», ΞΑ', 
897

525) Π.: Άνδρέα Ρολάνδη «Κινέζικος πολι
τισμός καί φιλοσοφία», Α', 571

526) Π.: Γλαύκου Άλιθέρση «Απλή προ
σφορά», ΣΤ, 782

527) Π.: Τεύκρου Άνθία « Άγιε Σατάν, έλέ- 
ησόν με», Η ', 722

528) Π.: Λώρου Φαντάζη «Οί διθύραμβοι τής 
μελωδοπλάνταχτης άρπας», Θ', 271

529) Π.: Τεύκρου Άνθία «Ή Δευτέρα πα
ρουσία», Θ ', 555

530) Π.: ’Άντη Περνάρη «Διπλό ξεφάντω- 
μα», Θ', 610

531) Π.: Τεύκρου Άνθία «Το πουργκατόριο, 
ίλαροτραγικό έπος», I', 1060

532) Π.: Λώρου Φαντάζη «Δίχως κανένα τίτ
λο», ΙΑ ', 51

533) Π.: ’Άντη Περνάρη «Σολομώντος 
Άσμα Ασμάτων», IB', 890

534) Παπακωνσταντίνου, Δημ.: Ξάνθου Λυ
σιώτη «Πρόσκληση γιά ταξίδι», PIA', 
824

535) Παπακωνσταντίνου, Δημ.: Νίκου Όρ- 
φανίδη «Τά τραγούδια τής Περσεφόνης», 
PIA', 825

536) Παπακωνσταντίνου, Δημ.: Σοφοκλή Λα
ζάρου «’Επιστροφή», PIA', 827

537) Παπακωνσταντίνου, Δημ.: Εύρούλας 
Λιάτσου «Κ’ ή Κερύνεια μιά άνοιχτή 
πληγή», ΡΙΒ', 1406

538) Παπακωνσταντίνου, Δημ.: Πίτσας Γαλά- 
ζη «Σηματωροί», PIE', 622

539) Παπακωνσταντίνου, Δημ.: Νίκου Όρ- 
φανίδη «Είκοσι κείμενα», ΡΙΖ', 824

540) Παπακωνσταντίνου, Δημ.: Εύρούλας 
Περικλέους - Παπαδοπούλου «Χωρίς 
ήρωες καί ύστερόγραφα», ΡΙΘ', 481

541) Παπακωνσταντίνου, Δημ.: «Διαδρομή», 
«Σύνθεση», ΡΚΑ', 761

542) Παπανικολάου, Μήτσος: Δήμου Φλεγύα 
«ΤΗχοι», ΚΣΤ', 1297

543) Παπανικολάου, Μήτσος: Χρ. Γαλατό- 
πουλου «Τά έπιθαλάμια», ΚΖ', 258

544) Παράσχος, Κλ.: Λώρου Φαντάζη «Ξένα 
Μέτρα», ΙΓ', 173

•545) Παράσχος, Κλ.: Τεύκρου Άνθία «Διψα- 
σμένος στήν άβυσσο», ΙΣΤ', 714

546) Παράσχος, Κλ.: Κώστα Μόντη «Μέ μέ
τρο καί χωρίς μέτρο», ΙΣΤ', 956

547) Παράσχος, Κλ.: Άδωνη Βερνάλη «Αν
θολογία των Κυπρίων ποιητών», ΙΗ', 
645

548) Παράσχος, Κλ.: Γιάννη Λεύκη «Στενα
γμοί καί πόθοι», ΙΗ', 789

549) Παράσχος, Κλ.: Τώνη Μελά «Γύφτικου 
ζουρνά αχολογήματα», ΙΗ', 789

550) Παράσχος, Κλ.: ’Άντη Περνάρη «Τά 
τραγούδια τής θάλασσας κι άλλα ποιή
ματα», ΙΗ ', 931

551) Παράσχος, Κλ.: Μάνου Κράλη «Ταξίδι 
στή γυμνή χρονιά», Κ' 1315

552) Παράσχος, Κλ.: Χρ. Γαλατόπουλου «Τά 
τραγούδια τής φυλακής», ΚΛ', 395

553) Παράσχος, Κλ.: Λευτέρη Γιαννίδη «Βή
ματα στήν άμμο», ΚΛ', 876

554) Παράσχος, Κλ.: Άντη Περνάρη «Ή 
ποίηση στή ζωή μας», ΚΛ', 69

555) Παράσχος, Κλ.: Τεύκρου Άνθία «Χά
ος», KB', 1189

556) Παράσχος, Κλ.: Ξάνθου Λυσιώτη 
«’Εφήμερα», KB', 1033

557) Παράσχος, Κλ.: Ν. Βραχίμη «Μεταπτώ
σεις», ΚΕ', 653

558) Παράσχος, Κλ.: Θ. Πιερίδη «Ή μπαλ- 
λάντα τής Μαρίας», ΚΕ', 653

559) Παράσχος, Κλ.: Τεύκρου Άνθία «Ή 
άνοδος», ΚΖ ', 67

560) Παράσχος, Κλ.: Τεύκρου Άνθία «Ίν- 
τερμέδια» Α' καί Β', «Βομβύκιον», 
ΚΗ', 1223

561) Σιδέρης, Γιάννης: Γλ. Άλιθέρση «Ό 
Πύργος τής Βαβέλ», ΚΓ', 211

562) Φουσάρας, Γ.Ι.: Κ. Χρυσάνθη «Αποθε
ώσεις καί Χορικά», ΚΗ ',911

563) Χάρης, Πέτρος: Μελή Νικολα’ί’δη 
«Άσμα Ασμάτων», ΚΑ', 948

564) Χ.Π.: Μελή Νικολα’ί’δη «Το κλεισμένο 
σπίτι», Ε ', 278

566) Χ.Π.: Μ. Κούμα «Κυπριώτικα διηγήμα
τα», Ε', 492

567) Χ.Π.: Γ. Πιερίδη «Οΐ Σωτήρες», Ε', 
926

568) Χ.Π.: Μελή Νικολα’ί’δη «Δυο άσπρα 
γυμνά χέρια κι άλλα διηγήματα», Ζ', 
388

569) Χ.Π.: Νίκου Νικολα’ί’δη «Ή καλή συν- 
τρόφισσα», Ζ', 444

570) Χ.Π.: Μελή Νικολα’ί’δη «Ό άνθρωπος 
πού έπούλησε τή γυναίκα του», I ', 1228

571) Χατζίνης, Γιάννης: Μελή Νικολα’ί’δη 
«Γιά λίγη ζωή», ΛΕ', 557

572) Χατζίνης, Γιάννης: Αίμ. Χουρμούζιου 
«Ό Παλαμάς καί ή εποχή του», τόμ. 
Α', ΛΖ', 203

573) Χατζίνης, Γιάννης: Αίμ. Χουρμούζιος 
«Κωνστ. Θεοτόκης, ό εισηγητής τοϋ κοι- 
νωνιστικοϋ μυθιστορήματος στήν Ελλά
δα», Μ ', 886

574) Χατζίνης, Γιάννης: Άχ. Κύρου «Σκλα
βωμένοι νικηταί», Μ', 695

575) Χατζίνης, Γιάννης: Λουκή Ακρίτα 
«Αρματωμένοι», ΜΓ', 736

576) Χατζίνης, Γιάννης: Γιώργου Μαυροϊδή 
«Κατρέφτες», ΜΕ', 127

577) Χατζίνης, Γιάννης: Αίμ. Χουρμούζιος 
«Ή δοκιμασία τοϋ πνεύματος, ήθικός 
άπόλογος», ΜΖ', 341

578) Χατζίνης, Γιάννης: Γιάγκου Πιερίδη 
«Ό χειμώνας δέν πέρασε», ΞΑ', 296

579) Χατζίνης, Γιάννης: Μελή Νικολα’ί’δη 
«Κυπριανός ό μάγος», ΞΣΤ', 968

580) Χατζίνης, Γιάννης: Γλαύκου Άλιθέρση 
«Σωτήρης Σκίπης», ΞΖ', 766

581) Χατζίνης, Γιάννης: Αίμ. Χουρμούζιου 
«Ό Παλαμάς καί ή εποχή του» (τόμ. 
Γ'), ΞΗ', 1034

582) Χατζίνης, Γιάννης: Μελή Νικολα’ί’δη 
«Τω καιρω έκείνω», OB', 1514

583) Χατζίνης, Γιάννης: Μελή Νικολα’ί’δη 
«Γύρω άπό τον Ίησοΰ», ΟΖ', 67

584) Χατζίνης, Γιάννης: Μελή Νικολα’ί’δη 
«Ή Κύπρος μας», OH', 1251

585) Χατζίνης, Γιάννης: Γιάγκου Πιερίδη «Οί 
έξοχότητες», ΠΑ', 768

586) Χατζίνης, Γιάννης: Μελή Νικολα’ί’δη 
«Συνέσιος ό Κυρηναϊος», ΠΓ', 418

587) Χατζίνης, Γιάννης: Ά. Γεωργιάδη Κυ- 
προλέοντα «Οί καμπάνες τής άγάπης», 
ΠΔ', 1391

588) Χατζίνης, Γιάννης: Ά. Καραγιώργη -Κ. 
Χρυσάνθη «Αγαπημένο Κυπριακό διή
γημα», ΠΔ ', 1600

589) Χατζίνης, Γιάννης: Αύγής Σακαλή «Ό 
γαλάζιος άνθρωπος», ΠΔ', 1528

590) Χατζίνης, Γιάννης: Πάτροκλος Σταύρου 
«Ό Παλαμάς καί ή Κύπρος», ΠΕ', 543

591) Χατζίνης, Γιάννης: Άνδρέα Χριστοφίδη 
«Θέματα καί Απόψεις II», ΠΣΤ', 
1124

592) Χατζίνης, Γιάννης: "Ηβης Μελεάγρου 
«Ανατολική Μεσόγειος», ΠΗ', 1112

593) Χατζίνης, Γιάννης: Μαίρη Σταύρου «Ή 
πέμπτη σφραγίδα», ΠΘ', 62

594) Χατζίνης, Γιάννης: Μελή Νικολα’ί’δη 
«’Ιησούς, όπως τόν είδε ένας άγνωστος 
μαθητής του», ΠΘ', 555
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595) Χατζίνης, Γιάννης: Κύπρου Χρυσάνθη 
«Πεζός Λόγος τής γλυκείας χώρας Κύ
πρου», 90, 899

596) Χατζίνης, Γιάννης: Μελή Νικολα-ί’δη 
«Λουκάς ό άγαπητός», 93, 485

I' ΔΙΑΦΟΡΑ (ΔΕΥΤΕΡΟ)
599) ’Αθανασιάδης, Τάσος: Γιά τήν Κύπρο, 

ΝΑ', 702
600) Άσημακ(όπουλος), Κ.: Ή πνευματική 

συνάντηση Λευκωσίας, PIA', 192
601) Γιάκος, Δημήτρης: Ή Κύπρος στην 

ποίηση τοϋ Σεφέρη, 92, 1539
602) Γιάκος, Δημήτρης: Άντης Περνάρης, 

ΡΗ', 176, Χρ. τ.
603) Γιά(κος), Δ.: Μελής ΝικολαΨδης, ΡΕ', 

263
604) Γιαλουράκης, Μαν.: Λουκάς Χριστοφί- 

δης, 97, 685
605) Γκόλφης, Ρήγας: Γιά τήν Κύπρο, ΝΑ',. 

702
606) Γλέζος, Π.: ’Αρχείο Νικολάου I. Σαρί- 

πολου, ΟΔ ', 1809
607) Γλέζος, Πέτρος: Έπετηρίς Παιδαγωγι

κής ’Ακαδημίας Κύπρου, ΠΘ', 194
608) Γλέζος, Πέτρος: «Φιλολογική Κύπρος», 

ΠΘ', 753
609) Γλέζος, Πέτρος: Μήνυμα άπό τήν Κύ

προ, 93,474
610) Γλέζος, Πέτρος: "Ενα συμπόσιο στήν Κύ

προ, ΡΖ ', 480
611) Γλέζος, Πέτρος: Μνήμη "Αντη Περνάρη, 

ΡίΓ', 480
612) Γλέζος, Π.: «Ταξίδι στήν Κύπρο», 

ΡΙΖ', 127
613) Δαλμάτη, Μαργαρίτα: «Καί τότ’ έν εί- 

ναλίη Κύπρω...», 96, 1423
613α)Δεληγιάννης, Κυρ.: Γιά τήν ιστορία καί 

τή λογοτεχνία τής Κύπρου, ΞΑ', 1510
614) Ζώρας, Γεώργιος: Pojaghi Jovanna «Κυ

πριακά έρωτικά ποιήματα», ΙΗ', 752
615) Ζώρας, Γεώργιος: Διγενή καί Χάρου πά

λη έν τή Κυπριακή Δημοτική Ποιήσει, 
ΞΑ', 253

616) Θεοτοκάς, Γιώργος: Γιά τήν Κύπρο 
ΝΑ', 703

617) Θρύλος, "Αλκής: Γιά τήν Κύπρο, ΝΑ', 
703

597) Χατζίνης, Γιάννης: Κύπρου Χρυσάνθη 
«Πεζός Λόγος III, 'Ιστορίες άπό την 
Κύπρο την άγέρινη», 95, 418

598) Χατζίνης, Γιάννης: Άνδρέα Χριστοφίδη 
«Θέματα καί ’Απόψεις», 95, 418

618) Καβάφης, Κ.: (άναφ. Στρ. Τσίρκα) Τό 
κυπριακό ζήτημα, ΞΗ', 1352

619) Κασίνης, Κ.: Ό Σϊμος Μενάρδος καί ή 
ύποψηφιότητα τοϋ Παλαμά γιά τό Νόμ- 
πελ, PIA', 329

620) Κασίνης, Κ.: ' Η πρόταση τοϋ Σίμου 
Μενάρδου γιά τήν άπονομή τοϋ Βραβεί
ου Νόμπελ στον Παλαμά, ΡΙΒ', 885

621) Κόκκινος, Δ.Α.: Γιά τήν Κύπρο ΝΑ', 
701

622) Κριεζής, Θεόδωρος: Νικόλαος Ί. Σαρί- 
πολος, ΞΑ', 241

623) Λαβανίνι, Μπροΰνο: Τό προοίμιο τής 
«’Αροδαφνούσας», ΞΒ', 991

624) Μαριδάκης, Γεώργιος: Χαιρετισμός στήν 
Κύπρο, ΡΔ ', 841

625) Μάτσας, Νέστορας: Αίμ. Χουρμούζιος 
(έρευνα), Ν', 1461

626) Μιραμπέλ, Άνδρέας: Γ. Τενεκίδη «Chy
pre», ΟΖ ',760

627) Μόσχος, Εύάγγελος: Ξάνθος Λυσιώτης, 
ΡΚΑ', 192

628) Ξεφλούδας, Στέλιος: Γιά τήν Κύπρο, 
ΝΑ', 703

629) Ξύδης, Θ.: Ή Κύπρος γιά τόν "Αγγελο 
Σικελιανό, PIA', 56

630) Π.Γ. (Πράτσικας, Γ.): Τά εικοσάχρονα 
τών «Κυπριακών Γραμμάτων», Ξ', 
1006

631) Π.Γ.: Χριστόδουλος: Σ. Χουρμούζιος, 
OH', 1586

632) Παπακωνσταντίνου, Δημ.: Γιάννη Γουδέ- 
λη «Κύπρος», Ρ', 1595

633) Παπαπάνος, Κώστας: Τό Σταυροβούνι, 
ΠΣΤ', 1589

634) Παπατσώνης, Τ.Κ.: Γιά τήν Κύπρο, 
ΝΑ', 704

635) Πουρνάρας, Δημ.: Τό Αίγαιον, οί "Ελ
ληνες καί ή Κύπρος, ΞΓ', 301

636) Σ.Μ.Δ.: Ό κ. Μενάρδος περί τών ποιη
τών μας, Ε ', 33

637) Σαββίδης, Γεώργιος: Πόλυς Μοδινός, 
ΡΙΓ', 634

638) Σιδέρης, Γιάννης: Γιά τήν Κύπρο, ΝΑ', 
705

639) Ταρσούλη, Άθηνά: 'Κροτίδες τής Κύ
πρου, ΞΔ ', 1216

640) Τερζάκης, "Αγγελος: Γιά τήν Κύπρο, 
ΝΑ', 705

641) Φ.: Τά άρχαϊα θέατρα τής Κύπρου, 
ΡΣΤ', 953

642) X.: Συμμετοχή τής Κύπρου στον έρανο 
γιά τήν προτομή τοϋ Κωστή Παλαμά, 
KB', 1017

643) X.: Ή ποίηση - Κύπρος, 96, 1683
644) X.: «Κύπρος ’74», 98, 154
645) X.: Ό κ. Ν.Γ. Κρανιδιώτης άντεπιστέλ- 

λον μέλος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 
ΡΑ', 813

646) X.: Ό Ελληνικός Πνευματικός "Ομι
λος Κύπρου, ΡΣΤ', 1169

647) Χ.Π.: Λουκής ’Ακρίτας, ΟΖ', 262
648) Χάρης, Πέτρος: Ό Λιπέρτης καί ή 

άπαγγελία, ΙΘ', 722
649) Χάρης, Πέτρος: Δημ. Λιπέρτης, KB', 

1177
650) Χάρης, Πέτρος: Άχ. Α. Κύρου, ΜΗ' 

560
651) Χάρης, Πέτρος: Γιά τήν Κύπρο, ΝΑ', 

701
652) Χάρης, Πέτρος: Οί λογοτέχνες και ή Κύ

προς, 97, 702
653) Χατζίνης, Γιάννης: Γιά τήν Κύπρο, 

ΝΑ', 705
654) Χατζίνης, Γιάννης: Κ. "Αμαντου «Σύν

τομος ιστορία τής Κύπρου, ΞΒ', 1771

ΙΑ' ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Τόμος ΝΣΤ', Άθήναι, Χριστούγεννα 1954, τεύχος 659

Α) ΠΟΙΗΣΗ
α) Έλλαδίτες:
674) Παλαμάς, Κωστής: Ή Κύπρος (άπό- 

σπασμα), 10

β) Κύπριοι
475) Άλιθέρσης, Γλαύκος: Στόν πατέρα μου, 

’Ιούνιος, Ή βαθύτερη γνώση, 139

655) Χατζίνης, Γιάννης: Aller - Retour, Κύ
προς ’Ισραήλ, OH', 953

656) Χατζίνης, Γιάννης: Γλαύκος Άλιθέρσης, 
ΟΘ', 63

657) Χατζίνης, Γιάννης: Μελής Νικολα·ί·δης, 
ΠΖ', 338

658) Χατζίνης, Γιάννης: Κυπριακά, 91, 908
659) Χατζίνης, Γιάννης: Αιμίλιος Χουρμούζι

ος, 94,1319
660) Χατζίνης, Γιάννης: Κύρος Κύρου, 95, 615
661 ) Χατζίνης, Γιάννης: Βαρνάβας ό Κύπριος, 

95, 752
662) Χατζίνης, Γιάννης: «Ή Κύπρος ένα τα

ξίδι», 96, 1262
663) Χατζίνης, Γιάννης: Ό Κωνσταντίνος 

Σπυριδάκις καί ή ελληνικότητα τής Κύ
πρου, 99, 191

664) Χουρμουζιάδης, Γ.: ’Ανθολογία ποιημά
των Ν. Κρανιδιώτη στά ρουμανικά, Ρ', 
1237

665) Ω: Άχιλλέως Κ. Αίμιλιανίδου «Περί 
Βρεττανικών συλοδικείων», Δ', 620

666) Ω.: Ή Κυπριακή Πρεσβεία στήν ’Ακα
δημία ’Αθηνών, ΜΖ', 819

667) Ω.: Τά λογοτεχνικά βραβεία τής Κύ
πρου, 93, 122

668) Ω.: Μήνυμα τών Ελλήνων Λογοτεχνών 
γιά τήν Κύπρο, 98, 1606

669) Ω.: Ποιήματα τοϋ Ν. Κρανιδιώτη στά 
ρουμανικά, Ρ', 1095

670) Ω.: Μνήμη Αίμ. Χουρμούζιου, PIE', 
555

671) Ω.: Παύλος Κριναϊος, ΡΙΘ', 266
672) Ω.: Πυθαγόρας Δρουσιώτης, ΡΙΘ', 755
673) Ω.: ’Απονομή «Δωρήματος», ΡΚΒ', 

1227

676) Άνθίας, Τεΰκρος: ’Επίλογος στά «Σφυ
ρίγματα τοϋ ’Αλήτης», Τραγούδι στόν 
ήλιο, Νύχτα λυτρωμοΰ, 140

677) Βαλδασερίδης, Παύλος: ’Οπτασία, Πλά- 
τρες, 141

678) Βραχίμης, Νίκος: Κυπριακά χωριά, 142
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679) Γαλατόπουλος, Χριστόδουλος: Άπό τά 
«Nocturnes», Μέσα στά μάτια των άν- 
θρώπων, 143

680) Γιαννίδης, Λευτέρης: Πρωινό, 144
681) Δημητριάδης, Δημήτρης: Δείλι στήν πο

λιτεία, 144
682-683 Δημοτικά Τραγούδια: Διγενή καί Χά- 

ρωντος πάλη, 97„ "Άσμα τής κακής μη- 
τρός, 99, ΤΑσμα τής Ρήγαινας καί τής 
Άροδαφνούσας, 99

684) Δρουσιώτης, Πυθαγόρας: Τής ’Αττικής 
άκρογιαλιάς, Λυτρωμός, 144

685) ’Ερωτικά Κυπριώτικα Τραγούδια του 
16ου Αΐ., 103

686) Ίντιανος, Άντώνης: Πήγε ό ’Απρίλης 
έφηβος, 145

687) Κράλης, Μάνος: ’Αδερφοί μου, 145
688) Κρανιδιώτης, Νίκος: Το λιμάνι, «Σπή- 

λαιον ληστών», 146
689) Κριναϊος, Παύλος: ' Η λυπημένη ιστορία, 

Θαλασσινό πεύκο, 147
690) Λεύκης, Γιάννης: Καράβι, 147
691) Λιπέρτης, Δημήτριος: Τά μαύρα μάδκια 

(καί παράφραση άπό τον Κυρ. Καραμά- 
νο), 134

692) Λιπέρτης, Δημήτριος: Θωρώ σε τζΓ ού- 
λον έναν άρωτώ (καί παράφρ. άπό τον 
Κυρ. Καραμάνο), 134

693) Λιπέρτης, Δημήτριος: Τό τσουρίν (καί 
παράφρ. άπό τον Κυρ. Καραμάνο), 135

694) Λιπέρτης, Δημήτριος: Βούττημαν ήλιου 
(καί παράφρ. άπό τόν Κυρ. Καραμάνο), 
136

695) Λιπέρτης, Δημήτριος: Εΐμαστιν τζιεϊνοι 
πούμαστιν (καί παράφρ. άπό τόν Κυρ. 
Καραμάνο), 139

696) Λιπέρτης, Δημήτριος: Νάτουν νά θωρού- 
σατε (καί παράφρ. άπό τόν Κυρ. Καραμά
νο), 138

697) Λυσιώτης, Ξάνθος: Θωρώ πώς κάπου 
έμίσεψες..., 149

698) Μαρκίδης, Γεώργιος: Τής έξορίας, Τά 
λούλουδα, Κυπριανός, 149

699) Μελας, Τώνης: Σκοπός, 150
700) Μιχαηλίδης, Βασίλης: 'Η 9η ’Ιουλίου 

τού 1821 έν Λευκωσία Κύπρου, 115
701) Μάντης, Κώστας: Κέντημα, 150
702) Παπαδόπουλος, Γιάννης: "Οραμα στά 

χαλάσματα τής Αίπειας, 150

703) Παυλίδης, Λεωνίδας: Μετουσίωση, 151
704) Περνάρης, Άντης: Το τραγούδι τού Κι- 

νύρα, ’Από τούς «Ρυθμούς τής ζωής», 
151

705) Ρωσσίδης, Ζήνων: Πλατάνια, 152
706) Σακαλλή Αύγή: ΤΗρθες..., 153
707) Σταύρου, Χρυσταλλένη: Πολύ κοντά στή 

γή, 153
708) Σωφρονίου, Σωφρόνης: Τά τείχη τής 

Λευκοσίας, 154
709) Φάνος, Γιώργος: Στήν άγνωστη τού Ga

re Saint Lazare, 154
710) Φαντάζης, Λώρος: Πρωτοβρόχια, ’Εσω

τερικό μέτωπο, 155
711) Χρυσάνθης, Κύπρος: Λευκοσία, Σονέττο, 

155

Β) ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
712) Αιμίλιος, Άχιλλεύς: 'Ο δράκος τού νε

ρού, 164
713) ’Ακρίτας, Λουκής: Κι έτσι πουλήθηκε τ’ 

άλογο, 167
714) Άλιθέρσης, Γλαύκος: Δαιμονικά, 174
715) Κρανιδιώτης, Νίκος: Οί τρεις σύντροφοι, 

179
716) Κυπρολέων - Γεωργιάδης, Άνδρέας: 

Έκ προμελέτης (άπόσπασμα), 183
717) Νικολα’ί’δης, Μελής: Σολωμής καί Ζα

χαρίας, 186
718) Νικολα’ί’δης, Νίκος: Οί ύπηρέτες, 157
719) Νικολα’ί’δης, Νίκος: 'O Μπαξεβάνης 

(τύπος πεζοτράγουδου), 162
720) Πιερίδης, Γιάγκος: Το καναρίνι κΓ έκεϊ- 

νος, 189
721) Ρουσσιά, Μαρία: Γειτόνισσες, 192

Γ) ΧΡΟΝΙΚΑ
722) Βουστρώνιου, Γεώργιου: Χρονικόν Κύ

πρου (άπόσπασμα), 96
723) Μαχαιρά, Λεόντιου: Χρονικόν Κύπρου 

(άπόσπασμα), 95

Δ) ΜΕΛΕΤΕΣ
724) "Αμαντος, Κ.: Ή συνέχεια τού 'Ελλη

νισμού τής Κύπρου, 56
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Φωκά, Ν. 323
Χάγερ. Μπουφίδη, Ν. 319
Χάρη, Π. 309
Χατζηαναγνώστου, Τ. 340
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ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ 
(Μονόπρακτο)

ΠΡΟΣΩΠΑ:

Νικόλας
Λευκή, κόρη του
Χρυσή, θεία άνύπαντρη 
’Αξιωματικός ’Άγγλος 
Μηλιόνης

Φωνή γείτονα 
Φωνή λοχία 
Φωνή άστυνομικού 
Φρίξος
Μεμέτης

(Βεράντα εξοχικοί). Τραπέξι στρωμένο. Φανάρι πολύχρωμο κρεμαστό πάνω 
σέ στύλο.

Πόρτα. Δίπλα παράθυρο δωματίου.
Κάθονται στο τραπέξι ό κύρ-Νικόλας, ή Λευκή καί ή θεία της ή Χρυσή. 

Προς τό τέλος τρύ δείπνου).
ΝΙΚ.: Ουφ! τούτα τά ζουζούνια. 'Όλο στο πιάτο μου πέφτουν.
ΛΕΥΚΗ.: Διαλέγουν, πατέρα, που νά πέσουν. Θέλουν σώνει καί καλά νά 

σέ πεισμώνουν. Καί λένε άναμεταξύ τους! Ναί! Ναί! τ’ άκούω πού τό λένε: 
πάμε νά πέσουμε στο πιάτο τού Νικόλα του νοικοκύρη; Καλός είναι σάν τό 
μάλαμα...

ΝΙΚ.: Δέ λέω... άλλά νά σου λερώνουν τήν τελευταία μπουκιά! Λοιπόν, 
όταν ήμουνα μικρός ό πατέρας μ’ έπαιρνε κάθε Κυριακή στά κέντρα και μ’ 
άγόραζε φυστίκια.

ΧΡΥΣΗ: (πού άρχισε κι άλας νά μαξεύει τά πιατικά) Πφ! φυστίκια.
ΝΙΚ.: Λοιπόν τό τελευταίο δέν τώδινα μήτε του Θεού μου. Τό διάλεγα 

νάναι μεγάλο καί βαρύ. Μιά φορά μουπεσε ή τελευταία ψίχα. Δέν τό ξεχνώ 
ίσαμε σήμερα πώς ξεθεώθηκα. Πήγε χαμένη μιά ολόκληρη μαθητική Κυριακή.

ΧΡΥΣΗ: Ξορισμένα νάναι. Κοίτα πάνε νά μπούνε στά ρουθούνια μας. 
Καί διαλέγουν τήν ώρα. Δέν πάνε άπάνω στό φανάρι ή κοντά στό στύλο. Νά! 
έκεϊ δά. "Ομως έκεϊ ψηλά τά περιμένει ή σαύρα.

ΛΕΥΚΗ: (γυρίξει τό πρόσωπο προς τό στύλο άπ ’ δπου κρέμεται τό φανά
ρι άπό πολύ κοντό σκοινί). Πατέρα κοίταξε! βγήκανε δυο σαύρες.

ΝΙΚ.: Ζευγάρι θάναι.
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ΧΡΥΣΗ: Κολοκύθια, (συνεχίζει το συγύρισμα του τραπέζιου) Δέ μας φτά
νουν οι γρύλλοι πού ροκανίζουν γύρω, έχουμε καί τά βατράχια. Δέ μας φτά
νουν τά βατράχια μέ τά ξελαρυγγίσματά τους, έχουμε καί τίς σαύρες νά ζευ
γαρώνουν, τά ζουζούνια νά λερώνουν τήν τελευταία μπουκιά τού νοικοκύρη, 
καί νά τού θυμίζουν τά φυστίκια τού μπαμπά του καί... καί...

ΝΙΚ.: Τά παραλές, καλέ Χρυσή. "Ολα σού φταίνε δταν έρθουμε έδώ στήν 
έξοχή. Στο κάτω-κάτω, καλέ Χρυσή, τόπος μου είναι, χωριό μου είναι. Έδώ 
γεννήθηκα καί μεγάλωσα. Νιώθω ξεκούραση στά δικά μου τά μέρη. ’Εξάλλου 
καλοκαιράκι είναι νά ξεμουδιάσει ή Λευκή, νά κάνει το κολύμπι της, νά σκαρ
φαλώσει στο βουνό, νά ξεκουραστεί. Τί μουρμουράς;

ΧΡΥΣΗ: Έγώ μουρμουρώ; Έγώ πού ύποφέρω τά πάντα γιά τή Λευκή; 
Τόσο δά πραμματάκι μού τήν άφησε ή μακαρισμένη άδελφή μου κι έγώ τήν 
άνάστησα. Γι’ αύτή δέν έμεινα άνύπαντρη;

ΛΕΥΚΗ: Ναί, θείτσα μου! Σού άναγνωρίζουμε τήν καλωσύνη. "Οποιος 
πεϊ το άντίθετο νά παραλύσει ή γλώσσα του.

ΝΙΚ: Μά δέ λέω τ’ άντίθετα, καλέ Χρυσή. Σού τ’ άναγνωρίζουμε όλα. 
Καί τά δικαιώματά σου. Καί τίς προκοπές σου. Καί...

ΧΡΥΣΗ: Δέ μίλησα γιά νά μέ άναγνωρίζετε. Χωριό πού φαίνεται δέν 
έχει άνάγκη νά το δείξουν. (Παίρνει τα πιάτα καί μπαίνει μέσα).

ΛΕΥΚΗ: Μήν τήν ξεσυνερίζεσαι, πατέρα. ’Έχει τά νεύρα της μέ όλη 
αύτή τήν κατάσταση. Δέν τής άρεσε το ξεσήκωμα. "Ολο καί ρωτά τί θά πεϊ 
λευτεριά τού τόπου. Σπίτι δέν έχουμε; Δουλειά δέν έχουμε; Εκκλησίες δικές 
μας δέν έχουμε; Τί κουπανάμε καί ξεκουπανάμε λευτεριές; Βλέπεις έχει τίς 
άφέλειές της... ’’’Ωρες-ώρες νιώθει πώς έχουμε δίκαιο νά ξεσηκωθούμε. ’Αλλά 
πάλιν...

ΝΙΚ.: Μά γι’ αύτό σάς έφερα πιο ένωρίς έφέτος έδώ στή Λάπηθο. Παρά- 
γινε το κακό στή Λευκωσία. Στή γειτονιά μας πιάσανε πολλούς καί βρήκανε 
δπλα.

ΧΡΥΣΗ: (ύνω μπαίνει) ένώ έδώ δλοι είναι άγιοι. Είναι χειρότερα στο 
χωριό. Έκτος αν δέ βλέπετε ή δέν άκούτε ή δέ θέλετε νά δείτε ή ν’ άκούσετε. 
’ Απ’ δπου περάσεις ψί-ψί-ψί ψιλοκουβέντα καί πλάγιες ματιές. Τό βράδυ 
κουβαλάνε, κουβαλάνε, κουβαλάνε. Κι έκεϊ άπάνω ψηλά στις σπληλιές νεράι
δες κατοικούνε; ’Αντάρτες καί δπλα καί δέν ξέρω τί... (παίρνει τά υπόλοιπα 
πιάτα καί φεύγει).

ΝΙΚ.: Ν’ άλλάξουμε κουβέντα... Φύγαμε άπ’ τήν πόλη ίσα-ίσα νά μήν 
άκοΰμε καί νά μή βλέπουμε: προπαντός νά μήν συζητάμε. Λοιπόν, Λευκή, 
πήγες τ’ άπόγευμα στήν άμμουδιά; Δέ μπόρεσα νά πάω μαζί σου ίσαμε έκεϊ 
πέρα πού κολυμπούσα δταν ήμουνα στήν ήλικία σου. Βλέπεις πρέπει νά δουλέ
ψουμε καί λιγάκι. Κουβέντιασα μέ μερικούς πελάτες στον Πλάτανο κι έκλεισα 

μερικές παραγγελίες. "Εκτακτοι οΐ καιροί καί δέν πρέπει νά χαθούν οι εύκαι- 
ρίες. "Ε; Λοιπόν;

ΛΕΥΚΗ: Άμέ! πήγα στήν άμμουδιά φόρεσα το γαλανόλευκο μαγιό μου 
μέ τήν κόκκινη πεταλούδα στ’ άριστερό στήθος.

ΝΙΚ.: Καινούριο είναι; "Εμ, μέ γειά σου.
ΛΕΥΚΗ: Εύχαριστώ, πατέρα. Μού πηγαίνει έξαίσια. ’Αλήθεια, έχω φέ

ρει καί το δικό σου μαγιό, έκεϊνο τό... μαύρο.
ΝΙΚ.: Μά γιά κολύμπι είμαστε τώρα, κορούλα μου! Μή ξεχνάς πώς τό 

χειμώνα άνέβηκε ή πίεσή μου. Καί είπε ό γιατρός μέ το σπουδαίο ύφος: (μι
μείται) «νά γίνει έξέταση αίματος γιά χολιστερίνη». Λοιπόν, κάναμε κι έξέτα- 
ση αίματος γιά χολιστερίνη. Τή διαβάζει ô γιατρός βάζοντας τά ματογυάλια 
του, (μιμείται) «ελαφρώς πέραν τού φυσιολογικού, 300 μιλιγκράμ. "Αρα δίαι
τα». "Εξω τό αύγό, έξω ό βούτυρος, έξω τά έντόσθια, έξω... έξω. Τού λέω 
—πού νά μήν τού έλεγα — Γιατρέ, ή καρδία, έδώ πώς τά πάει; "Α, μού 
άπαντά (μιμείται) «νά κάνουμε ένα ήλεκτροκαρδιογράφημα νά βεβαιωθούμε». 
Κάναμε καί ήλεκτροκαρδιογράφημα. Βάζει πάλιν τά ματογυάλια κα'ι άποφαί- 
νεται μέ σοβαροφάνεια, (μιμείται) «εντός τών φυσιολογικών ορίων». Τότε, γι
ατρέ; —τού λέω — πού νά μήν τούλεγα. Μού άπαντά (μιμείται) «ώστόσο 
δίαιτα, άποφυγή πολλών κόπων, χαπάκια γιά τήν πίεση, άποφυγή συγκινήσε
ων.»

ΛΕΥΚΗ: Κι έσύ, πατέρα άκολουθεϊς κατά γράμμα τίς συμβουλές τού 
γιατρού.

ΝΙΚ.: "Ε, δέ λέω πώς το πήρα τελείως στά σοβαρά. ’Αλλά δ,τι μπορώ 
ν’ άποφύγω άπ’ δσα είμαι συνηθισμένος τ’ άποφεύγω. Κάτι είναι κι αύτό 
νομίζω.

ΛΕΥΚΗ:· Ναί! κάτι είναι κι αύτό... Ξέρεις, πατέρα, ποιούς συνάντησα 
στο δρόμο; *Αν  τό βρεϊς...

ΝΙΚ.: Καί πού θέλεις νά ξέρω, κορίτσι μου. Μήπως... τήν ξαδέρφη σου 
τή Ροδοΰ;

ΛΕΥΚΗ: "Οχι...
ΝΙΚΟΛ.: Τό θείο σου Μενέλαο, πού λέγει βρώμικες ιστορίες;
ΛΕΥΚΗ: "Ε! δχι!
ΝΙΚ.: Τότε δώσε μου μερικά σημεία νά μπορέσω νά μαντέψω!
ΛΕΥΚΗ: Νέους, νέους, νέους!
ΝΙΚ.: Τά παιδιά τού δικαστή, πού παραθερίζουνε πιο κάτω;
ΛΕΥΚΗ: Μά αύτά είναι άνήλικα, πατέρα.
NIK.: "Ε! τότε ποιούς; Ξαδέλφη, δχι, θείους, δχι, παιδιά, δχι, ποιούς 

τέλος πάντων;
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ΛΕΥΚΗ: Τον Φρίξο με τήν άδελφή του.
ΝΙΚ.: Τί είπες; Τον Φρίξο καί τήν άδελφή του; Οικογένεια Μιλιόνη; "Αν 

καλάκουσα βέβαια.
ΛΕΥΚΗ: Ναί! πατέρα. Λοιπόν ή Πολυξένη, ή άδερφή, καλέ, του Φρίξου' 

μεγάλωσε πιά κι όμόρφηνε. Φορούσε ένα κομψό... μπικίνι. Παράξενο για κωμό
πολη, έ; 'Η πόλη πιά έπηρέασε καί τις κωμοπόλεις καί... τά χωριά πατέρα.

ΝΙΚ.: (ξεροβήχει) Μά Λευκή μου, χρυσό μου κορίτσι, δέν σου είπα χίλιες 
φορές πώς έχουμε κάποιες οικογενειακές διαφορές μέ τούς Μιλιόνηδες; Και 
στά κτήματα είχαμε κι έχουμε διαφορές καί στή θέση στο χωρίο... πήρανε τα 
πρωτεία του παππού καί βρεθήκαμε σέ δεύτερη μοίρα και...

ΛΕΥΚΗ: Ξέρω, ξέρω, πατέρα, καί συναισθηματικοί λόγοι, δίνουν μεγα
λύτερη προίκα καί παίρνανε τούς γαμπρούς άπ’ τις θυγατέρες τής οικογένειας 
μας κλπ. κλπ. Μά πατέρα σέ τούτους τούς δύσκολους καιρούς πού περνάμε 
πρέπει νά παραμεριστούν όλα τά παλιά πάθη καί μίση. Τό νησί ξεσηκώθηκε 
καλά-κακά. Χρειάζεται πιά όμόνοια. 'Ο ένας νά βοηθά τόν άλλο. ’Ασφαλώς 
δέν θά...

ΝΙΚ.: Μού βάζεις, παιδάκι μου, πατριωτικό λόγο; "Ολοι ρητορεύετε τον 
τελευταίο καιρό. Καί πιστεύετε πώς έμεϊς οί παλιοί δέν έχουμε ιδεες, δεν 
έχουμε γραμμή στή ζωή μας...

ΛΕΥΚΗ: Δέν ρητορεύω, πατέρα. 'Απλώς λέω, πρέπει νάμαστε φίλοι μέ 
όλους. ’Ασφαλώς δέν θά στρογγυλοκαθήσουμε τούς Μιλιόνηδες στο τραπέζι 
μας. ’Αλλά νά μήν τούς μιλάμε; Πάει πολύ... πατέρα. ’Από τήν άλλη τώρα 
εϊν’ άλλοι καιροί, καινούριοι καιροί. ’Επανάσταση. Πρέπει νά ξεχνούμε τις 
διαφορές μας.

ΝΙΚ.: Κάποιου είδους διαφορές δέν ξεχνιούνται, κορίτσι μου. Οί Μιλιό- 
νηδες μάς άρπάξανε τά πιο καλά μας κτήματα. Βρήκανε τον παππού σου σέ 
δύσκολη θέση καί μάς καταστρέψανε πραγματικά.

ΛΕΥΚΗ: Δέν είναι τά δικά μας κτήματα μόνο πού άγοράσανε. Καί πολ
λών άλλων χωριανών.

ΝΙΚ.: Τό βλέπεις; Ρημάξανε τό χωριό.
ΛΕΥΚΗ: Δέν ρημάξανε τό χωριό, πατέρα. ΤΗταν πιο προοδευτικοί άπο 

τούς άλλους. Φτιάξανε περιβόλια, κτίσανε καφενεία...
ΝΙΚ.: Καί τό δικό μας σπίτι ήταν παρακατιανό; "Ετσι τό πετάμε στή 

γωνιά; Τά πρώτα λεμονόδεντρα τάφερε ό παππούς μου έδώ.
ΛΕΥΚΗ: Μά τό καφενείο τού Πλατάνου τό φτιάξανε οί Μιλιόνηδες.
ΝΙΚ.: Γιατί μάς πήρανε μέ πενταροδεκάρες τό κτήμα. Δική μας, πάπ- 

που προ πάππου ήταν όλη ή γύρω περιοχή. Κι ό Πλάτανος μέσα ό πολυχρονί- 
της.

ΛΕΥΚΗ: *0  Πλάτανος άνήκει στό δημαρχείο.
ΝΙΚ.: Τόν χάρισε ό παππούς μου προτού δώσει τό κτήμα στούς Μιλιό- 

νηδες. "Αντε τώρα θά μού πεις τήν ιστορία τής γενιάς μου!
ΛΕΥΚΗ: Καλά-καλά πατέρα. Μιά κουβεντούλα είπαμε. Μήν θυμώνεις, 

σέ παρακαλώ. Δέν θά ξαναμιλήσω γι’ αύτούς.
ΝΙΚ.: Δέν είπα νά μή μιλάς μέ τόν κόσμο. Στενές κουβέντες κι έπισκέ- 

ψεις δέν θέλω μέ τούς... άντίθετους. "Ε;
ΛΕΥΚΗ: Σύμφωνοι, πατέρα. Μήν στενοχωριέσαι. Κι αν μού έφυγε κανέ

νας άσκεφτος λόγος νά μέ συγχωρεϊς.
ΝΙΚ.: Ναί... παιδί μου... Απλώς συζητούμε!...
ΧΡΥΣΗ: (μπαίνει) Ώραϊα. Κάνε πιο πέρα νά τινάξω τή μαντηλιά. 'Ο 

πατέρας σου όλο καί τή γεμίζει ψίχουλα. "Λ!
ΝΙΚ.: (σηκώνεται καί βάζει τό σταυρό του) Δόξα σοι ό Θεός. Πάντα νά 

μάς τά δίνει πλούσια. Θά καθήσεις Λευκή; "Η θά πάς στό δωμάτιό σου; Κάνει 
λίγη ύγρασία άπόψε.

ΛΕΥΚΗ: Θά καθήσω λιγάκι, πατέρα, έδώ στή βεράντα. Μού άρέσει ή 
μυρωδιά τής νύχτας.

ΧΡΥΣΗ: Καλύτερα νά ρίξεις κάτι άπάνω σου. Φυσά, παιδάκι μου, φυσά. 
Κι ή ύγρασία πειράζει χειρότερα. ’Εμένα μού πειράζει τ’ άρθριτικά μου. Βλέ
πεις ό πατέρας σου κάτι ξέρει γιά νά μπαίνει μέσα τόσο ένωρίς. Καί λέω νά 
καθήσεις έξω ώσπου νά ξεπλύνω τά πιάτα. ’Εξάλλου πέρασε ή ώρα. ’Αργή
σαμε γιά τό δείπνο, (ένώ τακτοποιεί τή μαντήλια στο τραπέζι).

ΛΕΥΚΗ: Ουφ, θεία...
ΧΡΥΣΗ: Τί ουφ καί ξεούφ! "Αν πουντιάσεις δέ θά τραβάς μονάχη σου. 

Θά τραβάμε όλοι έδώ μέσα.
ΛΕΥΚΗ: Καί γι’ αύτό προκαταβολικά τραβάω έγώ! (τινάζει το κεφάλι).
ΝΙΚ.: (που άκουμπα λιγάκι πιο πέρα) Τά παραλές κορίτσι μου. Κάνε οτι 

θέλεις, άλλά νά φορέσεις κάτι, ή ρίξε κάτι άπάνω στούς ώμους σου. Καί νά 
κοιμηθείς ένωρίς. Τί άλλο σού είπε ή θείτσα σου; Λογικά πράγματα. ’Εξάλ
λου... κοίταξε κοιμάται ή γειτονιά τριγύρω.

ΛΕΥΚΗ: ’Εγώ θά μείνω έδώ. Θά παρακολουθώ τό κυνήγι τής σαύρας. 
Νά! έκεϊ στό στύλο. ’Εξάλλου έχει ζέστη άπόψε, κι ας λέει ή θείτσα πώς 
φυσά.

ΧΡΥΣΗ: Καί νά κοιτάξουμε νά πάμε πιά στό σπίτι μας.
ΛΕΥΚΗ: Νά πάμε μές τή ζέστη γιά δυο γλαστρίτσες κρινάκια;
ΧΡΥΣΗ: Γιά τις πιγόνιες άνησυχώ. "Αν ό προκομένος ό ύπάλληλος τού 

πατέρα σου δέν τις κοιτάζει, πάνε οί κόποι μου κι οί λαχτάρες μου.
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NIK.: Πότε τά ψώνια, πότε οί γλάστρες, πότε τά ζουζούνια, πότε ή 
ύγρασία... ολα σου φταίνε, καημένη Χρυσή.

ΛΕΥΚΗ: Καλέ, πατέρα, έχει δίκιο ή θείτσα. 'Ο ύπάλληλός σου είναι 
τεμπέλης. Νά το λέμε... (άκούγονται δυο-τρεΐς πυροβολισμοί) Ντουφεκίδι... 
(δυο έκρήζεις) Δικές μας είναι αύτές. Χέ!

ΝΙΚ.: (αυστηρά) ’ Εμπάτε μέσα. Σβήστε το φανάρι, καλέ έσύ. Τί κοιτάτε 
έτσι;

ΧΡΥΣΗ: (εχει δεμένα τάχέρια) Προσεύχομαι. 'Ο Θεός νά λοξοδρομεί τις 
σφαίρες άπό τούς άνθρώπους...

ΝΙΚ.: Τό παρακάναμε όμως.
ΛΕΥΚΗ: (σιγά) έμπορα...
ΝΙΚ.: Είπες τίποτα, Λευκή; Δέ μ’ άρέσουν τά σιγομουρμουρίσματα.
ΛΕΥΚΗ: Μιλάς πολύ άστόχαστα, πατέρα. Μά το Θεό άπορώ. Νά σ’ 

άκούσει κανείς καί νά μάς παρεξηγήσει. Κι είναι καί κίνδυνος... γιά σένα καί... 
γιά μάς άκόμα.

ΧΡΥΣΗ: Προσευχηθήτε τώρα γιά τά παιδιά «τού κόσμου κι άφήστε τη 
συζήτηση (δυο ριπές καί σταματά τό ντουφεκίδι). Τ ’ άκούτε;

ΦΩΝΗ ΓΕΙΤ.: Άπό τον άστυνομικύ σταθμό έρχονται οί ντουφεκιές. Νά 
πετύχανε τουλάχιστον οί δικοί μας!

ΝΙΚ.: Μά όλοι σας άνάψετε έδώ πάνω;
ΛΕΥΚΗ: Πρόσεξε τί λές, πατέρα. Άκούνε καί τ’ άψυχα σέ τέτοιες 

ώρες.
ΦΩΝΗ ΓΕΙΤ.: Φιλότιμο είναι τούτο, χωριανέ. "Οταν το παραζορίσεις 

ξεσπάει. Είναι σάν τό χείμαρρο καί τού βάζεις φραγμό. Κρατάεις την ορμή 
του; ’Όχι. "Ολα κατρακυλούν δεξά-ζερβά.

ΝΙΚ.: Σωστά μιλάς, γείτονα. Μά θά πάει πολύ τούτη ή ύπόθεση; ’"Ελα 
έδώ στη βεράντα μας νά τά πούμε.

ΦΩΝ. ΓΕΙΤ.: Εύχαριστώ. Θά μείνω στο σπίτι μου, γιατί σέ λίγο, πού 
ξέρεις μπορεί νάχουμε μεγαλύτερες φασαρίες. ’Αλλά σού άπαντώ στην έρώ- 
τησή σου. Θά πάει ή ύπόθεση καί θά πάει ώσπου νά κερδίσει το δίκιο.

ΛΕΥΚΗ: Τό δίκιο, ναί!
ΝΙΚ.: Καί πότε κέρδισε το δίκιο, γείτονά μου; Πότε;
ΦΩΝΗ ΓΕΙΤ.: Στο τέλος πάντα κερδίζει. Στο σημείο αύτό είναι το μυ

στικό του. Μάς δοκιμάζει. Κι ύστερα μάς βραβεύει1 κερδίζουμε.

ΧΡΥΣΗ: Καί νύν καί άεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων άμήν. (σταυ- 
ροκοπιέται καί τελειώνει την προσευχή της.).

ΝΙΚ.: Καλέ, τελείωσε την προσευχή;
ΧΡΥΣ.: Πώ, πώ, νά τά μαζέψουμε νά πάμε πίσω στο σπιτάκι μας. ’Άλ

λα λογάριαζε ό νοικοκύρης μας κΓ άλλα μάς βρήκανε. Νά πάμε σπίτι μας, 
γιατί θά καούμε έδώ πέρα.

ΦΩΝΗ ΓΕΙΤ.: (πιο κοντά) Νά γυρίσης στη Λευκωσία; Μά πριν λίγο δέν 
ήρθανε τά λεωφορεία καί μάς είπανε πώς κλείσανε τη Λευκωσία;

ΧΡΥΣΗ: Κλείσανε τη Λευκωσία;
ΦΩΝΗ ΓΕΙΤ.: Θά μείνουν περιορισμένοι στά σπίτια τους οί μέσα τών 

τειχών. Οί έργάτες μας δέν ξέρω τί τραβήξανε γιά νά το σκάσουν (φεύγει ή 
Χρυσή). Δυο τρεις πού κόψανε μέσα προσπαθήσανε νά κυλήσουν άπό τά τείχη 
καί νά φύγουν. Τούς περιμάζεψε ό στρατός καί τούς πήρανε γιά άνάκριση.

ΝΙΚ.: Πώ, πώ! ήρθε τό τέλος τού κόσμου. Καί θάχουν τούτα όλα μεγάλο 
άντίχτυπο στην άγορά.

ΛΕΥΚΗ: (πού διαρκώς άδημονεϊ) Πρόσεξε τις έκφράσεις σου, πατέρα.
ΦΩΝΗ ΓΕΙΤ.: (απομακρύνεται) Νά έξηγηθούμε μιά καί καλά μέ τούς 

άφεντάδες τούς ξένους. ’Άντε καληνύχτα σας. Ό Θεός είναι μεγάλος, ως 
αύριο πού ξέρετε...!

ΛΕΥΚΗ: Καληνύχτα!
ΝΙΚ.: Καληνύχτα, γείτοντα. Καί νά δούμε τί θά δούν τά μάτια μας.
ΛΕΥΚΗ: (μέ πείσμα) Μά πατέρα... τί κουβέντες είναι αύτές; Μά τό 

σταυρό έγινες άγνώριστος.

ΝΙΚ.: ’Εμπρός νά μαζευόμαστε στά δωμάτιά μας καί νά λείπουν οί ύψη- 
λές θεωρίες. ’Εγώ κάνω κουμάντο έδώ μέσα.

ΛΕΥΚΗ: Θά φύγω τότε.

ΝΙΚ.: Μπά! ’Έχουμε καί άνταρσία. Κολλήσαμε την άρρώστεια τού και
ρού;

ΛΕΥΚΗ: Έδώ σκοτώνεται τόσος κόσμος, έστω καί γιά μιά τρελλή 
ιδέα... πάντως ιδέα... κΓ έσύ σχολιάζεις άπαράδεκτα καί...

ΝΙΚ.: Οχι! τους κλαίω έγώ. Μέ τον τρόπο μου βέβαια. Στο κάτω - 
κάτω ό καθένας μέ τον τρόπο του.

ΛΕΥΚΗ: Με τον τροπο τού έμπορα. Τόσες πήχες, τόσα δράμια, τόσους τό
κους...

ΝΙΚ.: Για μάζεψε, Λευκή, τη γλώσσα σου, γιατί δέ χωρατεύω. Πολύ μέ 
παραπρήξετε τώρα τελευταία.

ΧΡΥΣΗ: (μπαίνει κρατώντας τό τρανζίστορ) "Ακούσε τόν πατέρα σου 
Λευκή. Κάτι ξέρει κι αύτός. ’Άσπρα μαλλιά είναι τούτα.
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ΛΕΥΚΗ: (μέ πείσμα) Μά ή επανάσταση θέλει καρδιά. Τί νά κάνει τ’ 
άσπρα μαλλιά;

ΝΙΚ.: "Άμ τούτα τ’ άσπρα μαλλιά κουνάνε τά πάντα, κοπέλλα μου. 
’Άντε τώρα, σβήστε το φανάρι καί δρόμο. Σέ λίγο θ’ άνέβει ό στρατός καί θ’ 
άρχίσουν οΐ έρευνες. "Αν μάς βρούνε ξύπνιους, θά μάς ταράξουν στήν άνάκρι- 
ση. Τί τώφερες τούτο, Χρυσή;

ΧΡΥΣΗ: Ν’ άκούσουμε νέα. Κλείσανε τή Λευκωσία. Μπορεί νά ζητάνε 
τούς νοικοκυραίους ν’ άνοίξουν τά σπίτια τους γιά έρευνα.

ΝΙΚ.: Καί πρέπει νά πάμε νά γλυτώσουμε τις βιγόνιες καί τούς φύκους 
τής Χρυσής.

ΛΕΥΚΗ: Παράγινες σκληρός πατέρα.
ΝΙΚ.: Είπα σβήστε το φανάρι κι ολοι στά δωμάτιά σας. Ν’ άφήσετε 

άναμένο το καντήλι στο εικονοστάσι. Καί νά κλείσετε ολόγυρα. Τ ’ άκοΰτε;
ΧΡΥΣΗ: (ένώ μαζεύεται νά μπει) "Ολο διαταγές. Κουνήσου κι έσύ, νοι

κοκύρη. Σβήσε τό φανάρι... "Ολα τά καρτεράς άπό δυο χέρια κουρασμένα. (Ό 
Νικόλας σβήνει τό φανάρι πατώντας σε μιά ^καρέκλα) Ου, δέν περίμενες νά 
μπούμε μέσα. Νά σκουντουφλήσουμε νά σπάσουμε κανένα πόδι...!

ΝΙΚ.: Γλύστρησε πασπατευτά. Φέγγει τό καντήλι.
ΧΡΥΣΗ: Σπουδαίο φως, μά το Θεό. Σωστός ήλιος.
ΝΙΚ.: (με λίγη τρυφεράδα) ’Εμπρός, Λευκή μου. Θά σού έξηγήσω μιά 

μέρα τήν άντίδρασή μου. Τώρα μέ τρώει ή εύθύνη.
ΛΕΥΚΗ: (μουδιασμένη) Καληνύχτα, πατέρα.
ΝΙΚ.: Καληνύχτα, άγάπη μου (τή φιλά στό μέτωπο. Μπαίνουν. Μισοφέγ- 

γει ή τζαμόπορτα. Τό τζάμι τής Λευκής μισανοίγει).
ΛΕΥΚΗ: (κοιτάζει νά τό κλείσει). Καληνύχτα εϊπα, θείτσα μου.
ΧΡΥΣΗ: (μέσα) Καληνύχτα, κορούλα μου. Κλείσε καλά τό τζάμι νά μή 

σού φυσά! Καί αύριο δέν έχει μπάνια καί θάλασσες κι έκδρομές.
ΛΕΥΚΗ: "Ως αύριο έχει ό Θεός θείτσα μου.
ΝΙΚ.: Τελειώνετε τήν ψιλοκουβέντα. Σβήστε τή λάμπα.
ΧΡΥΣΗ: Ποιά λάμπα, καλέ...
(Λίγη ήσυχία. Κάποια σκιά γλυστρά. Πάει στό παράθυρο τής Λευκής. Κτυπά 

σιγανά. Ξανακτυπά).
ΛΕΥΚΗ: (μέσα) Παναγιά μου.
ΦΡΙΞΟΣ: (ψιθυριστά) "Ανοιξε, κοπέλλα μου. Μέ κυνηγάνε.
ΛΕΥΚΗ: Μιά στιγμούλα... (μισανοίγει τό παράθυρο) Ποιος σέ κυνηγά;
ΦΡΙΞΟΣ: 'Ο στρατός. Χάνομαι.

ΛΕΥΚΗ: Ποιος είσαι, καλέ; Γνωστή φωνή... 'Ο Φρίξος.
ΦΡΙΞΟΣ: ’Εσύ. Λευκή; Είδα το λίγο φως... Μέ πλησιάζουν.
ΛΕΥΚΗ: "Ελα στήν πόρτα. Σιγά νά μήν άκούσει ό πατέρας. (Ό Φρίξος 

πάει προς τήν πόρτα. ’Ακούεται τό τράβηγμα τού σύρτη.
ΝΙΚ.: (Μέσα) Τί συμβαίνει; Ποιος άνοίγει τήν πόρτα; Έσύ, Λευκή;
ΛΕΥΚΗ: (ένώ μισάνοίξε τήν πόρτα) "Εβγαλα τή γάτα έξω πατέρα. Δέ 

μ’ άφήνει νά κοιμηθώ.
ΝΙΚ.: Κλείσε καλά.
ΛΕΥΚΗ: "Ελα μέσα, Φρίξο.
ΦΡΙΞΟΣ: Σιγά, Λευκή, άκούω αύτοκίνητα.
ΛΕΥΚΗ: "Εμπα (μπαίνει καί κλείει τήν πόρτα) (Αυτοκινήτου ήχος)...
ΜΙΑ ΦΩΝΗ: Νά μείνετε στά σπίτια σας. Περιορισμός γιά έρευνα. 

"Οποιος βγει έξω έχει κίνδυνο. (Ένώ λέγονται αυτά ανάβει πιο δυνατό φώς μες 
τό σπίτι. ’Ανοίγει ή πόρτα καί μισοφαίνεται ό Φρίξος).

ΛΕΥΚΗ: Πού πας, Φρίξο;
ΦΡΙΞΟΣ: Θά το σκάσω άπό τον κήπο. Κήπο μέ κήπο ίσως προλάβω καί 

βγω στο βουνό.
ΛΕΥΚΗ: Δέ θά γλυτώσεις άπό το βόλι. "Ακου αύτοκίνητα! Θάχουν κυ

κλώσει τό χωριό.
ΦΡΙΞΟΣ: Νά δέσω τά χέρια μου καί νά παραδοθώ;
ΛΕΥΚΗ: Αύτό δέν είναι λύση.
ΦΡΙΞΟΣ: Τότε νά τ’ άφήσουμε στήν τύχη;
ΛΕΥΚΗ: Στο Θεό νά λές, Φρίξο.
ΦΡΙΞΟΣ: Στο Θεό...
ΛΕΥΚΗ: "Εμπα μέσα. Πήγαινε στο ύπνοδωμάτιό μου. Έγώ θά μείνω 

στον ήλιακό νά άπασχολήσω τον πατέρα, αν είναι άνάγκη. Βγάλε τά ρούχα... 
(μπαίνοντας) γρήγορα. Βλέπω φώτα αύτοκινήτου. (κίνηση, φασαρία)

ΑΞΙΩΜ. ΑΓΓΛΟΣ: (Μπαίνει στή σκηνή. Κτυπά τήν πόρτα) "Ε, έσείς! 
Κοιτάχτε τον κήπο.

ΝΙΚ.: Ποιος κτυπά, παρακαλώ;
ΑΞΙΩΜ.: Στρατός, κύριε.
ΝΙΚ.: (άνοίγει) 'Ορίστε, παρακαλώ. Μιά στιγμούλα ν’ άνάψω τό φανάρι. 

Καλέ, τά σπίρτα μου... τά σπίρτα.
ΧΡΥΣΗ: Νάτα! Σού κρατάω τήν καρέκλα.
ΝΙΚ.: Γιατί τί είμαι; ’Αμάθητο παιδί;
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ΧΡΥΣΗ: Σέ νιώθω νά τρέμεις... πιθανό νάσαι χλωμός... ’Έχεις καί τήν 
πίεσή σου, καημένε!

ΑΞΙΩΜ.: (ένώ οί άλλοι ανάβουν τό φανάρι) Πόσοι μένετε έδώ, παρακα
λώ;

ΝΙΚ.: Έγώ, ό νοικοκύρης, ή Χρυσή ή θεία άπ’ έδώ κι ή κόρη μου...
ΛΕΥΚΗ: (ένώ βγαίνει) μέ τον άρραβωνιαστικό μου τον Φρίξο.
ΝΙΚ.: Χμ! Ναί! Ναί! τόν... ύπναρά... Ξύπνησέ τον, καλέ.
ΧΡΥΣΗ: Αύτά μάς έλειψαν. Τ’ άρραβωνιάσματα...
ΦΡΙΞΟΣ: (βγαίνει άτιμέλητος καί χασμουριέται) Τί... συμβαίνει; ’Ά! μέ 

συγχωρεϊτε...
ΝΙΚ.: Μυρωδιά δέν πήρες, καημένε;
ΦΡΙΞΟΣ: Τί πράμμα;
ΧΡΥΣΗ: ’Έρευνα, παιδί μου. Ξύπνα έπιτέλους!
ΦΡΙΞΟΣ: 'Ωραία...! Ξύπνησα, θείτσα.
ΝΙΚ.: Θείτσα; Παραπροχωράμε...!
ΧΡΥΣΗ: Ναί! Ναί! Φρίξο Μηλιόνη, ξύπνα.
ΑΞΙΩΜ. (προς τον κήπο) Βρήκατε τίποτα, λοχία; (προς τον Νικόλα) 

’Έχει πόρτα άπ’ τήν πίσω μεριά;
ΝΙΚ.: Ναί! ναί! νά τήν άνοίξω.
ΧΡΥΣΗ: Στάσου καλέ. Πάω έγώ. Που ν’ άφήσεις τά... άρραβωνιασμένα 

μοναχά τους, τά χρυσά μου. (φεύγει)
ΑΞΙΩΜ.: (προς τον κήπο) Νογία., νά μπεις άπο τήν πίσω πόρτα μαζί μ’ 

ένα στρατιώτη. Ψάξετε τά δωμάτια μέ προσοχή, (προς τήν Λευκή) Μέ συγ
χωρεϊτε, κυρία μου, είναι διαταγή νά ψάξουμε παντού, χωρίς εξαίρεση.

ΛΕΥΚΗ: Παρακαλώ. Το καθήκον σας νά κάμετε.
ΝΙΚ.: Καθήστε, παρακαλώ.
ΑΞΙΩΜ.: Εύχαριστώ. ’Εκτιμώ τήν εύγένειά σας. Μήπως έχετε τίποτα 

νά μέ πληροφορήσετε; Δέ σάς πιέζω. 'Απλώς σάς ρωτώ.
ΝΙΚ.: Σάν τί νά σάς πληροφορήσουμε, κύριε λοχαγέ;
ΑΞΙΩΜ.: Νά! π.χ. ύποπτο.
ΝΙΚ.: Δέν σάς έννοώ. Τί είδους ύποπτο, κύριε λοχαγέ μου;
ΑΞΙΩΜ.: Νά! π.χ. πρόσωπα, κινήσεις, ψιλοκουβέντες. "Αν βέβαια άντι- 

ληφθήκατε κάτι. Καί το πιο άσήμαντο, μπορεί νάναι πολύ χρήσιμο γιά τις 
δυνάμεις άσφαλείας.

ΧΡΥΣΗ: (πού βγαίνει μέ τ'ις τελευταίες κουβέντες) Δέν έχουμε ψιλοκου

βέντα μέ τή γειτονιά. ’Από τή Λευκωσία είμαστε. Ετοιμαζόμαστε κι δλας 
νά πάρουμε τά μπογαλάκια μας καί τά μάτια μας και νά πάμε πίσω στο 
σπιτάκι μας.

ΑΞΙΩΜ.: Παραθερίζετε;
ΧΡΥΣΗ: ’ Ασκητεύουμε. Πλάσμα τού Θεού δέ βλέπουμε. Πλάσμα τού 

Θεού δέ μάς βλέπει. Κλείσιμο στο σπίτι, σφικτοκλείδωμα...
ΛΕΥΚΗ: Θείτσα... κρατήσου λιγάκι. ’Εσύ πάς νά έκθέσεις τά οικογε

νειακά μας (φεύγει)

ΝΙΚ.: Χωριό μου είναι ή Λάπηθος έδώ πέρα, κύριε λοχαγέ μου. Έδώ 
γεννήθηκα καί μεγάλωσα. Περιμένω αύτό τό καλοκαιράκι ναρθώ στο πατρικό 
μου σπίτι νά ξεκουραστώ λιγάκι καί νά δώ τό συγγενολόι μου. ’Εκεί στή 
Λευκωσία μάς ταράζουν οί θόρυβοι κι οί εύθΰνες. Έδώ ξεχνάς καί λιγάκι.

ΑΞΙΩΜ.: Τί έπάγγελμα κάνετε, κύριε...
ΝΙΚ.: Νικόλας Κυριάτος.
ΑΞΙΩΜ.: Κύριε Κυριάτο;
ΝΙΚ.: ’Έμπορος. Κυρίως εισαγωγές άπο τήν ’Αγγλία. Μά δέν καθόμα

στε. ’Όρθιοι δίχως λόγο, τόση ώρα... Παρακαλώ...
ΛΕΥΚΗ: Καθήστε παρακαλώ.
ΑΞΙΩΜ.: Εύχαριστώ κυρία μου. (κάθονται) 'Ο κύριος τί δουλειά κάνει; 

(δείχνει τον Φρίξο).

ΜΕΜΕΤ.: Χωριανός μας είναι. 'Ο γιος τού Μηλιόνη. Μηλιόνη μέ τ’ 
ονομα.

ΝΙΚ.: Δούλευε, δούλευε...
ΦΡΙΞΟΣ: Στό...
ΝΙΚ.: Τον άρραβώνιασα μέ τήν κόρη μου καί τον πήρα στο γραφείο μου. 

(ανακούφιση σέ ολους) "Ενα παιδί τώχω, τή Λευκή μου (τή δείχνει). 'Ο Φρί
ξος, ό γαμπρός μου δηλαδή (τον δείχνει) έχει πολλές άδερφές κι άδερφούς, 
πολυμελής οικογένεια δηλαδή, κύριε λοχαγέ μου. Είπα λοιπόν: Φίλος μου εί
ναι ό πατέρας του... (ξεροβήχει) φίλος μου... άγαπητός.

ΜΕΜΕΤ: Ού! μερώσανε; Καί πότε; Τί είναι τούτοι οί πλούσιοι, οί κτη
ματίες μας!

ΑΞΙΩΜ.: Πώς;
ΝΙΚ.: Θά σάς έξηγήσω. Είπα, λοιπόν, μοναχοκόρη τήν έχω, τό εμπόριό 

μου μέ τήν ’Αγγλία πάει καλά δόξα σοι ό Θεός (σταυροκοπιέται) νά πάρω, 
λοιπόν, ένα φρόνιμο παιδί πού έχει κέφι γιά δουλειά καί νά τού παραδώσω τήν 
επιχείρηση. Δέν έκαμα καλά; (μπαίνει ή Χρυσή μέσα καί προσέχει μέ κάποιο 
κοροϊδευτικό χαμόγελο).
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ΧΡΥΣΗ: Περίφημα. Άπό τις πιο λογικές κουβέντες πού μάς είπες. Τ’ 
άκούω καί δέν πιστεύω.

ΜΕΜΕΤ: Σπαθί το μυαλό του κύρ-Νικόλα.
ΑΞΙΩΜ.: Σωστά. Το έμπόριο τή,ς ’Αγγλίας δίνει ζωή κι εύτυχία. Λο- 

χία;
ΛΟΧΙΑΣ: (άπό μέσα) Τίποτα τό ύποπτο στον κήπο, κύριε λοχαγέ. Τί

ποτα τό ύποπτο στά δωμάτια. Έν τάξει ολα, κύριε λοχαγέ.
ΑΞΙΩΜ.: Πηδηχτέ άπο το μεσότοιχο στο διπλανό περιβόλι. Κυρίες μου, 

κύριοι... εύχαριστώ. Καληνύχτα σας.
ΜΕΜΕΤ: Καληνύχτα. Καί θά τά ξαναποΰμε κύρ-Νικόλα. Ψιλοκουβέντα. 

Τίποτα τό σοβαρό.
ΝΙΚ.: Δέ σάς κεράσαμε μιά λεμοναδίτσα. Καλέ Χρυσή...
ΧΡΥΣΗ: Βέβαια, βέβαια. Παρακαλώ καθήστε νά σάς φέρω ένα άναψυ- 

κτικό.
ΑΞΙΩΜ.: Εύχαριστώ, κυρίες μου. Μέ ύποχρεώνετε μέ τήν εύγένειά σας. 

Βιαζόμαστε όμως. Μιά άλλη φορά. Καληνύκτα σας!
ΟΛΟΙ: Καληνύκτα σας.
ΝΙΚ.: Καληνύκτα σας, κύριε λοχαγέ μου. Νά σάς συνοδεύσω ως τήν καγ- 

κελλόπορτα του κήπου. Βλέπετε έμεϊς μέ τό έμπόριο.. (φεύγουν)
ΧΡΥΣΗ: "Ως έδώ πάμε περίφημα. Πλέξαμε, ξεπλέξαμε, ξαναπλέξαμε, 

πλεξίδα, δουλειές μέ φούντες καί δέν ξέρω τί θά άποφασίσει ό πατέρας. ’Άσε 
πού μάς λέγει πώς άδυνάτισε τελευταία κι ή καρδιά του.

ΛΕΥΚΗ: Σώσαμε ενα άνθρωπο. "Αν αύτό δέ δικαιολογεί τη λαχταρα 
μας, τότε... νά πάμε νά χαθούμε.

ΦΡΙΞΟΣ: Φασαρίες.
ΧΡΥΣΗ: Τί λές, παιδί μου; Λαχτάρες τού άλλου κόσμου. Κόντεψε θη- 

λειές νά δούμε στο λαιμό μας.
ΝΙΚ.: (γυρίζει) 'Ωραία. 'Η οικογένεια όλη μόνη. Καί πώς θά ξεμπλέ

ξουμε παρακαλώ;
ΛΕΥΚΗ: Γιατί θά δώσουμε λόγο σέ κανένα; Τ’ άγόρασε ολα ό άξίωμα- 

τικύς τά πίστεψε κι έφυγε.
ΝΙΚ.: Κι ό Μεμέτης, ό χωριανός μας πού τούς συνόδευε; Καί μάς ξέρει 

ολους; Στεκόταν κι άκουσε τ’ άγαπητηλίκια μας έδώ... συγνώμη,, τις έξηγη- 
σεις πού έδωσα γιά τον άγαπητό μου γαμπρό τού λόγου του (δείχνει τον Φρί
ξο). Βρέ άναμπουμπούλα πού μάς βρήκε. Μού ήρθε κατακέφαλα! Βρε παιδί 
μου, τόσα σπίτια είναι στο δρόμο. Πώς σού ήρθε νά μπεις στό δικό μας; Α! 
Χρυσή, ετοίμασε τά πράγματά μας κι αύριο πρωί-πρωί φεύγουμε γιά τή Λευ
κωσία.

ΧΡΥΣΗ: Νά πάω νά ετοιμάσω ένα ζεστό τσάϊ, γιατί κοπήκανε τά ήπα- 
τά μας. Κι έχεις έσύ διάθεση νά... συζητάς; Καί λές πώς άδυνάτισε τελευταία 
ή καρδιά σου (φεύγει)

ΝΙΚ.: ’Εμένα ή καρδιά; Σίδερο είναι, Χρυσή, καί ν’ άφήσεις τις έξυπνά- 
δες. Άκούς έκεϊ. Νά βγάλουμε καί τ’ ονομα τού καρδιακού νά εύχαριστηθεϊ ή 
κουνιάδα μου.

ΛΕΥΚΗ: Πατέρα, θά συνεχίσεις; Τό παράκανες, μά το σταυρό. Έξάλρ 
λου ό Φρίξος...

ΦΡΙΞΟΣ: Σάς παρακαλώ, δεσποινής Λευκή.
ΛΕΥΚΗ: 'Ο Φρίξος...
ΝΙΚ.: Μάς τάκαμε ρόϊδο. ’Έ! δέν πειράζει. Θά καθήσουμε έδώ νά κλαϊ- 

με; Γραφτό ήταν. Θά ρίξεις κάτι στον ώμο σου Λευκή; Θά κρυώσεις παιδάκι 
μου.

ΛΕΥΚΗ: Καλά είμαι.
ΝΙΚ.: Κρίμα πού δέν είμαι κι έγώ νέος.
ΛΕΥΚΗ: Γιατί, πατέρα;
ΦΡΙΞΟΣ: (σηκώνεται.) Τό ξέρω πώς έσεϊς πληρώνετε τά έξοδά μας. 

’Έχουμε παραλάβει τό προχθεσινό φορτίο. Άλλά εύχαριστώ πού μού σώσατε 
τώρα τή ζωή. Θά σάς εύγνωμονώ.

ΛΕΥΚΗ: Πατέρα!
ΝΙΚ.: Τί λές παιδάκι μου. Έγώ είμαι έμπορας. Κερδίζω καί πληρώνω. 

Ξομολογητής δέν είμαι... Τάχασα! Νά τη! κλαίει. Στάσου, βρέ κορίτσι μου! 
Άκούς κουβεντούλες... Πάει τά θαλάσσωσα.

ΛΕΥΚΗ: Είσαι ένας άγγελος, πατέρα.
ΝΙΚ.: Τά παραλές, κορίτσι μου. Πού σοφίστηκες τέτοιες έκφράσεις 

ύστερα άπό τόση λαχτάρα, πού περάσαμε...
ΛΕΥΚΗ: ’Επιμένω πώς είσαι ένας άγγελος.
ΝΙΚ.: Κι αν αύριο ό πατέρας τού Φρίξου θυμηθεί τις διαφορές μας; Ποι

ος θά μάς χωρίσει στό χωριό; Είναι καί τ’ άλλο θέμα. Τόν δέχτηκα γιά άρρα- 
βωνιαστικό σου. ’Έ; "Αν άρνηθεϊ ό πατέρας του; Έδώ κρέμεται τό μέλλον 
σου...

ΛΕΥΚΗ: Άπό σένα έξαρτώνται ολα, πατέρα. "Ενα ναί νά πεις μόνο...
ΝΙΚ.: Τί στέκεστε μωρέ; 'Ο Μεμέτης κοιτάζει άπ’ τό μεσότοιχο. Φι- 

ληθήτε μέ τήν εύχή μου. 'Ο Θεός ας σάς κάμει εύτυχισμένους (πάει νά μπει 
μέσα συγκινημένος. Τρέχουν καί τού πιάνουν τό χέρι νά τό φιλήσουν). ’Έ, οχι κι 
έτσι. Δέν έγινα ιερέας.

ΧΡΥΣΗ: Τί συμβαίνει;
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ΛΕΥΚΗ: *0  πατέρας είναι ένας άγγελος.
ΧΡΥΣΗ: "Οταν δέν έχει τά νεύρα του.
ΝΙΚ.: Μιά στιγμούλα παρακαλώ, (πιάνει τό μέτωπο)
ΛΕΥΚΗ: Νιώθεις ζαλάδα, πατέρα; Μήπως άνέβηκε ή πίεσή σου;
ΧΡΥΣΗ: Κι έπιμένω στη δίαιτα, έπιμένω... άλλά που ν’ άκούσει, ποιόν 

ν’ άκούει; Μήτε το γιατρό μήτε το Θεό...
ΛΕΥΚΗ: Πατέρα... Γιατί σφίγγεις τό χέρι στο μέτωπό σου;
ΝΙΚ.: Νά άρπαξω τή συγκίνηση άπό τά μαλλιά καί νά τήν πετάξω μα- 

κρυά όσο μπορώ. Βρέ δουλειές πού μέ βρήκανε... πού μάς βρήκανε... Βρέ, 
παιδί μου Φρϊξο, τόσε αύλές καί κήποι ύπάρχουν στο χωριό. Τί μού χώθηκες 
έδώ στη δική μου καί μάς άναστάτωσες;

ΧΡΥΣΗ: ’Έ! τώρα ολα βολευτήκανε. Πάλι θ’ άρχίσουμε άπ’ τήν άρχή;
ΝΙΚ.: Άπό τήν άρχή. Γιατί οχι; 'Ο Μεμέτης ό χωριανός μας έφυγε. 

Λοιπόν, μπορούμε ψύχραιμα νά συζητήσουμε τό πράγμα. ’Εγώ είμαι άνθρω
πος τής άγοράς.

ΧΡΥΣΗ: Καί τού πείσματος. Παλιό άγύριστο κεφάλι. Μάς τάραξες 
στην ιδιοτροπία, στήν τάξη, στούς λογαριασμούς. Χαρτί καί καλαμάρι τό κα
θετί. Είπαμε τό «ναί»! τελείωσε. «Ναί» είναι καί τίποτε άλλο.

ΝΙΚ.: Γιά τού λόγου σου, πού δέν έλεγες τότε τό «ναί» κι έφυγε ό γαμ
πρός.

ΛΕΥΚΗ: Πατέρα... δέ μπορώ νά καταλάβω τά καμώματά σου.
ΝΙΚ.: Μή βιάζεσαι, κορίτσι μου, γιατί άκόμα δέ μίλησα, μάλλον δέ σάς 

μίλησα.
ΦΡΙΞΟΣ: Κύριε Νικόλα, δέν θέλω νά σάς στενοχωρώ. Μέ τήν άδειά σας 

νά πηγαίνω. Φράχτη, φράχτη θά φτάσω κάτω στο δικό μου σπίτι.
ΛΕΥΚΗ: ’Όχι! Φρϊξο... Πατέρα.
ΝΙΚ.: Δέν είπα νά φύγεις, φράχτη, φτάχτη, κήπο, κήπο... όπως λές... 

παλληκαριές δηλαδή. Καί νά σέ βρει μιά σφαίρα καί νάχουμε έμεϊς τό κρίμα 
σου. ’Αφήνω πού θά βρούμε κι έμεϊς τόν μπελά μας, δίνοντας έξηγήσεις, αν 
μπορούμε νά βρούμε εξηγήσεις. Πώ, πώ, τί μάς σκάρωσες, παιδί μου.

ΦΡΙΞΟΣ: Μά ολ’ αύτά σημαίνει... νά φύγω. Δέν είναι;
ΝΙΚ.: Καί ναί καί οχι!
ΛΕΥΚΗ: Πατέρα, θά σταματήσει αύτή ή κωμωδία; Μάς τυράννησες 

ολους μέ... τις άναποδιές... πώς νά πώ.
ΧΡΥΣΗ: Μέ τήν κακία του, όταν δέν έχει τις καλές του ώρες. Χμ! θυμή

θηκε καί τό «οχι» τό δικό μου. Σάμπως έγώ νάμουν τού δρόμου καί μόλις μέ 

ζητούσε σέ γάμο ένας νέος νά πώ χωρίς νά σκεφτώ «ναί». ’Έ, όχι λοιπόν κι ας 
έμεινα άνύπαντρη γι’ αύτή τήν κορούλα μου, πού διαρκώς τήν πικραίνεις.

ΝΙΚ.: ’Εγώ τήν πικραίνω; Έσεϊς μέ πικραίνετε. Βέβαια, δέ λέω! χωρίς 
νά τό θελήσετε. ’Αλλά πίκρα είναι πάλι.

ΛΕΥΚΗ: Μά πρός Θεού μπροστά στόν... Φρϊξο... τί κουβέντες είν’ αύ- 
τές; Πατέρα, μέ κάνεις νά τά χάνω. Πριν λίγο ή καλωσύνη σου δέν είχε όρια 
καί μέσα στό θυμό σου άκόμα. Τώρα...

ΝΙΚ.: Καλωσύνη ξεκαλωσύνη βάζω τά πράγματα στήν τάξη. Βρέ παι
διά, καθήστε δυό λεπτά. Κάθησε, Φρϊξο... κάθησε, χρυσόστομη κουνιάδα μου 
καί δεύτερη μητέρα τής Λευκής. Νά καθήσετε νά πάρουμε τά πράγματα μέ τή 
σειρά. Καθήστε είπα, (κάθονται)

ΧΡΥΣΗ: Θά ρίξω κάτι άπάνω μου γιατί κάνει κρύο. Έσύ Λευκή;
ΝΙΚ.: Φέρε τής Λευκής κάτι πιο βαρύ, μήν έχουμε καί κρυολογήματα.
ΛΕΥΚΗ: Δέν θέλω τίποτα. Νιώθω ζεστή. Τό κρύο θά κοιτάμε τώρα;

ΝΙΚ.: Κάθησε παιδί μου, Φρϊξο. Δέν τρώμε άνθρώπους κι ας έχουμε άπό 
γενιάς σέ γενιά διαφορές. Καί τί διαφορές... καί στά κτήματα καί στά πολιτι
κά τού χωριού, (φεύγει ή Χρυσή) ' Η σειρά λέγει τό εξής: νά ρωτηθώ έγώ: καί 
άπάντησα έν πιέσει «ναί». Νά ρωτηθεί ό πατέρας σου, οχι έν πιέσει άλλά έν 
ψυχραιμία. Νά πεϊ κι αύτός τό «ναί». Καί μετά έχουμε νά λύσουμε τό θέμα 
τού Μύλου. "Ολα τά αύλοτόπια γύρω άνήκανε στή γενιά μου κι οχι στή γενιά 
τού πατέρα σου. Νά τά δώσει πίσω, όχι σέ μένα, σ’ έσένα πού θά γίνεις 
γαμπρός μου.

ΧΡΥΣΗ: (μπαίνοντας) Αύτή είναι ή διαφορά; Λογαριασμοί τής άγοράς, ή 
οκά κ’ ό πήχυς.

ΝΙΚ.: Κι ό νούς γιά τό καλό τών παιδιών.
ΧΡΥΣΗ: Κάτι μυρίζουμαι... μέ τραβάς νά συμφωνήσω.
ΝΙΚ.: Δέ σέ ρώτησα αν συμφωνάς. Έγώ κάνω κουμάντο έδώ μέσα.
ΛΕΥΚΗ: Κι αν άρνηθεϊ ό πατέρας τού Φρίξου νά τού δώσει τό Μύλο; 

’Έχει κι άλλα παιδιά στό κάτω-κάτω.
ΝΙΚ.: Τότε τό ναί τό δικό μου, γίνεται όχι. Καί «’Όχι»! πολύ μεγάλο.
ΦΡΙΞΟΣ: Τότε νά μού έπιτρέψετε νά πηγαίνω. ’Αρκετά σάς στενοχώ

ρησα όλους.

ΛΕΥΚΗ: Φρϊξο... Πατέρα...
ΝΙΚ.: "Αντρας είσαι καί κάνε όπως σέ προστάζει τό μυαλό σου.
ΛΕΥΚΗ: Αύτό σημαίνει πώς δέν σέ νιάζει πιά αν τόν συλλάβουν κι αν 

έχουμε πλεξίματα μέ τήν άστυνομία.
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NIK.: Γιατί νά με νιάσει; Τί έκαμα; "Ο,τι έκαμα το έκαμα μέ τή συνεί
δηση μου καθαρή.

ΛΕΥΚΗ: Τότε θά φύγω κι έγώ!
ΝΙΚ.: Χαχά (γελά) Κορίτσι μου φράχτη μέ φράχτη, κήπο μέ κήπο γιά νά 

πάτε, αν πάτε, στό σπίτι του Φρίξου; Κι ό ιδιότροπος ό συμπέθερός μου νά 
σάς πετάξει έξω καί νά γίνετε κορόϊδο τ'ού χωριού; (Αυστηρά) Λευκή, δέν είναι 
κουβέντες αύτές. Μά το σταυρό πρώτη φορά σ’ άκούω νά μιλάς έτσι κι αύτό 
δέ μ’ άρέσει.

ΧΡΥΣΗ: Σ’ έσένα άρέσει μόνο το «μάλιστα κύριε». 'Η ύποταγή.
ΝΙΚ. Γιατί είμαι ό ύπεύθυνος τού σπιτιού, ό νοικοκύρης. Καί θέλω μόνο 

το καλό σας. Τήν άσφάλειά σας. Το σίγουρο μέλλον. Σίγουρα άπο όλες τίς 
μεριές. Κοιτάζω κάθε τόσο τί γίνεται, τί καταστροφές, τί έξευτελισμοί. Μ ’ 
άρέσει, κυρά μου, ή σιγουριά. Τ’ άκούς; Πού πάς Λευκή; (ή Λευκή μπαίνει στό 
σπίτι).

ΧΡΥΣΗ.: Μού τή σκότωσες. Νά πάω νά δώ τό παιδί μου (μπαίνει κι 
αυτή μέσα. Πέφτει ή καρέκλα).

ΝΙΚ.: Παρασέρνει τά πάντα στο θυμό της ή κουνιάδα μου (πάει νά ση
κώσει τή καρέκλα) (Ό Φρίξος κάνει τό ίδιο) ’Όχι! ’Εδώ μέσα νοικοκύρης έγώ 
είμαι. Καί στά καλά καί στά κακά. Σέ ολα. Βοήθεια δέ θέλω άπο κανένα.

ΦΡΙΞΟΣ: Μά κύριε Νικόλα, πιστέψετέ με δέν ήθελα νά σάς στενοχωρή
σω. Καταλαβαίνω τή θέση σας... ’Αλλά... άφού...

ΝΙΚ.: ’Αφού δέ θέλω νά πάρεις φράχτη-φράχτη, κήπο-κήπο, κλπ. ε! 
'Ωραία μάς τήν κατάφερες. Τώρα θά μάς πληρώσεις. Έ; Καί ποιος σού είπε 
νά φύγεις φράχτη-φράχτη, κήπο-κήπο, καί νά μού ξεσηκώσεις καί τό κορίτσι 
μου; Τό μεγάλωσα μέ το αίμα τής καρδιάς μου χρόνια τώρα κι ήρθες έσύ έτσι 
μέ το ζόρι...

ΦΡΙΞΟΣ: ’Όχι μέ το ζόρι.
ΝΙΚ.: Μέ τό ζόρι νά μού τήν πάρεις; Χωρίς τέλος πάντων, νά περάσουν 

λίγες μέρες νά χωνέψω το πράγμα, νά πείσω τον έαυτό μου πώς έγώ θά πάω 
σέ δεύτερη μοίρα άπο έσένα; Ξέρεις μωρέ, πώς τίποτα άλλο δέν έχω στον 
κόσμο παρά τή Λευκή μου;

ΦΡΙΞΟΣ: Σέ καταλαβαίνω, κύριε Νικόλα.
ΝΙΚ.: Νά σταθείς τίμιος άντρας, νοικοκύρης μέ τά όλα σου νά προστατέ

ψεις αύτό το παιδί, χωρίς νά στενοχωρηθεί ποτέ, χωρίς νά τού λείψει τίποτε;
ΦΡΙΞΟΣ: (σιωπά)
ΝΙΚ.: Μίλησε, μωρέ, κι ας είσαι γυιός τού έχθρού μου.
ΦΡΙΞΟΣ: Ναί! κύριε Νικόλα. Θά κάμω τό πάν γι’ αύτό.

ΝΙΚ.: Σού τή δίνω γυναίκα σου.
ΦΡΙΞΟΣ: Ά!
ΝΙΚ.: (Ρίχνει τό κεφάλι στό τραπέζι)

ΦΡΙΞΟΣ: Λευκή, Λευκή. (Σηκώνεται, πάει κοντά στον Νικόλα) Πατέρα, 
σού συμβαίνει τίποτα...

ΛΕΥΚΗ: Φρίξο, φεύγεις;
ΦΡΙΞΟΣ: ’Όχι, ό πατέρας.
ΛΕΥΚΗ: Πατέρα
ΧΡΥΣΗ: ’Άλλες λαχτάρες;
ΛΕΥΚΗ: Πατέρα!
ΝΙΚ.: (Σηκώνεται) Δέν έχω τίποτε. Πήρα τήν άπόφασή μου.
ΛΕΥΚΗ: Ποιά άπόφαση; Γιά τί πράμμα;
ΝΙΚ.: Νά μείνω μοναχός.
ΛΕΥΚΗ: Πατέρα (τον άγκαλιάζει)
ΝΙΚ.: Σού δίνω τον Φρίξο, χωρίς πίεση άπο κανένα, άλλά μέ τή θέληση 

μου. Μέ καταλαβαίνεις, Φρίξο;
ΦΡΙΞΟΣ: Ναί, πατέρα, σέ καταλαβαίνω.
ΦΩΝΗ: 'Ο κατ’ οίκον περιορισμός τελείωσε. Μπορείτε νά κυκλοφορή

σετε!
ΝΙΚ.: Ουφ! Πολύ μάς κόστισε τούτη ή νύκτα.
ΦΩΝΗ ΓΕΙΤ.: Κύρ-Νικόλα, πώς τά περάσατε μέ τήν έρευνα;
ΧΡΥΣΗ: Κακά, ψυχρά κι άνάποδα. ’Όχι! Καλό, τέλος καλό. ’Αλλά πιο 

καλή ή Λευκωσία. Βλέπεις έδώ ή έξοχή μάς τάραξε τά πλεμόνια καί τό μυα
λό. ’Αλλά, καλά είμαστε, γείτονα. Τοπαμε.

ΝΙΚ.: Τί έπαθες, Χρυσή;
ΦΩΝΗ ΓΕΙΤ.: ’Ά, μέ συγχωρείτε. Έχεις καί ξένους...
ΝΙΚ.: Δικός μας άνθρωπος είναι, γείτονα.
ΦΩΝΗ ΓΕΙΤ.: Μμ! Κάτι μού ψιθύρισε ό Μεμέτης όταν ήρθε έδώ στό 

σπίτι μου μέ τούς Εγγλέζους. Λες...!
ΧΡΥΣΗ: Δάγκωσε τήν γλώσσα σου, γείτονα. ’Άντε έσείς νά μπείτε μέ

σα. Θά κρυώσει ή Λευκή. Νά φτιάξουμε τίς βαλίτσες μας. Αύριο πρωί-πρωί 
φεύγουμε γιά τή Λευκωσία.

ΛΕΥΚΗ: Καλά, μή φωνάζεις. Θά μπούμε μέσα. (Κλείει ή πόρτα)
ΝΙΚ.: Παρατρέχει ή γλώσσα σου, Χρυσή. ’Έμαθες τίποτε, γείτονα; Τί 

ήταν οί φασαρίες;
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ΦΩΝΗ ΓΕΙΤ.: Τά νέα θαρθοΰν σε λίγο. '0 γυιός μου ήταν κάτω στο 
καφενείο του Πλάτανου. "Οπου νάναι θάρθει. Κάτι θά μάθουμε. 'Ο Φρίξος...

ΧΡΥΣΗ: Έδώ ήταν άπο νωρίς.
ΝΙΚ.: Θά μάθουμε, θά μάθουμε. Έσύ Χρυσή, τσιμουδιά. Μμ. Έρχετε ό 

Μηλιόνης τρεχάλα.
ΧΡΥΣΗ: Ποιος καλέ, έρχεται;
ΝΙΚ. ' Ο πατέρας τού Φρίξου.
ΧΡΥΣΗ: Φρίξο, ό πατέ... (φωνάζει)
ΝΙΚ.: ’Άσε τους, Χρυσή. Πήγαινε κι έσύ μέσα.
Μ ΗΛΙΟΝ.: Καλησπέρα κύρ-Νικόλα (αυστηρά)
ΝΙΚ.: Καλώς τον Μηλιόνη. Πώς άπ’ έδώ; (Μάλλον αδιάφορα)
ΜΗΛΙΟΝ.: Σέ τέτοια φρικτή νύχτα, θέλεις νά πεις; Έ; Λοιπόν, νά μήν 

τά πολυλογούμε. Κάτι μού ψιθύρισε ό Μεμέτης, ό χωριανός μας, τον ξέρεις 
δά. Καί τού έκλεισα το στόμα, θά τού δώσω μέ ξεπεσμένη τιμή το μικρό 
οικογενειακό του κτήμα κοντά στο περιβόλι του. Γιά νά ρουφήσει τη γλωσσά 
του.

ΝΙΚ.: Δηλαδή σέ άπείλησε; ’Αλλά τί στέκεσαι στο κατώφλι. ’Ανέβα, 
καλέ, στή βεράντα.

ΜΗΛΙΟΝ.: Εύχαριστώ. "Αν με άπείλησε; Χειρότερα. Θά σ’ έπαιρνε κι 
έσένα στο λαιμό του. "Αν δέν σού κατεβεϊ αύριο... και σού ζητησει δανεικα και 
άγύριστα. ’Αλλά...

ΦΡΙΞΟΣ: (Βγαίνει εξω) Θά τόν... καθαρίσω.
ΜΗΛΙΟΝ.: ’Έλα καί ρούφηξε τη γλώσσα σου. Πολύ μού κόστισες μέ 

τούς πατριωτισμούς σου. "Ολα έχουνε τό μέτρο τους. ’Όχι νά τρίβουμε τα 
μούτρα μας στις πέτρες. ’Άρρωστος άνθρωπος τού λογου μου και να με ταρά
ζεις την κάθε ώρα καί στιγμή.

ΝΙΚ.: Δέν τάμαθες, βέβαια.
ΜΗΛΙΟΝ.: Τί νά μάθω; Πώς τούς προμηθεύεις... κλπ. νά μήν τά συζητά

με!

ΝΙΚ.: ’Όχι, αύτά, Μηλιόνη μου. ’Άλλα... άλλα...
ΦΡΙΞΟΣ: Πατέρα... άρραβωνιάστηκα τή Λευκή. Θέλω τήν εύχή σου. 

Μή ρωτάς...
ΜΗΛΙΟΝ.: Δηλαδή; Μιά στιγμή, παιδί μου, καί δέν καταλαβαίνω.

NIA.: Κάθησε, Μηλιόνη.
ΜΗΛΙΟΝ.: Μιά στιγμή... Πρώτα νά καταλάβω.

ΦΡΙΞΟΣ: ’Ακούσε, πατέρα. Μετά καί μετά, νά μήν τά λέμε κι άκούνε 
κι οί τοίχοι κι οί Μεμέτηδες, έφτασα έδώ. Είδα φώς. Χτύπησα τό παράθυρο 
τής Λευκής καί μού άνοιξε. ’Έπρεπε νά κρυφτώ κάπου. Μόλις άκουσα τό 
στρατιωτικό τζιπ δοκίμασα νά φύγω κήπο-κήπο. "Ομως θάτανε πραγματική 
αύτοκτονία. Μ’ έμπόδισε ή Λευκή. Μ’ έβαλε στό ύπνοδωμάτιό της. "Οταν ό 
πατέρας της παρουσίαζε τά μέλη τού σπιτιού του στον ’Άγγλο άξιωματικό, ή 
Λευκή μέ σύστησε σάν άρραβωνιαστικό της. Ό πατέρας της δέν τάχασε. 
Απεναντίας δέν έδειξε καθόλου έκπληξη. "Υστερα τά συζητάμε. Καί ζήτησα 
τή Λευκή.

ΜΗΛΙΟΝ.: Δηλαδή πληρώνεις τή σωτηρία σου μέ άρραβωνιαστικά!
ΝΙΚ.: (Αυστηρά) Τί λές, Μηλιόνη;
ΜΗΛΙΟΝ.: Ανταλλάγματα.
ΝΙΚ.: "Ακούσε, Μηλιόνη. Πιάσε τό γυιό σου κι έξω άπ’ έδώ. 'Η γενιά 

μου έχει μέτωπο καθαρό. Καί τίμιο λόγο.
ΦΡΙΞΟΣ: Πατέρα.
ΛΕΥΚΗ: (Βγαίνει εξω) Πατέρα, μή...
ΝΙΚ.: "Εμπα μέσα, Λευκή. Τέτοια προσβολή δέν δέχομαι. Καί μάλιστα 

άπο Μηλιόνηδες. Μέτωπο καθαρό έχω. Κόσμος καί κοσμάκης ξέρει τις τίμιές 
μου δουλειές. Τώχει αύτός καθαρό πρόσωπο;

ΛΕΥΚΗ: Πατέρα.
ΦΡΙΞΟΣ: Πατέρα. Θά τρελλαθώ.
ΜΗΛΙΟΝ.: Αρπάξανε τήν περίσταση γιά νά μάς δέσουν χειροπόδαρα.
ΦΡΙΞΟΣ: Πατέρα, μέ σώσανε, χωρίς νά ζητάνε τίποτε. Έγώ ζήτησα 

τή Λευκή. Καί ό πατέρας — ό κύρ-Νικόλας, ό νέος μου πατέρας — μάς παί
δεψε πολύ γιά νά δεχθεί. Κι ήρθες νά τά καταστρέψεις δλα; Τί μένει; Νά πάρω 
τά μάτια μου καί νά χαθώ.

ΜΗΛΙΟΝ.: Νά πας στό σπίτι.
ΛΕΥΚΗ: "Οχι, οχι! καί στούς δυό. ’Έχουμε πιά κι έμεϊς οί νέοι δικαιώ

ματα. "Αν έχετε έσείς τις διαφορές σας, δέν θά καταστρέψουμε έμεϊς τή ζωή 
μας.

ΧΡΥΣΗ: Ό νοικοκύρης έχει τόν πρώτο λόγο, Λευκή μου. Ό πατέρας 
σου.

ΛΕΥΚΗ: "Οχι, θεία. Νοικοκύρης ό πατέρας μου, νοικοκύρης κι ό Φρίξος 
πού έδωσε τό λόγο του στον πατέρα μου.

ΜΗΛΙΟΝ.: Τί λόγο, παρακαλώ;
ΛΕΥΚΗ: Νά σταθεί τίμιος άντρας καί νοικοκύρης μέ τά ολα του. Νά μέ 

προστατέψει. Τό ύποσχέθηκε στον πατέρα μου.
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ΦΡΙΞΟΣ: Tò ύποσχέθηκα καί θά κρατήσω τό λόγο μου.
ΜΗΛΙΟΝ.: "Ωστε έχουμε καί άνταρσίες; Ψήλωσες πολύ το κεφάλι.
ΦΡΙΞΟΣ: Γιατί έχω δίκιο, πατέρα.
ΜΗΛΙΟΝ.: Θά φύγω. Άλλά θά το μετανιώσεις. Δε σέ θέλω γιά παιδί 

μου. Πήγαινε μέ τούς εχθρούς τής γενιάς μας... γιά νά γίνεις νοικοκύρης καί 
τίμιος άντρας.

ΦΡΙΞΟΣ: θά πάω, πατέρα. "Ομως δέν θ’ άρνηθώ ποτέ πώς είμαι γυιός 
σου. Ούτε θά προσβάλω τήν γενιά μας.

ΝΙΚ.: Σέ χαίρομαι, Φρίξο. Δέν μετανιώνω πού σέ δέχτηκα γαμπρό μου. 
'Η εύχή μου ισχύει καί τώρα καί πάντα. Στάσου, μωρέ Μηλιόνη. Χρόνια 
τσακωνόμαστε. Τί βγαίνει; Έσεϊς μού φάγατε μερικά κτήματα. "Ε; Καί τό 
κτήμα τού Πλάτανου. "Ομως έγώ έστησα περιουσία στήν πόλη, πού αν πουλή
σεις έσύ δλα τά κτήματά σου κι ολοι οί συγγενείς σου τά δικά τους, μήτε τά 
μισά μου λεφτά δέν τ’ άντικρύζετε. Άπό τήν άλλη είναι καί τούτοι οί δύσκο
λοι καιροί. Τί τσακωνόμαστε, μωρέ; Πρώτος σού δίνω τό χέρι. Δέν θέλω...

ΦΡΙΞΟΣ: Δώσε τό χέρι σου, πατέρα.
ΛΕΥΚΗ: Δώσε τό χέρι σου, πατέρα Μηλιόνη.
ΧΡΥΣΗ: "Ελα καί μάς πρήξατε τό σηκώτι καί οί δυό σας.
ΜΗΛΙΟΝ.: Κι ή μακαρισμένη ή μάνα σου, τί θά πεϊ;
ΝΙΚ.: Ξαδέλφη μου ήταν. Κι άπό τις δυό γενιές είχε αίμα, ό Θεός νά τήν 

άναπάψει.
ΜΗΛΙΟΝ.: Είναι άλήθεια πώς ποτέ δέν μίλησε έναντίον σας. Καί μ’ 

ένοχλοΰσε αύτό. Άν θά τήν εύχαριστήσει έκεϊ ψηλά στόν ούρανό, τότε θά 
μερώσουμε. Καί νά συμπεθερέψουμε. Νά τό χέρι μου, Νικόλα συμπέθερε.

ΛΕΥΚΗ + ΦΡΙΞΟΣ: Πατέρα...
ΧΡΥΣΗ: Καλέ παραβλέψαμε. Χαρές είχαμε. Τί νά φέρω, τί...
ΜΗΛΙΟΝ.: "Ακούσε, Νικόλα. ’Επιστρέφω τό κτήμα τού Πλάτανου. Θά 

τό γράψω στ’ όνομα τής κόρης σου.
ΦΡΙΞΟΣ: Πατέρα.
ΝΙΚ.: Κι έγώ στήν έπιχείρησή μου, θά δώσω τά 25% στό γυιό σου. Νά 

καθήσει έκεϊ, νά ιδρώσει, νά γίνει έμπορας στήν πόλη.
ΜΗΛΙΟΝ.: Γιατί τά 25%;
ΝΙΚ.: Τό λογικό.
ΜΗΛΙΟΝ.: Λογικό είναι τουλάχιστο μισά καί μισά. Νά μπορεί νά κινη

θεί έλεύθερα.
ΧΡΥΣΗ: ’Έ, οχι ν’ άρχίσουμε διαφορές μόλις συμπεθερέψαμε.

ΜΗΛΙΟΝ.: Σωστά!
ΝΙΚ.: Τό παραλιακό κτήμα σέ ποιό θά τό δώσεις;
ΜΗΛΙΟΝ.: Τώγραψα κιόλας στόν Φρίξο.
ΝΙΚ.: Κι έγώ τό 50% τής έπιχείρησης τώγραψα στή Λευκή.
ΧΡΥΣΗ: Δημοπρασία έχουμε; Καλέ θά μέ τρελλάνετε;

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Μεταδόθηκε άπό τό Ραδιοφωνικό "Ιδρυμα Κύπρου τή 1 ’Απριλίου 1985
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Ο ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ 
(Μονόπρακτο)

Πετρής 
Μαρία 
Θεία

ΠΡΟΣΩΠΑ:
Μιχάλης 
Χαράλαμπος 
’Αγόρι 
Κορίτσι

Α'ΣΚΗΝΗ

(Στη σκηνη τραπέζι μέ φτωχικό τραπεζομάντηλο. Γύρω στο τραπέζι καρέ
κλες. Σχεδόν γυμνό δωμάτιο. Μόλις άνοίγει ή σκηνη ή Θεία κοιτάζει μια φωτο
γραφία καί κλαίει)

ΘΕΙΑ: (όρθια) Χαράλαμπέ μου, άδελφέ μου. Σέ πήρε ό Θεός άπο έμάς. 
“Ερημους κι ορφανούς μάς άφησες. Άδελφέ μου, σέ βλέπω όμως. Σέ βλέπω, 
ολοζώντανο, έδώ στη φωτογραφία! (Κρατά τη φωτογραφία. ‘Ανοίγει ή πόρτα 
μ ’ ένα τριγμό...)

ΜΑΡΙΑ: (Μπαίνοντας) Τη λαδώνεις μά πάλι τρίζει.
ΘΕΙΑ: Γιά và μάς τον θυμίζει.
ΜΑΡΙΑ: Προς Θεού, θεία Αγγέλα! Νά μήν τον ταράζουμε στο μνήμα 

του.
ΘΕΙΑ: Σου λέω, νύμφη, τον βλέπω. Κι άμα τον βλέπεις, Μαρία μου, 

πάει νά πει ζεϊ. * Ολόσωμο σου λέω. Στον ύπνο καί τον ξύπνιο μου. Νά τώρα, 
πού άνοιγες την πόρτα, σά νάβλεπα τον άδερφό μου τον Χαράλαμπο νά μπαί
νει.

ΜΑΡΙΑ: (Κάθεται) Θά μου φύγει το μυαλό. Δέν φτάνει πού δλο πίσω 
πάμε, μάς ταράξανε τά χρέη, τό παιδί μεγαλώνει... Κι έσύ κλαίεις, κλαίεις, 
άναστενάζεις, παιδεύεσαι...! Καί ταράζουμε τον αιώνιον ύπνο του!

ΘΕΙΑ: Μαρία. Γιά μένα ό άντρας σου ζεϊ. Καταλαβαίνω πώς... κάτι 
άσυνήθιστο σου συμβαίνει... δμως πρέπει νά κοιτάξεις...

ΜΑΡΙΑ: Τα μαύρα χάλια μας κοιτάζω καί δέν βλέπω θεραπεία. "Αν 
έλειπε κι ό Πετρής, πότε-πότε νά μάς μπαλλώνει καί καμμιά άνάγκη, δέν 
ξέρω πού θά καταντούσαμε.
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ΘΕΙΑ: Αύτή ή καλσωσύνη του Πετρή, μέ άναστατώνει. Χαίρομαι καί 
φοβάμαι. Είναι σωστό, ένας μακρυνός συγγενής μας, έστω κι αν ήταν φίλος 
του Χαράλαμπου...

ΜΑΡΙΑ: Του μακαρίτη.
ΘΕΙΑ: “Οχι μακαρίτης. "Οχι! 'Ο Χαράλαμπος ζεϊ. Γιά μένα δέν πέθανε 

ποτέ!
ΜΑΡΙΑ: Μέ συγχωρείς, θεϊα. Δέν το είπα γιά νά σέ στεναχωρήσω.
ΘΕΙΑ: ("Εντονα) Δέν είναι σωστό ό Πετρής νά μπαινοβγαίνει στο σπίτι 

μας μ’ έτσι τρόπο! 'Η γειτονιά έχει μάτια. ’’Εχει καί γλώσσα νά το πει πιο 
πέρα. Κι αύτιά νά τό άκούσουν. Καί γλώσσες νά πουν το χοντρό τους, τη 
διαβολή, το κουτσομπολιό...

ΜΑΡΙΑ: Σωστά μιλάς, θεία. 'Ησύχασε. ’Αλλά τί μέλλον βλέπεις στο 
σπίτι μας; Πώς θά μεγαλώσει το παιδί; ’Εγώ δέν ξέρω καμμιά δουλειά - καί 
που δουλιές τώρα! Έσύ, δέν... έχεις δυνάμεις...! (Κλαίει) ' Ο πατέρας συγχωρέ- 
θηκε.

ΘΕΙΑ: (την πλησιάζει) Καλά, καλά, Μαρία μου. Μιά κουβέντα είπαμε, 
έτσι γιά νά σκεφτοϋμε. Πές πώς δέν μίλησα, δέν είπα τίποτε. 'Ο Θεός νά μέ 
κάψει αν έβαλα κακό στο νού μου.

ΜΑΡΙΑ: (μισοκλαίει) Προπάντων μέ τυραννούν οί προαισθήσεις σου 
όταν μου λές... ' Ο Χαράλαμπος ζεϊ, ό Χαράλαμπος θάρθει, ô Χαράλαμπος θά 
τά διορθώσει δλα, ό Χαράλαμπος θά φέρει τον ήλιο... είναι τόσα χρόνια τώρα 
πού...

ΘΕΙΑ: ’Ά! αύτά τά πιστεύω. "Ολα κι δλα, νά σου κάνω όλες τις χάρες, 
νά σφικτοκλειδώσω το στόμα μου, νά κλείω τά μάτια μου, άλλά δέν μπορώ νά 
πιστέψω πώς ό Χαράλαμπος, ό άδελφός μου καί το άποκούμπι μας δέν ζεϊ. 
Ζεϊ. Θά μέ θυμηθείς μιά μέρα.

ΜΑΡΙΑ: Κι δμως κάθε χρόνο κάνουμε το μνημόσυνο, άγοράσαμε καί τό
πο γιά τον τάφο του, τά μισά λεφτά μάλιστα τάδωσες έσύ.

ΘΕΙΑ: "Ολα αύτά γιά τά μάτια τού κόσμου. "Ετσι είναι ή σειρά. Πρέπει 
δμως νά κανονιστεί το θέμα τού Πετρή.

ΜΑΡΙΑ: Τί θά πεϊ νά κανονιστεί;
ΘΕΙΑ: (κάθεται) "Ακούσε, Μαρία μου. Βλέπω τά μάτια σου, βλέπω τά 

φερσίματά σου, άκούω πώς άλλάζει ή φωνή σου όταν έρχεται έδώ ό Πετρής. 
Στο βάθος δέν σέ άδικώ. Σκυλιάζω προς στιγμής, γιατί δέν μπορώ ούτε καί νά 
το σκεφτώ πώς θά πάρει άλλος τη θέση τού Χαράλαμπου. ’Αλλά καταλαβαί
νω τη θέση σου. Νέα κοπέλλα είσαι, σωστό τριαντάφυλλο. ' Η φύση δέν άλλά- 
ζει κι ας κινά άγριεμένα τό δάκτυλό της ή προκοπή, (κτύπημα στην πόρτα). ' Ο 
Πετρής.

ΜΑΡΙΑ: (σηκώνεται άξαφνα). 'Ο...
ΘΕΙΑ: Κάθησε έκεϊ. (κουνά τό κεφάλι) Θά τού άνοίξω. Κι δτι είπαμε, 

μεταξύ μας. "Ε! (βγαίνει).

ΜΑΡΙΑ: Ό Πετρής! Κι έγώ θάχω τά χάλια μου! άκτένιστη! (περπατά νευ
ρικά έόώ κι έκεί. Φτιάχνει τά μαλλιά της.) Καί τό φουστάνι μου τσαλακωμένο... 
(κοιτάζει τά ρούχα της).

ΘΕΙΑ: (άπ ’ εξω) "Ελα μέσα, Πετρή.
ΠΕΤΡΗΣ: (άπ ’ εξω) Καλή σας ώρα.
ΘΕΙΑ: (άπ ' εξω) Καλώς τον. (μπαίνει) Μαρία, ό Πετρής.
ΜΑΡΙΑ: Έδώ είμαι!
ΠΕΤΡΗΣ: Γειά σου, Μαρία.
ΜΑΡΙΑ: Γειά σου. Μέ τό καλό πώς άπό έδώ;
ΘΕΙΑ: Κάθησε, Πετρή. "Εχουμε γλυκό κυδώνι. "Η θέλεις καφεδάκι;
ΜΑΡΙΑ: Κι άπό τά δύο!

ΠΕΤΡΗΣ: ’Αφού τό θέλει ή Μαρία... "Α! νά σας πώ τά εύχάριστα. 
Αύτός ό σπαγγοραμένος, ό Χριστοφής, θά σας εύκολύνει λέει, νά μήν πουλήσει 
τό σπίτι σας, αν τού δώσουμε ένα τοϊς έκατό περισσότερο τόκο. ’Αλλά θέλει 
νά πληρωθούν πρώτα οί τόκοι.

ΘΕΙΑ: Καί πού νά βρούμε τά λεφτά;
ΠΕΤΡΗΣ: Θά δώ τό θειο μας, τόν γέρο Οικονόμο. "Ισως βρούμε μιά 

λύση.

ΜΑΡΙΑ: Τό κυδώνι καί τό καφεδάκι, θεία ’Αγγέλα! Δέν θά μας τά φέ
ρεις;

ΘΕΙΑ: "Α! ναί! μέ τά δάνεια καί τούς τόκους χάσαμε τη σειρά μας. (φεύ
γει)

ΠΕΤΡΗΣ: Μη στενοχωριέσαι, Μαρία. Θά σκεφτώ μιά λύση. 'Ο Χαρά
λαμπος, ό μακαρίτης, ήταν σάν τόν άδελφό μου. Δέ θά σάς άφήσω νά χαθείτε. 
"Αν ό Παπά-Οίκονόμος δέν έχει καμμιά άλλη ιδέα, θά φροντίσω νά πάρετε 
δάνειο άπό την τράπεζα μέ έγγύησή μου, νά πληρώσετε τόν σπαγγοραμμέ,νο. 
' Η τράπεζα είναι πιο λογική. "Ωσπου νά δούμε τί θά γίνει.

ΜΑΡΙΑ: Τί νά γίνει, Πετρή. "Η πρέπει νά βρώ δουλειά...
ΠΕΤΡΗΣ: Σήμερα; Πού νά βρεθούν δουλειές. Νά καθήσεις λέω σπίτι 

σου. Θά κοιτάξω νά δώ... Μπορεί ό Παπά-Οίκονόμος νάχει καμμιά ιδέα...!
ΜΑΡΙΑ: Είναι καί τό μέλλον τού παιδιού μου. Αύτό μέ βασανίζει. Άκό

μα είναι μικρός. "Υστερα; Ποιό δρόμο θά πάρει; (άναστενάξει). "Οσο τό σκέ
φτομαι πάω νά τρελλαθώ.
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ΠΕΤΡΗΣ: Θά το βοηθήσουμε το παιδί, μην άνησυχεϊς. Τόσοι συγγενείς 
καί φίλοι είμαστε. Καί νά σκέφτεσαι πάντα πώς ό Θεός είναι μεγάλος. Κλείει 
πόρτα...

ΘΕΙΑ: (μπαίνει) Καί άνοίγει καμαρόπορτα. Αυτός μεριμνά για όλους.
ΠΕΤΡΗΣ: Να χαρώ τις γρηγοράδες σου, θεία ’Αγγέλα.
ΜΑΡΙΑ: Είναι ή προστασία μας.
ΘΕΙΑ: Μη λες μεγάλα λόγια. Πετρή μου, είχα ζεστό νερό καί γρήγορα 

σου έφτιαξα τό καφεδάκι.
ΠΕΤΡΗΣ: "Α! μοσκοβολά.
ΘΕΙΑ: Τό κυδώνι.
ΠΕΤΡΗΣ: (τό παίρνει, με την πρώτη μπουκιά). Γειά στά χέρια σου, θεία 

’Αγγέλα. 'Υπέροχο.
ΘΕΙΑ: ' Η Μαρία τώφτιαξε.
ΠΕΤΡΗΣ: ’Αλήθεια! Συγχαρητήρια, (συνεχίζει να το τρώει)
ΘΕΙΑ: Στά γλυκά είναι άφταστη. ’Αλλά καί στην κουζίνα. Λογιών- 

λογιών φαγιά. Καί προσεκτική... άσε! Τό νερό σου!
ΠΕΤΡΗΣ: ’Ά! εύχαριστώ. Στην ύγεία σας.

ΘΕΙΑ: "Οτι ποθείτε.
ΜΑΡΙΑ: Εύχαριστώ.
ΠΕΤΡΗΣ: Καί τώρα τό καφεδάκι; Γιατί δεν κάθεσαι, θεία ’Αγγέλα;
ΘΕΙΑ: "Εχω δουλειά στην κουζίνα. Νά τελειώνω γιατί περιμένουμε τον 

Παπά-Οικονόμο.
ΠΕΤΡΗΣ: Θαρθεϊ ό γέρο Οικονόμος;
ΘΕΙΑ: Ναί! τού μήνυσα γιά μια υπόθεση.
ΜΑΡΙΑ: Καί δεν μου τώπες, θεία;
ΘΕΙΑ: Πιάσαμε τις δουλειές καί ξέχασα.
ΠΕΤΡΗΣ: Έ! τότε είναι εύκαιρία νά συζητήσουμε την ύπόθεση τού 

σπιτιού έδώ...!
ΘΕΙΑ: ’Έχουμε ιδιαίτερα, Πετρή μου, μυστικά.
ΜΑΡΙΑ: (γελώντας) Ποια μυστικά, καλέ θεία;
ΘΕΙΑ: Ύ Ηπιες τό καφεδάκι σου, Πετρη μου;
ΠΕΤΡΗΣ: Τώπια, θεία ’Αγγέλα, μέ... διώχνεις;
ΘΕΙΑ: ’Όχι καλέ. Τί λόγια είνα’ αύτά. Νά τά συζητήσουμε μέ τό γέρο 

Οικονόμο. "Αν δέν σου κάνει κόπο, πέρασε σε καμμια μίση ώρα, να δούμε κι 

αύτό... τό δάνειο, πού λές. (κτύπημα στη πόρτα) Μμ! Όλα έρχονται κατ’ 
εύχήν. Ό Παπά-Οίκονόμος. Άπό τό χτύπημα φαίνεται. Γροθοκοπά τήν πόρ
τα. Κάθησε, Μαρία. Θά τού άνοίξω έγώ.

ΠΕΤΡΗΣ: Έ! νά πηγαίνω κι έγώ.
ΜΑΡΙΑ: Νά γυρίσεις γρήγορα, Πετρή. Πρέπει νά κλείσουμε τό θέμα τού 

δάνειου. Δεν μπορώ νά κοιμηθώ οσο τό σκέφτομαι.
ΘΕΙΑ: (άπ * έζω) 'Η εύλογία σου, Παπά-Οίκονόμε.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: (άπ ’ έζω) Τις εύχές μου, συγγένισσα.
ΘΕΙΑ: (άπ ’ εζω) Περάστε ή άφεντιά σας.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: (άπ εζω) Ο Θεός μόνο είναι άφέντης. (μπαίνει) ’Ώ! ή 

εύχή μου.
ΜΑΡΙΑ:
ΠΕΤΡΗΣ: (σηκώνονται) 'Η εύλογία σου. (φιλούν τό χέρι του).
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: ’Αγγέλα, καφεδάκι.
ΜΑΡΙΑ: Καί κυδώνι.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Α! όχι γλυκά. Δέν μού έπιτρέπουν οί γιατροί. Έχω 
λίγο σακχαρο στο αιμα, λενε. Δίαιτα, δίαιτα. Τί νά γίνει! γεράματα!

ΠΕΤΡΗΣ: Κτύπα ξύλο, παπά μου.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Κτυπάς, δέν κτυπάς, τό γήρας ούκ έρχεται μόνο.
ΠΕΤΡΗΣ: Λοιπον, με τη άδεια σας (σ όλους) καί τήν εύχή σας (προς 

τον παπά) νά πηγαίνω.
ΜΑΡΙΑ: Μη ξεχνάς. Σέ περιμένω.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Στην εύχή μου, Πετρή. Δέν κάθησες λιγάκι νά πούμε 

πώς τά πάνε οί δουλειές;
ΠΕΤΡΗΣ: Δουλειές ύπάρχουν. Κέφι καί νού νάχεις.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Ορθά! 'Η εύχή μου.
ΘΕΙΑ: Πάρε τον ως τήν πόρτα, καλέ Μαρία, (φεύγουν) Τά είδες, γέρο 

Οικονόμε;

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Τί νά δώ;
ΘΕΙΑ: Τά καί τά! πού σούλεγα τις προάλλες...
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Τί πάει νά πει τά καί τά. Μίλα καθαρά, ’Αγγέλα.
ΘΕΙΑ: Δέν μυρίζεσαι κάτι... κάτι... τά...
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Τό φαγητό;
ΟΕΙΑ. Θα με τρελλανεις. Κάτι καμώματα τού Πετρή καί τής Μαρίας;
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Πού τρεχει ο λογισμός σου, Αγγέλα;

26 27

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΘΕΙΑ: ’Ακούσε, ξάδελφε. Το μάτι μου δέν μου γελά. ' Ο Πετρής γλυκο- 
κοιτά τή Μαρία. ' Η Μαρία το ’ίδιο. ’Αστράφτει το μάτι της δταν τον συναντή
σει. "Οπου νάναι θ’ άρχίσει ή γειτονιά. Κάποτε θ’ άρχίσει το κουτσομπολιό. 
Κάποιος θά πετάξει τον πρώτο λόγο! Καί τότε ποιος τον μαζεύει; Άπό τήν 
άλλη τά χρέη μάς πνίξανε.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Τελευταίως βέβαια.
ΘΕΙΑ: ' Ο σπαγγοραμένος...
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: ' Ο Χριστοφής. Τά ξέρει κόσμος καί κοσμάκης. ’Ήμαρ- 

τον σου, Θεέ μου.
ΘΕΙΑ: Θέλει νά τού μετρήσουμε τούς τόκους καί κάτι άλλο...
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Λοιπόν, επί τού ψητού, «εσπέρας προκείμενον».

ΘΕΙΑ: (σταμάτα λίγο) Νά τούς παντρέψεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Τί; Μά έσύ λες πώς ό Χαράλαμπος ζεϊ καί περιμένεις 
τήν έπιστροφή του.

ΘΕΙΑ: Τό πιστεύω. ’Αλλά ώσπου νά έπιστρέψει δέν θέλω νάχουμε λα
χτάρες.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Μνήσθητί μου, Κύριε.
ΘΕΙΑ: Μνήσθητί, ξεμνήσθητι, τό γιαλί πάει νά ραγίσει. Στο χέρι σου 

είναι, ξάδελφε, άνθρωπε τού Θεού, νά καταφέρεις τον Πετρή νά παντρευτεί τή 
Μαρία. ’Έτσι θά ζήσουμε, θά ξεχρεώσουμε, θά μεγαλώσουμε τό παιδί καί θά 
γλυτώσουμε άπό τήν καταλαλιά τού κόσμου.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Δηλαδή, συμφωνώ μαζί σου. ’Έχεις, δέν λέω! 'Ο Θεός 

βοηθός μου.
ΘΕΙΑ: Παναγιά ή Δέσποινα.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Προσκυνώ τ’ ονομά της.
ΘΕΙΑ: (μπαίνει ή Μαρία) Σιγά! ’Έρχεται ή Μαρία!
ΜΑΡΙΑ: Τό φαγητό σά νά μισοκάηκε, θεία. Έσβυσα τό γκάζι.
ΘΕΙΑ: Καλά έκανες. Πιάσαμε τήν κουβέντα μέ τόν "Αγιο τού Θεού καί 

άποξεχάστηκα.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Κάθησε, Μαρία. Θέλω νά σέ ρωτήσω κάτι. Νά μού 

άπαντήσεις μέ ειλικρίνεια, όμως.
ΘΕΙΑ: Μιά στιγμή νά πάω στήν κουζίνα. Τό καθημερινό μας βάσανο. 

Μαγείρεμα, πλύσιμο, συγύρισμα...
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Καί εκκλησία, (φεύγει ή θεία).

ΜΑΡΙΑ: Σάς άκούω, δάσκαλέ μου.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Χωρίς περιττολογίες. Δέχεσαι είς γάμου κοινωνίαν τόν 
συγγενή μας τόν Πετρή;

ΜΑΡΙΑ: Είναι πρότασή του;
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Δική μου ιδέα καί τής...
ΜΑΡΙΑ: Τής θείας; Παράξενο.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Διότι περιμένει τήν έπιστροφή.... παρ’ ολίγον τού 

άσώτου θάλεγα... τού αιχμαλώτου.
ΜΑΡΙΑ: "Αν ή άγιότης σας τό θέλει καί ή θέληση τής θείας είναι αύτή, 

θά... τό δεκτώ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Μεγάλα καί θαυμαστά τά έργα σου, Κύριε σ’ εύχαρι- 

στώ! Εντάξει τότε Μαρία, θά τό κανονίσω, λοιπόν. 'Ο Θεός μεθ’ ύμών.
ΜΑΡΙΑ: ’Αμήν.
ΜΑΡΙΑ: Δηλαδή, άγιε τού Θεού, είναι σίγουρος ό θάνατος τού Χαρά

λαμπου; Μέ τρώει ώρες-ώρες ή άμφιβολία. Μάς είπαν πώς τόν ντουφέκισαν. 
Κανείς, όμως δέν είναι σίγουρος...

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Αύτά είναι βεβαιωμένα, κι άπό τις ’Αρχές. Τί άνασκα- 
λίζουμε τό παρελθόν. Έσύ τώρα δά είπες τό ναί! "Η μήπως ύπάρχει άλλο... 
μμ! μυστικό έμπόδιο.

ΜΑΡΙΑ: Χριστός καί Παναγία μου. Δέν λερώνω τό στεφάνι μου κι ας 
περάσανε τόσα χρόνια άπό τόν θάνατο τού Χαράλαμπου. ' Η μνήμη του θά 
μένει πάντα μέσα μου.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Τό ναί! είναι... ναί. Θά μιλήσω στόν Πετρή. ’Έντιμος 
είναι, τό δικό του τώχει κι άπ’ ότι λέει ή... θεία σέ θέλει. ’Έ;

ΜΑΡΙΑ: Αύτό δέν τό ξέρω. Πάντως ή συμπεριφορά του δείχνει πώς μάς 
εκτιμά.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Έσύ;
ΜΑΡΙΑ: "Αν μέ θέλει είλικρινά, τόν προτιμώ άπ ’ όποιονδήποτε. ’Έχει 

πολλά καλά φυσικά, σάν τόν μακαρίτη.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Δηλαδή τό ναί! Είναι ναί!
ΜΑΡΙΑ: Ναί! (μπαίνει ή θεία).
ΘΕΙΑ: Τά κανόνισες, γέρο Οικονόμε;
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: ’Εγώ γέρος κι έσύ στά πρώτα σου νιάτα. Χίχι! Τά κανό

νισα συγγένισσα.
ΘΕΙΑ: Μπράβο, Μαρία. Αύτή είναι ή ζωή. Χάσαμε τόν άγγελό μας. 

’Έστω κι’ αν γιά μένα ζεϊ, παπά μου. Δέν μού τό βγάζεις άπό τό μυαλό μου 
εμένα. Καιρός νά βάλουμε άλλο προστάτη στό σπίτι μας. Τάχουμε ξαναπεϊ 
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αύτά. Κι έδώ πού τά λέμε, γέρο Οικονόμε, είναι κύριος μέ τά δλα του ό Πε
τρής. Κι άπό ’δώ ή Μαρία έχει τή νοικοκυροσύνη της. ’Άσε πού πετάω καμ- 
μιά κουβέντα στά νεύρα μου. ’Άλλη γυναίκα δέν θά μέ άντεχε.

ΜΑΡΙΑ: Τά παραλαλές, θεία Αγγέλα.
ΘΕΙΑ: Δέν τά παραλέω. Σέ νιώθω, σέ καταλαβαίνω καί σέ έκτιμώ. Γι’ 

αύτό έμεινε δούλα σας. (χτυπά ή πόρτα). Νά γύρισε τόσο γρήγορα ό Πετρής; 
Κοίταξε έσύ, Μαρία.

ΜΑΡΙΑ: Πάω, θεία (φεύγει ή Μαρία) ’ Η Παναγία ή Δέσποινα βοηθός 
μας.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Αμήν.
ΘΕΙΑ: "Αν είναι αύτός, βάλε τά δυνατά σου, συγγενή, (κτύπημα) "Ολοι 

έκτιμούν τό λόγο σου.
ΜΑΡΙΑ: Ποιος είναι παρακαλώ; (άπ ’ έξω)
ΠΕΤΡΗΣ: (άπ ’ εζω) ’Εγώ, Μαρία. 'Ο Πετρής.
ΜΑΡΙΑ: ’Έλα μέσα... Πετρή.
ΠΕΤΡΗΣ: Ξέχασα τήν τσάντα μου. Πρέπει κάπου έδώ νάναι...
ΜΑΡΙΑ: (μπαίνοντας) Νά κοιτάξω.
ΠΕΤΡΗΣ: Ω! Διακόπτω;
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Α! οχι. ’Έλα κάθησε. Θέλω νά σού μιλήσω.
ΜΑΡΙΑ: Νά! Τήν τσάντα. Τήν ξέχασες στήν καρέκλα πού καθόσουν!
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: ’Άσε την έκεϊ, Μαρία. Κάτι θά πώ στον Πετρή. Μας 

άφήνετε μόνους; (φεύγουν)
ΜΑΡΙΑ: ’Έλα, θεία, πάμε.
ΘΕΙΑ: Πάμε, Μαρία μου.
ΠΕΤΡΗΣ: "Αν είναι γιά το χρέος, ύπόσχομαι νά τό κανονίσω, άγιε τού 

Θεού.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: ’Ακούσε, Πετρή. Σάς ξέρω καλά! Συγγενείς είμαστε, 

γνωρίζω το σπιτικό σου, τίς καλωσύνες τής μάνας σου, τήν έντιμότητα τού 
πατέρα σου.

ΠΕΤΡΗΣ: Εύχαριστώ, γέροντα.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Ξέρω πώς είσαι δουλευτής καί τίμιος άνθρωπος. Μεγά

λωσες πιά. Δέν είναι;
ΠΕΤΡΗΣ: Ναί! καί οχι!
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Κακά τά ψέμματα. ' Ωρίμασες γιά καλά Πετρή! Πρέπει 

πιά νά στήσεις σπιτικό, μέ γυναίκα καί παιδιά.

ΠΕΤΡΗΣ: Τό σκέφτομαι, γέροντα. Είναι πιά καιρός.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Εύγε. Λοιπόν, μέ τήν εύχή τού Θεού καί τής Παναγίας 

σού προτείνω τή Μαρία μας.

ΠΕΤΡΗΣ: Μά... ή μνήμη τού Χαράλαμπου. Οί κουβέντες τού κόσμου...
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Απάντηση θέλω. Τίμια είναι ή Μαρία, νοικοκυρά είναι, 

ομορφη είναι...

ΠΕΤΡΗΣ: Μά ή ίδια μέ... θέλει; Μπορεί νά μέ λογαριάζει σάν φίλο τού 
μακαρίτη, άλλά άλλο φίλος καί άλλο σύζυγος.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: ’Ακούσε, Πετρή. Γιά νά σού προτείνω τή Μαρία μας, 
πιστεύω πώς σέ προτιμά άπό όποιονδήποτε άλλο.

ΠΕΤΡΗΣ: Κατ’ άρχήν δέχομαι. Άλλά...
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Άλλά; Τί;
ΠΕΤΡΗΣ: θά τό συζητήσω μέ τον έαυτό μου δυό-τρεϊς μέρες. Σέ παρα

καλώ, γέροντα, μήν πεις τίποτε στή... Μαρία. ’Άσε νά τό χωνέψω, πρώτα...
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: 'Η Παναγία ή Δέσποινα νά σέ φωτίσει... Πετρή. 'Η 

Παναγία ή Δέσποινα νά σέ φωτίσει.

Β'ΣΚΗΝΗ
(Στή σκηνή τραπέζι μέ καράφα, νερό καί ποτήρι. Γύρω στό τραπέζι καρέ

κλες. Στή μια μεριά τραπεζάκι μέ βιβλία. ‘Αντίκρυ στον τοίχο κρεμασμένο ένα 
δίκαννο. Ή ύπόλοιπη έπίπλωση έλευθέρα. Μόλις ανοίξει ή σκηνή ό Πετρής, ή 
Μαρία, ή θεία καί τό άγοράκι ετοιμάζουν ό,τιδήποτε βιαστικά καί μέ ταραχή.)

ΠΕΤΡΗΣ: Μήν κάνετε έτσι. Ψυχραιμία. Θά τακτοποιήσω το ζήτημα.
ΜΑΡΙΑ: Τά παιδιά, Πετρή.

ΠΕΤΡΗΣ: Σού είπα, έχω φίλους στο Φαρμακά. 'Ο Φαρμακάς είναι τό 
πιο ψηλό χωριό μετά τον Πρόδρομο. Άπ’ έκεϊ στρίβεις άπό τήν πίσω μεριά 
καί πάεις στή Λεμεσό. Θά κανονίσω ν’ άνεβεϊτε έκεϊ. Νά σάς πάω στο χωριό 
τού πατέρα τώρα καλοκαίρι καιρό, θά σκάσετε άπ’ τή ζέστη. 'Η πεδιάδα 
χοχλοκοπά. Εξάλλου, ποιά ή άπόδειξη πώς ό έχθρός δέν θά προελάσει στον 
κάμπο; Λοιπόν, ένας άπό τούς έπιστάτες μου ύποσχέθηκε νά μάς φροντίσει 
δωμάτιο σέ συγγενικό του σπίτι.

ΜΑΡΙΑ: Θεία, τακτοποίησε δυό-τρεϊς βαλίτσες μέ ρούχα τών παιδιών. 
Κακό πού μάς βρήκε! Ποιος θά γλυτώσει, ποιος θά μείνει, ποιος θά χαθεϊ;

ΘΕΙΑ: Δάγκωσε τή γλώσσα σου, καημένη. Είναι ώρα τώρα γιά τέτοιες 
κουβέντες; Νά σ’ άκούσουν καί τά παιδιά...!
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ΠΕΤΡΗΣ: Πηγαίνω νά κοιτάξω γιά αύτοκίνητο... νά δω τί γίνεται. Δέν 
θά φύγει κανείς άπ’ τό σπίτι. Ξέρετε, άλλου τρελλαθήκανε άπ’ τό φευγιό. 
"Εχασε ή μάνα το παιδί καί το παιδί τή μάνα.

ΜΑΡΙΑ: Πού νά πάμε, καημένε.
ΠΕΤΡΗΣ: Θά γυρίσω γρήγορα... μήν άνησυχεϊτε. (φεύγει ό Πετρής) 

Κουνήσου, θεία.
ΘΕΙΑ: Ψυχραιμία, κόρη μου. ’Έλα μέσα, δώσε ένα χέρι. Τί θελεις να 

πάρω; "Ανοιξε το ράδιο... (εμβατήρια) Μάς έπρηξε... (φεύγει) Κλεϊσ’ το...
ΑΓΟΡΑΚΙ: Τούς είδα, μάμα. ’’Ήταν σά μανιτάρια πού κατεβήκανε στή 

γη. Τά ρίχνανε τά άεροπλάνα. Είχα βγει πρωί-πρωί στή αύλή νά δω τί κάνει 
τό σκυλάκι μου. Καί τούς είδα τούς άλεξιπτωτιστές.

ΜΑΡΙΑ: Μή φοβάσαι, άγοράκι μου. Ό πατέρας θά μάς πάει στήν έξο
χή, ψηλά στά βουνά. Θάμαστε ήσυχοι, έκεϊ. Μήτε άεροπλάνα, μήτε πυροβολι
σμοί.

ΑΓΟΡΑΚΙ: ’ Ο Κωστάκης κι ή ' Ελενίτσα φύγανε άπό χθές. Πήγανε στό 
χωριό τού παππού. Πήρανε καί τό σκυλάκι τους μαζί. Θα το πάρω κι εγω...!

ΜΑΡΙΑ: Δέν μάς ένδιαφέρει τί κάνουν οί άλλοι. ’Εμείς τό σπίτι μας νά 
κοιτάμε. "Ελα, πιάσε τά πράγματά σου. Πάρε τά βιβλία σου, τά πιο άπαραί- 
τητα. Νά έκεϊ είναι ή βαλιτσούλα σου καί τακτοποίησέ τα. Φρόνιμα καί γρή
γορα. Βλέπεις ό πατέρας έχει φασαρίες.

ΘΕΙΑ: (άπό μέσα) "Αντε, καλέ Μαρία. Βρήκα τίς βαλίτσες.
ΜΑΡΙΑ: (φωνάζει) "Ερχομαι, θεία. Ξεσκόνισέ τες. (μονολογεί) ΰεσκονί- 

σματα θέλουμε τώρα; Θεέ μου, τί θά πάρω, τί θ’ άφήσω! Τί άνακατεύεις έκεϊ, 
Παυλάκη;

ΑΓΟΡΙ: Τίποτα, "Α! νά ή φωτογραφία, μαμά.
ΜΑΡΙΑ: Ποιά φωτογραφία;
ΑΓΟΡΙ: Τού θείου, τού θείου... αύτού τού άδελφού τής θείας, πού ολο 

τον θυμάται καί κλαίει. '0 θειος Χαράλαμπος. Την βλέπω το βράδυ. Ολο και 
τήν κοιτάζει, κρυφά, καί τήν φιλά.

ΜΑΡΙΑ: (τήν κοιτάζει) Θεέ μου! Γρήγορα, Παυλάκη. Φύλαξέ τη στή θέ
ση της. Καί νά μή άνακατεύεις τά συρτάρια. Σού τώπα χίλιες φορές.

ΑΓΟΡΙ: Τί θυμώνεις, μάνα; Ό θειος Χαράλαμπος είναι. Πού είναι καί 
δικός σου. Δέν είναι;

ΜΑΡΙΑ: Δώσε μου έδώ τή φωτογραφία.
ΘΕΙΑ: (άπό μέσα) Μαρία! "Ελα, παιδί μου.
ΜΑΡΙΑ: "Ερχομαι, (φεύγει με τή φωτογραφία. Τό άγοράκι φτιάχνει τά βι

βλία του σιγοτραγ ουδών τας. Σε λίγο φεύγει. ‘Ανοίγει ή πόρτα. '0 στρατιώτης 
Μιχάλης καί ό Χαράλαμπος μπαίνουν).

ΜΙΧΑΛΗΣ: Άπό δώ, θείε! Πρόσεχε...
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Σπίτι, σπιτάκι μου. (σκύβει καί φιλά τό πάτωμα). Γο

νατίζω καί φιλώ τό χώμα τού σπιτιού μου. Έδώ πού άνάστησα τό παιδί μου. 
Έδώ πού γνώρισα τήν εύτυχία. Ξέρεις, Μιχάλη μου; "Οταν πήρα τό δίπλωμά 
μου άπό τό Πολυτεχνείο, ονειρευόμουν πότε θά κτίσω τό δικό μου σπιτικό. Κι 
έβαλα, μά τό Θεό, όλη τή φαντασία μου γιά νά τό σχεδιάσω. Είναι κι αύτό 
σπλάχνο μου σάν τό άλλο τό Γιώργο μου.

ΜΙΧΑΛΗΣ: "Ελα, θειε Χαράλαμπε, καλύτερα νά καθήσεις. (τον βοηθεϊ) 
"Α! έτσι. 'Ωραϊα. Θά σέ τσακίσει ή συγκίνηση.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Σ’ εύχαριστώ, άνεψιέ μου. ΤΗταν μεγάλη τύχη νά σέ 
συναντήσω σ’ έκεϊνο τό τουρκοχώρι, έσένα τό συγγενικό μου πρόσωπο. Σ’ 
εύχαριστώ πού μέ οδήγησες έδώ στό σπίτι μου, σ’ αύτόν έδώ τό παράδεισό 
μου.

ΜΙΧΑΛΗΣ: "Ελα, έλα, ήσύχασε. Καί κρατήσου, θειε Χαράλαμπε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Ποιος κρατιέται μέ τόση εύτυχία;
ΜΙΧΑΛΗΣ: ' Ησύχασε, νά φωνάξω τή θεία... Μαρία. "Οχι, καλύτερα νά 

φωνάξω τή θεία ’Αγγέλα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Νά τίς φωνάξεις. Μέ τρόπο. Φοβάμαι τό ξαφνικό. 

Συγκρατιέμαι, συγκρατιέμαι, μά πόση ώρα;
ΑΓΟΡΙ: (μπαίνει) "Α! ό... θειος Χαράλαμπος. ' Ο θειος Χαράλαμπος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Ποιος είσαι, άγοράκι μου;
ΑΓΟΡΙ: ' Ο γιος τού Πετρή, ό Παυλάκης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: ’Έλα κοντά μου, Παυλάκη. Παυλάκη δέν είπες πώς 

σέ λένε; ’Έλα. Τί κάνεις έδώ, άγοράκι μου; Πώ πώ, καί τί όμορφο πού είσαι... 
Μοιάζεις μέ τό Γιώργο μου.

ΑΓΟΡΙ: Είναι τό σπίτι μας, θειε Χαράλαμπε. Μαζεύουμε τά πράγματά 
μας νά πάμε στό βουνό. ' Ο πατέρας πήγε νά βρει αύτοκίνητο.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Τά μπερδέψαμε...
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Δηλαδή έδώ κατοικεί καί ό Πετρής; Μπά! Παντρεύ

τηκε ό φίλος μου;
ΑΓΟΡΙ: (φωνάζει) Θεία, θείτσα μου, ήρθε ό θειος Χαράλαμπος. Νά! πριν 

λίγο, θειε Χαράλαμπε, βρήκα τή φωτογραφία σου σ’ έκεϊνο έκεϊ τό συρτάρι. 
Θά πάω νά φέρω τή θεία μου. (πάει νά φύγει - ζαναγυρίζει) Ξέρεις, θειε Χαρά
λαμπε, ή θεία σ’ άγαπά πολύ. Κάθε βράδυ φιλά τή φωτογραφία σου. (φεύγει).

ΜΙΧΑΛΗΣ: Έγώ, θειε Χαράλαμπε, πρέπει νά γυρίσω. Στρατιώτης εί
μαι. 'Απλώς σ’ έφερα ώς έδώ γιατί τό ζήτησες.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Στό καλό, παιδί μου. Σ’ εύχαριστώ άπο τά βάθη τής 
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καρδιάς μου. 'Ο Θεός νά σέ προστατεύει. "Ομως... 'Η θεία σου, ό Πετρής... 
σάν κάτι νά μην πάει σωστά. Στο καλό, Μιχάλη μου.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Μά πρέπει νά σέ πάω στο άρχηγεϊο ή τουλάχιστον στον 
άστυνομικο σταθμό. Αύτή είναι, διαταγή...

ΘΕΙΑ: (μπαίνει) Χαράλαμπε. Θεέ μου. Φάντασμα. Παναγία μου.
ΜΙΧΑΛΗΣ: (τρέχει κοντά της) Αύτός είναι θεία, (τή συγκρατεί) Ζωντα

νός! ' Ο θειος Χαράλαμπος είναι ζωντανός... πάντα τό ’λεγες εσύ... (Τρέχει κι 
ό Χαράλαμπος. Τή φέρνουν κοντά στο τραπέζι).

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Δώστε της νερό, Μιχάλη.
ΜΙΧΑΛΗΣ: (ρίχνει νερό στο ποτήρι, ενώ ό Χαράλαμπος τής κάνει άέρα 

μέ τό χέρι). "Ελα, θεία. Μιά γουλιά... δυο γουλιές...
ΘΕΙΑ: (συνέρχεται) Έσύ, Χαράλαμπε; Άπό τον τάφο έρχεσαι, άδελφέ 

μου. Παναγιά μου... (τσιρίζει).
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Μή άδελφή, καί θά μαζέψουμε τή γειτονιά.
ΘΕΙΑ: Νά σ’ άγγίξω. Ναι έσύ είσαι... ζώντανός, ολοζώντανος. Δέν εί

σαι φάντασμα!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Αιχμάλωτος ήμουν, καημένη. Μέ λευτερώσανε τά 

παιδιά, οί δικοί μας. Μέ τον Μιχάλη, άπό δώ τον άνηψιό μου πού μπήκε άπό 
τούς πρώτους στο Τουρκοχώρι.

ΘΕΙΑ: ’Από τον τάφο ήρθες...
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Συμφωνώ, είναι τάφος ή αιχμαλωσία, άδελφή... ’Όχι 

όμως νά μέ θεωρείς καί φάντασμα. "Ελα, έλα...!
ΘΕΙΑ: Άδελφέ μου, Χαράλαμπέ μου. Είσαι ζωντανός; Σ’ εύχαριστώ, 

Παναγιά μου. Έγώ πάντα σέ περίμενα. Σέ περίμενα... Άλλά... Θεέ μου, τά 
μπλέξαμε, χαθήκαμε...!

ΜΙΧΑΛΗΣ: Θειε, πρέπει νά πηγαίνουμε. Θάχω φασαρίες.

ΘΕΙΑ: Στάσου, Μιχάλη, νά τού έξηγήσουμε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Τί νά μου έξηγήσετε; Συμβαίνει τίποτε στο γιό μου; 

' Η Μαρία πού είναι; Δέν είναι σπίτι;
ΘΕΙΑ: "Εχουν ένα άγοράκι κι ένα κοριτσάκι. Τί θά γίνει τώρα;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Ποιοι, καλέ; ή παραμιλάς;
ΘΕΙΑ: Ό Πετρής.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Νοικιάσετε τό σπίτι στον Πετρή; Θά τού βολέψουμε 
τήν οικογένεια κάπου. Δέν χάθηκε ό κόσμος.

ΘΕΙΑ: Έξήγησέ του, Μιχάλη μου.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Τί νά έξηγήσω, θεία. Ό Μάστρε Πετρής θά τού τά πεϊ ένα 
προς ένα. Έγώ τό καθήκον μου κάνω. Μέ προστάζανε νά οδηγήσω τον αιχμά
λωτο, τό θειο Χαράλαμπο, δηλ. στο άρχηγεϊο. Έγώ τον έφερα πρώτα άπ’ 
έδώ. Αύτός μέ πίεσε. Μέ τό δίκιο του. Καί ύποχώρησα. Καί θά βρώ τό μπελά 
μου έτσι πού άργοϋμε. Σάς παρακαλώ βιαστείτε...!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Βρέ Αγγέλα, βρέ Μιχάλη, μιλεϊστε μου καθαρά. 
Που είναι ή Μαρία;

ΘΕΙΑ: ' Η Μαρία;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Ναί, ή Μαρία, ή γυναίκα μου.
ΘΕΙΑ: Στήν άποθήκη. Ετοιμάζει... ετοιμάζει. Βαλίτσες γιά τά παιδιά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Ποιά παιδιά, καλέ Αγγέλα;
ΘΕΙΑ: Τά παιδιά τού Πετρή. "Ενα άγόρι κι ένα κορίτσι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: "Α! ναί! Ό Πετρής κάθεται μαζί σας. 'Ο παλιός φί

λος. Καί πού είναι ό Πετρής μέ τή γυναίκα του;
ΘΕΙΑ: Πήγε νά νοικιάσει αύτοκίνητο. Μαζέψαμε, μαζεύουμε λίγα πρά

γματα νά πάμε, λέει στο Φαρμακά, ένα ορεινό χωριό. Λέει, κατεβαίνεις άπ’ 
τήν άλλη μεριά τό βουνό καί πάεις όλόϊσια στή Λεμεσό.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Μπράβο στόν Πετρή. Φάνηκε άνθρωπος μυαλωμένος, 
άφού σκέφτηκε νά σάς πάρει μαζί, όλους, σέ σίγουρο μέρος. Μπράβο του. Βρέ, 
βρέ, είναι καί γιά γέλια τό πράγμα. Τρεις γυναίκες έσεϊς, έσύ Αγγέλα, ή 
Μαρία, ή γυναίκα τού Πετρή, ά καί τό κοριτσάκι του, λάθος τέσσερεις γυναί
κες, καί δυό άντρες ό Πετρής καί ό γιός μου, ά καί τό άγοράκι τού Πετρή, 
τρεις άντρες. Τώρα ήρθα κι έγώ, τέσσερεις άντρες (γελά). Σάς χωράει τό σπί
τι μας; Σάς χωράει; Καί πώς τά βολεύετε; Παράξενο πράγμα. Στοιβαγμένοι 
εϊσαστε. Βρέ σύ άδελφή, τόση ώρα μιλούμε καί δέν μέ ρώτησες πώς ξεφύτρω
σα, άπό πού ξεφύτρωσα. Μόνο πού σταυροκοπιόσουνα πού έβλεπες φάντασμα, 
έμένα δηλαδή.

ΘΕΙΑ: Κάτι μού είπες... Άλλά τά πιο υστέρα έχουν τή σημασία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: "Ακούσε, άδελφή, νά προετοιμάσεις μέ τό μαλακό τή 

Μαρία μήπως βλέποντάς με ξαφνικά τής συμβούν δυσάρεστα πράγματα. Κι 
άντί χαρές νάχουμε λιποθυμίες, δυσκολίες καί λαχτάρες.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Σωστά λέει ό θειος Χαράλαμπος. Νά σέ πάω μιά στιγμού- 
λα, θειε, στό άρχηγεϊο ή... στόν άστυνομικο σταθμό νά πάρουμε άδεια, ν’ 
άπελευτερωθώ κι έγώ νά μήν έχω τήν εύθύνη σου. Στό μεταξύ ή θεία Αγγέλα 
θά προετοιμάσει τή θεία Μαρία μήν πάθει τίποτε μέ τό ξαφνικό άντίκρυσμά 
σου!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Τότε νά πάμε έδώ στό άστυνομικο τμήμα, στή γω
νία. Δυό λόγια νά τούς πούμε. Νά πάς έσύ, παιδί μου, στή δουλειά σου, νά 
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γυρίσω έγώ στο σπίτι. Στο σπιτάκι μου, καλέ. Δέκα ολόκληρα χρόνια έχω νά 
το δω. Κι ό Γιώργος μου, ’Αγγέλα, ό μοναχογιός μου;

ΘΕΙΑ: Μεγάλωσε. Σωστός άντρας ως έκεϊ πάνω. Το άνάστημα του πα
τέρα μας, λεβέντης μέ τά δλα του. Καί γλυκόλογος σάν τη μακαρίτισσα τη 
μάνα μας. ’Από το σόϊ μας πήρε. Κι οσο μεγαλώνει, περισσότερο μάς μοιάζει. 
Μόνο...

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Μόνο;
ΘΕΙΑ: Πού σέ είχε χάσει γιά δέκα χρόνια. Σά νά μην είχε στήριγμα το 

δόλιο μας παλληκάρι. Βέβαια, ό Πετρής τον φρόντιζε σάν νάταν δικό του σπλά
χνο. Μά ό ξένος πάντα ξένος είναι. Προπαντός γιά τό παιδί. Κι ας το άγαπά.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Μήπως μου κρύβεις τίποτε, άδελφή; Σέ βλέπω πολύ 
άνήσυχη.

ΘΕΙΑ: ' Η συγκίνηση τού έρχομού σου θά μου σαλέψει το μυαλό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Μά πίσω άπο τά λόγια σου, κάτι κρύβεις. Μήπως ό 

γιός μου...
ΘΕΙΑ: Χτύπα ξύλο, άνθρωπέ μου. Σωστός καί άκέριος είναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Τότε ή Μαρία!
ΘΕΙΑ: "Ολο μου κακομελετάς. Κι άμα κακομελετάς νά! καί το κακό πού 

κατεβαίνει άπο τά κεραμίδια. Δέν μάς φτάνει τό... ξαφνικό σου. Πήγαινε τώρα 
στο άστυνομικύ τμήμα νά δηλώσεις, δέν ξέρω τί, ώσπου νά κανονίσω τ’ άλλα 
δλα.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: ’Αγγέλα, σά νά μην μου τά λές καλά! Σά νά ύπάρχει 
κάποιο μπέρδεμα.

ΘΕΙΑ: Βέβαια. Κάποιο μπέρδεμα. ’Ήσουν χαμένος γιά δέκα χρόνια. Καί 
σέ είχαμε στά σίγουρα νεκρό. Καί σου κάναμε τακτικά τά μνημόσυνά σου. Καί 
δώσαμε καί δωρεές έδώ κι έκεϊ νά σέ μνημονεύουν.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: "Ωστε νεκραναστήθηκα νά πούμε τώρα! Χά χά! Σέ 
ποιο χλοερό τόπο άναπαύσεως μέ στέλλατε κάθε λίγο; Γούστο! Ζωντανό νά 
μέ μνημονεύουν στην έκκλησία. Μνημούρι δέν μού έφτιάξετε;

ΘΕΙΑ: ’Αγοράσαμε τον τόπο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Άϊ στο καλό!
ΘΕΙΑ: Καί παραγγείλαμε καί... εύτυχώς πού δέν μάς φτάσανε τά λεφτά 

γιά νά τό πάρουμε άπο τό έργαστήρι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Τό μνημείο μου; Χά χά! Χαράλαμπος Μουζούρης, 

έτών τόσων, πεσών ύπέρ πίστεως καί πατρίδας. Χά χά!
ΜΑΡΙΑ: (από μέσα) Θεία ’Αγγέλα. Ποιος ήρθε;
ΘΕΙΑ: ’Έρχομαι. Κανείς! ’Εμπρός. Φύγετε τώρα. Γρήγορα.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: ' Η Μαρία μου. "Αχ, έπί τέλους θά την δώ ύστερα...
ΘΕΙΑ: "Ασε τις βιασύνες, Χαράλαμπε. Πήγαινε στο καλό. Γρήγορα κι 

έρχεται.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Πάμε, Μιχάλη. (φεύγουν)
ΜΑΡΙΑ: (μπαίνει) Μέ ποιό μιλούσες, θεία ’Αγγέλα;
ΘΕΙΑ: Έγώ μιλούσα; Μέ κανένα, μάτια μου.
ΜΑΡΙΑ: Μιλούσες μόνη σου; Έδώ πού φτάσαμε εύκολα θά μάς σαλέψει 

το μυαλό. Πήγα στον κήπο καί έκρυψα τά χρυσαφικά.
ΘΕΙΑ: Σιγά κι έρχεται το παιδί.
ΑΓΟΡΙ: (μπαίνει) Έκεϊ ήταν ό θειος τής φωτογραφίας, μαμά. Δίπλα 

του ένας στρατιώτης. Λοχαγός. Δέν ξέρω. Μιχάλη, τον λέγανε.
ΘΕΙΑ: Ποιό, παιδάκι μου, άγοράκι μου; Πώ πώ! Τό κακό μπαίνει παν

τού.
ΑΓΟΡΙ: Μπήκε άπο τήν πόρτα, μαμά, ό θειος Χαράλαμπος, ό θειος τής 

φωτογραφίας. "Εσκυψε καί φίλησε το πάτωμα. "Υστερα...
ΘΕΙΑ: Πήγαινε, άγοράκι μου, στήν αύλή. Θά πώ κάτι στή μαμά.
ΑΓΟΡΑΚΙ: Μυστικό;

ΘΕΙΑ: Ναί, μυστικό, δέν κάνει νά τ’ άκούσεις, Παυλάκη μου.
ΑΓΟΡΑΚΙ: Πάλι στήν αύλή... (φεύγει)
ΜΑΡΙΑ: Τί έπαθε ό Παυλάκης; Μήπως είναι άρρωστος; Μέ άνησυχεϊ 

αύτό τό παιδί.
ΘΕΙΑ: Μήν άνησυχεϊς. Μιά χαρά είναι τό παιδί. Γρήγορα θά στρώσει.
ΜΑΡΙΑ: Καλά... κι ό στρατιώτης πού είδε ό Παυλάκης έφερε κανένα 

μήνυμα άπο το Γιωργάκη μας;
ΘΕΙΑ: ’Ανάψετε όλοι νά φύγετε στά βουνά.
ΜΑΡΙΑ: Σκέφτουμαι αύτά τά δυο άνήλικα. Μή μέ βασανίζεις, θεία. 

"Ολα παιδιά μου είναι.
ΘΕΙΑ: Νά πάτε έσεϊς στο βουνό. Έγώ θά μείνω στο σπίτι. Έδώ. Θά 

περιμένω τό Γιώργο μας, τό άγόρι μου, τον στύλο τών γερατιών μου. Αύτός 
μού άπόμεινε. Ά! δχι. Δέν είναι μόνο αύτός. Είναι κι ό άδελφός μου.

ΜΑΡΙΑ: 'Ο Θεός συγχωρέσει τον. Σήμερα δλοι τον Χαράλαμπο θυμά- 
σται. "Ωσπου νά μέ τρελλάνετε. Δίκαιος ήταν. Κι άγαπητός. Τον πήρε ό Θεός 
νά μήν δεϊ τις καινούργιες μας κατάντιες, τούτες τις λαχτάρες πού θά μάς 
φάνε, ένα-ένα. ' Ο Χαράλαμπος...

ΘΕΙΑ: Πού ζεϊ καί θά τον περιμένω...
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ΜΑΡΙΑ: Θεία ’Αγγέλα, έσύ πρώτη τον έκλαψες νεκρό. Τώρα τον κλαϊς 
σά νάναι ζωντανός. Καί τον περιμένεις.

ΘΕΙΑ: Θάρθει ώρα την ώρα, νά χτυπήσει την, πόρτα·μας, νά ζητήσει τη 
γυναίκα καί τον γιό του τον λεβέντη. Καί θάβρει άλλους στη θέση του.

ΜΑΡΙΑ: Θεία, θά μέ τρελλάνεις.
ΘΕΙΑ: Νύφη. ’Έχεις τη δύναμη;
ΜΑΡΙΑ: Γιά πιο πράμμα πάλιν;
ΘΕΙΑ: Δεν σέ τρομάζει ή πιθανότητα κάποιας έπιστροφής;
ΜΑΡΙΑ: 'Ο Γιώργος;
ΘΕΙΑ: ' Ο Γιώργος πολεμά. Μακάρι νά γυρίσει. ' Ο άλλος, ό άλλος.
ΜΑΡΙΑ: Ποιος άλλος;
ΘΕΙΑ: 'Ο άλλος, ό άδελφός μου, ό Χαράλαμπος, αν γυρίσει; Θ’ άντέ- 

ξεις;
ΜΑΡΙΑ: Θάχανα το μυαλό μου. ’Αλλά τί κόυβέντες είναι τούτες;
ΘΕΙΑ: "Ομως κάποτε σούλεγα νά περιμένεις τον ερχομό του. 'Ο γέρος 

ό πατέρας δεν πίστεψε ποτέ τον χαμό τού Χαράλαμπου. Καί πέθανε μέ τον 
καημό τού γυρισμού του. Έσύ σήκωσες παντιέρα. Φουστάνια, κομμώσεις, 
έπισκέψεις, άνοιγμα τού σπιτιού τάχα νά μπει φως, καί καθαρός άγέρας. 
"Ωσπου ήρθε ό νέος γαμπρός...!

ΜΑΡΙΑ: Ά! αύτό πάει πολύ, θεία ’Αγγέλα. Έσύ μ’ έσπρωξες νά δε
χτώ τον Πετρή. Μούφαγες τ’ αύτιά πές καί πές... το σπίτι θέλει γερό άντρα 
νά το κρατήσει καί νά προστατέψει τ’ ορφανό το Γιώργο μας, πού είχε τ’ 
όνομα τού παππού του καί τις καλωσύνες του.

ΘΕΙΑ: "Ασε τα αύτά. ' Η τραγωδία, οπού νάσαι κτυπα την πόρτα μας.
ΜΑΡΙΑ: Οί Τούρκοι μέ τά σιδερικά τους;
ΘΕΙΑ: Αύτά τάχουν όλοι. Γιά το δικό μας σπίτι μιλώ.
ΜΑΡΙΑ: Πάει, σήμερα. Θά χάσω το μυαλό μου. Ό Πετρής! ΤΗρθε ô 

Πετρής!

ΠΕΤΡΗΣ: (μπαίνει) "Ολα έτοιμα; Βρήκα αύτοκίνητο. Δέν μπόρεσα νά 
επικοινωνήσω μέ τον Φαρμακά. Το τηλέφωνο είναι συνεχώς κρατημένο. Μού 
είπαν πώς έκεϊ στο χωριό μαζεύτηκε κόσμος καί κοσμάκης. Ψέματα - άλή- 
θεια, τρεις χιλιάδες. Πού θά βολευτούμε; Μά τί συμβαίνει; Είσαστε άναστα- 
τωμένες. Μην κάνετε έτσι. Θά βρούμε τόπο. Στο κάτω-κάτω, πάμε πιο πέρα 
στά θέρετρα. Λένε πώς άνοίξανε τά ξενοδοχεία στά βουνά.

ΘΕΙΑ: Μπόμπα στο σπίτι, Πετρή...!
ΠΕΤΡΗΣ: Τί;

ΜΑΡΙΑ: Μέ τά λόγια τής θείας ’Αγγέλας.
ΠΕΤΡΗΣ: Μά έχετε λύσει τις διαφορές σας πριν καιρό. Πώς τά μπερδέ

ψετε τώρα, στην πιο άσχημη έποχή πού περνάμε! Σάς παρακαλώ. Ν’ άφή- 
σουμε κατά μέρος τις διαφορές. Πού είναι τά παιδιά;

ΘΕΙΑ: Πετρή. Λέω... αν ζεϊ ô Χαράλαμπος;
ΠΕΤΡΗΣ: Κάτι μυρίστηκα, θεία ’Αγγέλα. Ξαναγυρίσανε οί προαισθή

σεις σου. Δέν μάς φτάνουν τ’ άλλα βάσανά μας, θάχουμε τώρα καί το παρελ
θόν νά μάς σουβλίζει;

ΘΕΙΑ: Κι άν... λέω... αν το παρελθόν γίνει παρόν; ’Εδώ σάς θέλω νά 
δώσετε μιά λύση.

ΜΑΡΙΑ: ’Επιτέλους, θεία ’Αγγέλα, έξήγησέ μας τί συμβαίνει. "Ολο 
λές - λές καί τίποτα δέν λέεις... ’Άσε τά ύπονοούμενα καί μίλα καθαρά.

ΘΕΙΑ: 'Η φωτογραφία, πού ξεθώριασε σέ κεϊνο το συρτάρι... ό θειος 
Χαράλαμπος τού Παυλάκη... ό μη βεβαιωθείς θάνατος... κάποιοι ψίθυροι γιά 
αιχμάλωτους στούς Τούρκους... πού δουλεύουν σέ άμυντικά έργα... Κι ô άδελ
φός μου είναι πολιτικός μηχανικός. Τούτα ολα δέν σάς λένε τίποτα;

ΠΕΤΡΗΣ: Πάλιν, καημένη ’Αγγέλα, βλέπεις οράματα καί προαισθάνε
σαι γυρισμούς. Δέν λέω, σέ καταλαβαίνω. ’Αλλά τώρα... άλλα πράμματα μάς 
καίνε. Πού είναι τά παιδιά;

ΜΑΡΙΑ: Στη αύλή.
ΠΕΤΡΗΣ: "Ετοιμες οί βαλίτσες;
ΜΑΡΙΑ: Διόρθωσα ο,τι μπορούσα. Τά χρυσαφικά τά έκρυψα έκεϊ πού 

είπες.
ΠΕΤΡΗΣ: Πάω νά ρίξω μιά ματιά σέ όλα. Βέβαια εγώ θά μείνω έδώ. 

Μάλλον θά σάς πάω καί θά γυρίσω. Δέν θ’ άφήσω νά χαθεϊ έτσι εύκολα όλων 
ή περιουσία.

ΜΑΡΙΑ: Δέν θά γυρίσεις, Πετρή! Ύποσχέθηκες νά πάς μαζί μας.
ΠΕΤΡΗΣ: 'Υποσχέθηκα. ’Αλλά άρχισε το πλιάτσικο σέ μερικές γειτο

νιές. Βέβαια, έδώ είμαστε ψηλά κι ή γειτονιά δέν έρημώθηκε εντελώς άκόμα. 
Θά μού πεις δυο βήματα στη γωνία είναι ό άστυνομικύς σταθμός. "Ομως τί νά 
σοΰ κάμουν τρεϊς άνθρωποι; "Ολοι τρέχουν στο μέτωπο. Καί δέν το βλέπω ν’ 
άντέχει, γιά πολύ άκόμα.

ΘΕΙΑ: Πού πάς, άνθρωπε; ' Ο «κεραυνός παραμονεύει.
ΜΑΡΙΑ: Μά το παράκανες, θεία ’Αγγέλα. ’Αντί νά μαζέψουμε τά μυα

λά μας νά δούμε τί θά πάρουμε σ’ αύτό το φευγιό, τούς πεθαμένους μελετάμε;
ΠΕΤΡΗΣ: Τούς ζωντανούς νά σώσουμε.
ΘΕΙΑ: Οί πεθαμένοι περπατούν, οί πεθαμένοι έρχονται νά μάς δούν. Οί 

πεθαμένοι ζητούν τά δικαιώματά τους έδώ μέσα, (κάτι πέτα χάμω καί φεύγει).
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ΜΑΡΙΑ: Μή ξεχάσεις τις κουβέρτες, θεία. Καί τά μπρίκια... Θεέ μου!
ΠΕΤΡΗΣ: Μπάς καί τρελλάθηκε ή ’Αγγέλα; "Αν δεν θέλει νά πάει μαζί 

μας... άλλά οχι. Θά πάει μαζί σας. ’Εσύ μέ... δυο παιδιά τί θά προφτάσεις; 
Ξέρω τί δυσκολίες θά βρεις. Καί μην άρχίσεις τή συζήτησή θά μείνω δεν θά 
μείνω. Θά γυρίσω. Διάλεξε την ώρα νά κόψει τ’ αύτοκίνητο μου στο γκαράζ 
γιά έπισκευή.

ΜΑΡΙΑ: Τί γίνεται πιο κάτω στην πόλη;
ΠΕΤΡΗΣ: ’Αδειάζουν οί δρόμοι. ’Από το πρωί τ’ αύτοκίνητα φεύγουνε 

συνεχώς τώνα πίσω στ’ άλλο γιά τά χωριά. Λένε πώς πιο έξω άπό τή Λευ
κωσία, ένα τούρκικο άεροπλάνο γάζωσε μερικά αύτοκίνητα. Δεν τό πιστεύω 
νάχαμε θύματα. ' Η κυκλοφορία δεν σταμάτησε στούς δρόμους έκεϊ πέρα. Δεν 
είναι καί τόσο μάστορες οί άεροπόροι τους.

ΜΑΡΙΑ: Είναι δεν είναι, σίδερο καί φωτιά σκορπούν.
ΠΕΤΡΗΣ: Δεν λέω...! (παύση). Πέρασα καί άπό τό σπίτι τής άδελφής 

μου. Θεόκλειστο κι αύτό κι ή γειτονιά έρημη. Καί δεν μάς τηλεφώνησε ή 
εύλογημένη. (παύση) Ξέρεις, Μαρία; ’Ανησυχώ γιά τον Γιωργάκη.

ΜΑΡΙΑ: Θεέ μου... συμβαίνει τίποτε;
ΠΕΤΡΗΣ: "Α! οχι. "Ως προχτές βρισκότανε στο Γενικό ’Επιτελείο. 

Στούς άσυρμάτους. Δεν χτυπήθηκε·τό μέρος. Λένε πώς έφυγε το ’Επιτελείο, 
πέρα στά βουνά. Μ ’ ένδιαφέρει νά μάθω αν πήγε μαζί τους. Έκεϊ θάναι καλά 
προφυλαγμένος. ’Αλλά δεν βρήκα δικό μου άνθρωπο νά μέ βεβαιώσει. Τέλος 
πάντων, ρίξε μιά ματιά στο σπίτι, δέν ξέρω τί θά κλειδώσεις... κι έτοιμαστεϊ- 
τε. (φεύγει ή Μαρία). Άργεϊ καί τ’ αύτοκίνητο... (γκλαζόν). "Α! στην ώρα. 
’Έλα, φώναξε τά παιδιά, την ’Αγγέλα. Εμπρός, τά πράγματα, (γκλαζόν). 
"Ε! στά κομμάτια. Βιάζεσαι κϊ έσύ; (γκλαζόν) Ερχόμαστε... διάβολε (τούς 
φωνάζει άπό την πόρτα). Εμπρός! Πού εϊσαστε!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: (μπαίνει) Πετρή! Πετρή μου!
ΠΕΤΡΗΣ: Παναγιά μου!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Μή φοβάσαι. Δέν είμαι φάντασμα. 'Ολοζώντανος 

είμαι. Τί τραβιέσαι πίσω; 'Ο Χαράλαμπος είμαι. 'Ο ξάδελφος σου... ό παλιό
φιλος.

ΠΕΤΡΗΣ:. 'Ο... Χα... ρά... λαμπος;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: 'Ολόσωμος, όλόφτυστος, ολόκληρος... μέ δλα τά δλα 

μπροστά. ’Έλα νά σέ φιλήσω. Δέν έχω, καλέ, λέπρα, μή φοβάσαι.
ΠΕΤΡΗΣ: Καί πώς βρέθηκες. Πού; Πού ήσουν;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: ’Έλα, έλα. Κάθησε. Συγκρατήσου. Κοτζάμ άντρας 

καί φοβάσαι τά άνύπαρκτα φαντάσματα; Ζωντανός είμαι. Δέν πέθανα! Έλα 
κάθησε. Τάμαθα. Παντρεμένος μέ δυο παιδιά, ένα άγόρι κι ένα κορίτσι. Μού 
τά είπε ή ’Αγγέλα. Βρέ σύ, παλάβωσες;

ΠΕΤΡΗΣ: "Ωστε τά ξέρεις δλα;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Έ, δλα, δλα δσα μού είπε ή ’Αγγέλα. Πριν λίγο εί

μαστε έδώ, μαζί. Καί ό άνιψιός μου ό Μιχάλης. ’Έπρεπε δμως νά πάμε έδώ 
κοντά στον άστυνομικό σταθμό, νά δώσω μιά σύντομη κατάθεση καί νά γυρίσω 
στο σπίτι. Βρέ Πετρή, πώς τό πεθύμησα τούτο τό σπίτι μου, πού τό έκτισα 
μέ τ’ δνειρό μου καί θρόνιασα βασίλισσα τή γυναίκα μου τή Μαρία! Είπα πιά 
νά ξεκουραστώ στο πλάϊ της, νά θυμηθώ τις παλιές καλές μέρες, νά βρώ πιά 
ζεστασιά καί άγάπη, νά χαρώ τό παιδί μου.

ΠΕΤΡΗΣ: Δηλαδή δέν τά ξέρεις δλα! Τώρα... Πώς νά στο πώ...
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: 'Ο Γιωργάκης μου μεγάλωσε έ; Θαρρώ πηγαίνει στο 

Γυμνάσιο. ΤΗταν πρόσκοπος. Μανία τούτο τό παιδί. 'Η ’Αγγέλα έμεινε άνύ- 
παντρη. Βέβαια! Τούτος μυρίζει, ό άλλος δέν τής άρέσει. Δύσκολη ήταν άπό 
τον καιρό τού σχολείου. Τάραξε τή μάνα μας μέ τήν ιδιοτροπία της. ’Αλή
θεια! φτηνά τή γλύτωσες τότε. ' Η άργοπορία σου νάρθεις στο πόστο σ’ έσω
σε. Εμάς μάς άρπαξαν οί Τούρκοι... εύτυχώς εγώ κι ό Μακροσαββής τή γλυ
τώσαμε. Ξέρανε μέ τό νί καί μέ τό σί, τό έπάγγελμα καί τις ίκανότητές μας. 
Μέ ύποχρεώσανε καί τούς χάραξα ύπόγειες στοές καί ύπόγειο αύτοκινητό- 
δρομο. Έ, είχα καί λίγες έλευθερίες. Μέ χρειαζόντουσαν. ’Αφού μού προτεί- 
νανε καί νά μέ παντρέψουν.

ΠΕΤΡΗΣ: Καί δέν... δέχτηκες;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: ’Άντε, Πετρή, καί τώριξες στ’ άστεϊο. Παντρεμένος 

μέ τή Μαρία καί νά τουρκέψω γιά λίγη... γυναίκα; Έ, δχι κι έτσι.
ΠΕΤΡΗΣ: Γιατί; θάταν μιά λύση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Τί λύση, Πετρή! Σιγά νά μή μας άκούσουν. Τά βό

λευα χωρίς παντρειές. Παρά τρίχα νά κατάφερνα καί άπόδραση. "Ενα τυχαίο 
δμως γεγονός μού τά χάλασε. "Αλλη φορά θά σού τά διηγηθώ δλα. Δέκα 
χρόνια είν’ αύτά, ολόκληρος βίος καί πολιτεία. ’Αλήθεια! Δέν σέ ρώτησα πιά 
είναι ή γυναίκα σου; ’Ανύπαντρο σ’ άφησα...

ΠΕΤΡΗΣ: Έδώ βρίσκεται τό μπέρδεμα, Χαράλαμπε. 'Η νεκρανάστα
σή σου, τά χάλασε δλα.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Είπα θά σού τά διηγηθώ άργότερα, (γκλαζόν) Διάβο
λε, μάς ζάλισε αύτός.

ΠΕΤΡΗΣ: ΤΗρθε τό αύτοκίνητο. Θά τούς πάρω δλους στο βουνό. Φοβά
μαι τήν έξέλιξη τών γεγονότων. ’Αδειάσανε πολλές γειτονιές, (γκλαζόν) Στο 
διάβολο! έρχόμαστε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: "Α, ναί, τό ξέχασα... καί θά πάρεις καί τούς δικούς 
μου μαζί σας.

ΠΕΤΡΗΣ: Καί λές πώς τά ξέρεις δλα!
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ΜΑΡΙΑ: (μπαίνει) Βοήθησε, Πετρή. Πάρε τις βαλίτσες.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Μαρία, Μαρία μου.
ΜΑΡΙΑ: Α! ά! (στυλώνεται καί πάει να πέσει)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Γρήγορα, Πετρή νερό. Λιγοθυμά.
ΠΕΤΡΗΣ: Νερό, ’Αγγέλα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Μαρία, Μαρία μου. Έγώ είμαι. 'Ολοζώντανος. Δεν 

είμαι φάντασμα. Θεέ μου!
ΠΕΤΡΗΣ: Μαρία μου, ό Χαράλαμπος είναι, χρυσή μου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Μα... ρί... α! (μπαίνει ή θεία).
ΘΕΙΑ: (μπαίνει) Θά τής περάσει. Λιγοθυμιά είναι. Τ’ άλλα, τ’ άλλα τά 

παρακάτω... Βοήθησε, Πετρή, νά τήν πάμε στο κρεβάτι, (ό Χαράλαμπος μένει 
αποσβολωμένος). ’Άδικα προσπάθησα νά τής το πώ μέ τρόπο... Που νά κατα
λάβει!

ΠΕΤΡΗΣ: Πρόσεχε... (φεύγουν)
ΑΓΟΡΙ: (μπαίνοντας) Θειε Χαράλαμπε...
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Άγοράκι μου; Πώς είπαμε πώ σέ λένε, ψυχή μου.
ΑΓΟΡΙ: Παυλάκη. Καί τήν άδελφή μου 'Ελένη. Φτιάχνει τις κούκλες 

της. ’Εσύ, θειε Χαράλαμπε, πού ήσουν;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Στον τάφο! ’Όχι! "Οχι, στ’ άστεϊα τώπα! Σ’ ένα 

τουρκοχώρι. Δούλευα. Καταναγκαστικά έργα.
ΘΕΙΑ: (άπό μέσα) Παυλάκη. (γκλαξόν)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Στο διάολο. Μέ τρέλλανε τούτος μέ τά κορναρίσματά 

του. (στό παράθυρο). Πήγαινε, άνθρωπέ μου, στο καλό, άφού δέν μπορείς νά 
περιμένεις. Τί έκανε, λέει; Θά φύγεις; Νά φύγεις νά ησυχάσουμε. Μπα! μάς 
παρασκότισες (το αυτοκίνητο φεύγει) "Αμε στό καλό. Λοιπόν, Παυλάκη, έδώ 
μένετε. "Ε.

ΑΓΟΡΙ: ’Εδώ. 'Η άδελφή μου κοιμάται στο δωμάτιο τής μαμάς. Έγώ 
στο δωμάτιο τής θείας.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Μπερδεύτηκα. 'Η ’Αγγέλα είναι θεία σου; Πώς;
ΑΓΟΡΙ: Άπο τη μαμά! Είναι θεία όλων μας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Διάβολε, πήρε συγγένισσά μας ό Πετρής. Ποιά;
ΘΕΙΑ: Παυλάκη...
ΑΓΟΡΙ: "Ερχομαι. Γειά σου, θειε Χαράλαμπε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Θειε! Μά άγοράκι μου μη φεύγεις σέ παρακαλώ (φεύ

γει ό Παυλάκης) θά τρελλαθώ έδώ μέσα, (πηγαινοέρχεται στό δωμάτιο καί χει
ρονομεί ως νά μονολογεί) Αγγέλα! Αγγέλα!

ΘΕΙΑ: (μπαίνει μέ δίσκο) Σοΰ έφερα γλυκό καί καφέ, Χαράλαμπέ μου. 
"Ετοιμα τά είχα.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: ’Άσε τα έκεϊ στό τραπέζι.
ΘΕΙΑ: Θά κρυώσει ό καφές.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Κάθησε έκεϊ καί σέ θέλω.
ΘΕΙΑ: Κατάλαβες τίποτε; "Η ζεϊς στά σύννεφα άκόμα; (ό Χαράλαμπος 

πηγαινοέρχεται). Κάθησε μιά στιγμή.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: ' Η Μαρία συνήλθε; Πρέπει νά τήν προσέξουμε γιατί 

σέ κάτι τέτοιες άνάποδες στιγμές, τά λογικά μπερδεύονται. Μην έχουμε λα
χτάρες.

ΘΕΙΑ: Τήν προσέχει ό Πετρής.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Γιατί ό Πετρής;
ΘΕΙΑ: Γιατί είναι γυναίκα του.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Τί είπες, άδελφή; Τρελλάθηκες;
ΘΕΙΑ: Κάθησε έδώ νά σου τά έξηγήσω ένα προς ένα. Κάθησε είπα.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Λέγε. Θά μου φύγει τό μυαλό.
ΘΕΙΑ: Κανονική γυναίκα του. Χωρίς πομπές! Μέ τήν εύλογία τής έκ- 

κλησίας κι όλων μας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Καί τά παιδιά;
ΘΕΙΑ: Παιδιά τών δυονών είναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Σκύλα.
ΘΕΙΑ: ’Ά! ως έδώ. Κράτησε τή γλώσσα καί τά νεύρα σου. Δέν φταίνε 

τά πλάσματα τού Θεού. Βέβαια μήτε κι έσύ. ' Η κακή μας μοίρα, φταίει! ' Η 
άλήθεια, άδελφέ μου, μάρτυράς μου ό Θεός, είναι οτι δέν σέ περιμέναμε γιατί 
μάς βεβαιώσανε πώς σκοτώθηκες. Βρεθήκανε σύντροφοι σου νά τό μαρτυρούν. 
Κανένας, είπαν, δέν σώθηκε άπο τή ομάδα σου. "Ολους σάς τουφεκίσανε οί 
Τούρκοι.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Έκτος άπό μένα καί τον Μακρόσαββα. Μάς χρεια- 
ζόντουσαν γιά νά δουλέψουμε στις ύπόγειες... στοές. Σάς τό μήνυσα μέ Τούρ
κο, πού δούλευε στις Εγγλέζικες βάσεις. Καί τον πλήρωνα όλες τις οικονομί
ες μου, γιά νά σάς πληροφορεί τακτικά. Καί μουλεγε πώς καλά ζεϊτε, δέν 
έχετε άπό τίποτα άνάγκη...

ΘΕΙΑ: Λέξη δέν μάς είπε κανείς. 'Η έρμη ή Μαρία κλείστηκε στό σπίτι. 
'Ο γέρο πατέρας μας πήρε ξανά τά μάτια του κι άρχισε νά δουλεύει σκληρά, 
νά ξενοδουλεύει γιά νά μάς ζήσει.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: 'Ο Θεός ας τον άνταμείψει.
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ΘΕΙΑ: "Ωσπου μιά μέρα τσάκισε καί τον πήρε ή γή.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Τον πήρε ό Θεός στούς Ούρανούς.
ΘΕΙΑ: Χωρίς νάχουμε εμείς, τά τρία πλάσματα, ή Μαρία, ό γιός σου κι 

εγώ, κανένα έσοδο. Τά οικόπεδά σου κόψανε στην περιοχή των Τούρκων. Μιά 
άρρώστια άπ’ έδώ, μιά άνάγκη άπ’ έκεϊ, ύποθηκεύσαμε τό σπίτι, τούτο έδώ. 
' Ο γέρο Οικονόμος, ό θειος μας, πού τά γνώριζε ολα, δεν ξέρω πώς, τού ήρθε 
κι έρριξε την ιδέα νά παντρευτεί πιά ή Μαρία γιά νά προστατευθεϊ το παιδί.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Βρέθηκε ή δικαιολογία. Το παιδί.
ΘΕΙΑ: Τί ήθελες, δηλαδή; Νά βγω έγώ στούς δρόμους; "Η ή Μαρία νά 

κυλιστεί στο βούρκο; Βλέπεις τήν είχες παραχαϊδευμένη. Μόλις τελείωσε τό 
σχολείο ετρεξες νά τήν παντρευτείς, μωρό πράμμα. Καί δεν τήν άφησες νά 
μάθει τίποτε. 'Ως καί τή λάτρα τού σπιτιού, σέ μένα τή φορτώσατε τότε, μέ 
τά καλοπιάσματά σου.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: ’Αναγνωρίζω, άδελφή, το πόσο μάς παραστάθηκες. 
’Αλλά ή γλώσσα σου ήταν πάντα κοφτερή.

ΘΕΙΑ: Γιατί λέω καθαρά τή σκέψη μου. Τέλος πάντων, στο ^έμα μας. 
' Ο Πετρής μας έπισκεπτότανε συχνά. "Ομως τίμια. Αύτό σού το βεβαιώνω 
μέ το χέρι μου πάνω στο Εύαγγέλιο. "Ετσι, κι έγώ τού μολόγησα τίς δυσκολί
ες μας. Καί προθυμοποιήθηκε νά μάς βοηθήσει.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: "Ηξερε τί εκαμνε.
ΘΕΙΑ: Θά μάς πουλούσανε τό σπίτι. "Ετρεξε αύτός — γιατί ήξερε, κύ

ριέ μου, τί εκαμνε καί νά ρουφάς τή γλώσσα σου — ετρεξε καί μάς εξασφάλισε 
δάνειο άπό τήν Τράπεζα μέ χαμηλό τόκο καί δική του έγγύηση. "Εντιμα 
πράμματα. Είπαμε! Φάνηκε ειλικρινής φίλος καί πραγματικός συγγενής.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: "Υστερα;
ΘΕΙΑ: "Ωσπου μιά μέρα ό θειος μας ό Παπά-Οίκονόμος μού μίλησε. 

«"Ακούσε ’Αγγέλα» μού λέει. «' Η Μαρία ξεπέρασε τό πένθος της».
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Τό ξεπέρασε!

ΘΕΙΑ: "Ε! Στο άνθος τής ήλικίας της ήταν κι έσύ δέκα χρόνια πεθαμέ
νος. Κι είχε καί το παιδί σας το Γιωργάκη. Δέν νομίζω πώς ήτανε ντροπή 
νάναι νέα μέ άπαιτήσεις τής νιότης.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: 'Ωραϊα, ώραϊα... Συνέχισε το παραμύθι...
ΘΕΙΑ: '0 Παπά-Οίκονόμος μού λέει: «'Η Μαρία ξεπέρασε το πένθος. 

"Οθε περνά τά βλέμματα των άντρων τήν παρακολουθούν. Μπάς καί πάθουμε 
καμμιά λαχτάρα. Καλύτερα νά τήν παντρέψουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα». 
’Ομολογώ πώς ξαφνιάστηκα. Καί ό Παπά-Οίκονόμος συνέχισε: «Θά βολευ
τείτε καί οικονομικά. Δέν είναι ντροπή νά σκεφτόμαστε καί το οικονομικό. 
"Ε; «Τού βρήκα δίκαιο. Καί τον ρωτώ: «Ναι άγιε τού Θεού. Μέ ποιόν όμως 

νά τήν παντρέψουμε;» Τήν άλλη μέρα, σάμπως νάτανε σταλμένη άπάντηση 
άπο το Θεό, μάς έπισκέφθηκε ό Πετρής. 'Ο γέρο Οικονόμος ρούφηξε τή μύτη 
του καί ξερόβηξε σημαδειακά μόλις τον είδε. Κάτι ψυλιάστηκα άμέσως. '0 
άνθρωπος αύτός μάς συμπαθούσε, ό Πετρής.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Σάς συμπαθούσε. ΓΓ αύτό σάς...
ΘΕΙΑ: Δάγκωσε τή γλώσσα σου. Καλά είδαμε άπό τον άνθρωπο, κακό 

δέν είδαμε κανένα. ’Αφού μέ ύπόφερε κι έμένα μέ τίς παραξενιές μου καί τή 
γλώσσα μου τήν κοφτερή. Νά τά λέμε στ*αράτα.  Λοιπόν, άνέλαβε ό Παπά- 
Οίκονόμος τό συνοικέσιο.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Συνοικέσιο ήταν; "Η... φτιάξιμο.
ΘΕΙΑ: Συνοικέσιο. Μάλιστα ό Πετρής δυσκολεύτηκε νά πει τό «ναι» μή

πως τον κουτσομπολεύσει ό κόσμος. ’Αλλά ό παπάς μέ τή γλυκάδα τής 
γλώσσας του καί τά γερά έπιχειρήματά του τον έπεισε. Φυσικά είχαμε δυσκο
λία καί μέ τή Μαρία.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Τί θά πει δυσκολία; "Ηθελε ή δέν ήθελε τον Πετρή;
ΘΕΙΑ: Κι αν τον ήθελε, τί μ’ αύτό; Θ’ άλλάξουμε τήν άνθρώπινη φύση; 

Κι όμως είπε τό «ναι» μέ πολλή άξιοπρέπεια. 'Ώς κι έγώ πού πληγωνόμουν 
κατάβαθα, δέν είχα δικαιολογία νά μουρμουρίσω. Σιωπή. "Ερχεται ό Πετρής. 
(μπαίνει) "Ελα, Πετρή. Κάθησε. "Εχει καί γιά σένα γλυκό. Καί καφεδάκι.

ΠΕΤΡΗΣ: 'Ο κεραυνός στο σπίτι μας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Στο σπίτι μου νά λές, Πετρή. Τό σπίτι τού Χαρά

λαμπου.
ΘΕΙΑ: Στο σπίτι μας. Γιατί έδώ πού τά λέμε, Χαράλαμπε, ό Πετρής 

ξεχρέωσε τό σπίτι καί τώγραψε στ’ ονομα τής Μαρίας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Κι έτσι έγώ βγήκα έξω άπ’ όλα. "Εμεινα σκιά τού 

παρελθόντος πού κατέβηκε άνάμεσά σας καί σας άναστάτωσε.
ΠΕΤΡΗΣ: Σωστά χαρακτήρισες τον γυρισμό σου, Χαράλαμπε, αν καί 

δέν φταις έσύ.
ΘΕΙΑ: ' Η Μαρία τί γίνεται;

ΠΕΤΡΗΣ: Καλύτερα νά πάς κοντά της. "Ηρεμη φαίνεται, άλλά νομίζω 
πώς άλλού τριγυρνά τό μυαλό της. Θεία ’Αγγέλα... Φώναξε άπό τήν αύλή τή 
γειτόνισσα τήν Μελπομένη νά πάρει κοντά της τά παιδιά. Δέν είναι σωστό ν’ 
άντιληφθούν τί γίνεται έδώ. (φεύγει ή θεία. Γκλαξόν) Πάλιν ήρθε τό αύτοκίνη- 
το; (πάει στο παράθυρο) Πήγαινε, χριστιανέ μου, στό καλό. Δέν θά φύγουμε 
σήμερα. Τί νευριάζεις; "Αμε στό καλό. Αύριο σέ πληρώνω, (κλείει με θυμό) 
"Ολοι έχουν τά νεύρα τους μέ τούτη τήν κατάσταση.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Κάθησε, Πετρή, νά ξηγηθούμε.
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ΠΕΤΡΗΣ: ’Όχι νά ξηγηθοΰμε. Νά βρούμε μιά λύση. ’Εδώ κι οί δύο 
παίρνουμε στούς ώμους μας την εύθύνη μιας γυναίκας καί δυο παιδιών. ’Εμείς 
φάγαμε τά ψωμιά μας, Χαράλαμπε! Στο κάτω-κάτω άντρες είμαστε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Μού τά έξήγησε ή άδελφή μου. ’Αλλά δλα μες στο 
μυαλό μου είναι θολά. Δεν μπορώ νά ταξινομήσω τά γεγονότα καί νά φτάσω 
σ’ ένα συμπέρασμα.

ΠΕΤΡΗΣ: Νιώθω την κατάσταση σου. Δεν είμαι παράλογος. ’Εξάλλου, 
εσύ είσαι ô πρώτος άντρας της. Την άγάπησες καί σέ άγάπησε. "Ολα, ολα 
είναι μέ το μέρος σου. ’Ήσουν ό πρώτος.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Είμαι ό πρώτος.
ΠΕΤΡΗΣ: ’Ήσουν, Χαράλαμπε. 'Ο θάνατός σου πού πίστεψαν δικοί 

σου καί ξένοι, καί ή έκκλησία άπό επίσημη δήλωση του κράτους, σου πήρε τά 
πρωτεία, νομικά βέβαια.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Κοίτα δμως, Πετρή, πού ήρθα άπό τον άλλο κόσμο 
καί άπαιτώ τά δικαιώματά μου!

ΠΕΤΡΗΣ: ’Έρχεται ή Μαρία. Πρόσεχε τις έκφράσεις σον.(σηκώνονται 
καί οί δυό)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: "Ελα, Μαρία. Κάθησε έδώ. Κοντά στο τραπέζι. 
Άνάμεσά μας. (κάθεται) 'Ωραία, (κάθονται).

ΠΕΤΡΗΣ: Λοιπόν, Χαράλαμπε. Νά πάρουμε τά πράμματα μέ τή σειρά 
τους.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Νά τά πάρουμε.
ΠΕΤΡΗΣ: Φίλοι καί συγγενείς είμαστε. Άπό τά νιάτα μας μαζί. Το 

σπίτι σου κρατιόταν, έπαιρνες τά γράμματα. Οί γονιοί σου σέ σπουδάσανε 
πολιτικό μηχανικό. Ξοδέψανε γιά σένα μια περιουσία άλλά βγήκες άπό κεϊ 
ξώπρωτος στον κλάδο σου. "Οταν ήρθες, κέρδισες δνομα. ’Έστρωσες δουλειά. 
' Η Μαρία... σ’ άγάπησε. Καί τήν άγάπησες. Έ; Το είπαμε!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Προχώρα.
ΠΕΤΡΗΣ: ’Εμένα οί γονιοί μου ήταν φτωχοί. Δέν είχαν κομπόδεμα. 

Στά γράμματα δυσκολευόμουν. ’Αλλά δούλεψα σκληρά κι έγινα... εργολάβος, 
κίτ έγώ πρώτος στον δικό μου κλάδο! Συνεργαστήκαμε καί πρέπει νά τό λέμε 
καθαρά, κι έγώ ωφελήθηκα άπ’ τά φώτα σου κι έσύ άπό τήν πρακτική μου 
πείρα στήν άγορά.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: 'Ωραία.
ΠΕΤΡΗΣ: Συμπαθούσα κι έγώ τή Μαρία. Κυρίως άπό τούς δικούς σου 

ένθουσιασμούς. Μήν ξαφνιάζεσαι. Έσύ ήσουν ό άξιώτερος. Σέ πήρε. Καί το 
εύχαριστήθηκα πού μπήκε ή κοπέλλα στο δικό μας σόϊ. Ρωμαντισμοί θά μού 
πεις. Το δέχομαι.
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Τή συμπαθούσες. Πές το.
ΠΕΤΡΗΣ: Το είπα. Καί το παινεύομαι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Συνέχισε, (ή Μαρία σηκώνεται) Πού πας, Μαρία;
ΠΕΤΡΗΣ: Κάθησε, Μαρία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Σέ παρακαλώ, Μαρία. Κάθησε. (κάθεται) Λοιπόν, 

Πετρή;
ΠΕΤΡΗΣ: Στήν άνταρσία τών Τούρκων χάθηκες άπό τούς πρώτους. Το 

’63. Σέ κλάψαμε. "Ολοι μας. Πιο πολύ, όμως, ή Μαρία, δπως ήταν φυσικό. 
Μπροστά της τά λέω. (σηκώνεται ή Μαρία)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Κάθησε, Μαρία!
ΠΕΤΡΗΣ: Μή φεύγεις. Κάθησε είπα... (κάθεται) "Ολοι είχαμε το καλό 

λόγο γιά σένα. Τιμήσαμε τή μνήμη σου. "Ολοι σέ θυμόμασταν μέ τήν πίκρα 
στο νού καί τήν καρδιά μας.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Καί σέ λίγο άποφάσισες νά μέ άντικαταστήσεις.
ΠΕΤΡΗΣ: Ντροπή σου, Χαράλαμπε. Μήτε πού το σκέφτηκα. Λυπόμουν 

τή Μαρία άπό τά βάθη τής ψυχής μου. Σεβόμουν τή μνήμη σου, λογάριαζα τή 
φιλία μας καί πρακτικά γνώριζα πώς άνήκε σέ σένα, ψυχικά καί σωματικά. 
Δέν ριψοκινδύνευα. Κι έπιμένω πώς έχω άρχές άπό το σόϊ μας. Αύτο το άπέ- 
δειξα σέ δλο μου το βίο. "Ως αύτή τή στιγμή.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Λοιπόν; Σού μίλησε ό Παπά-Οίκονόμος καί λοιπά, 
καί λοιπά. Μού τά είπε ή άδελφή μου.

ΠΕΤΡΗΣ: ’Ακριβώς. Μού μίλησε ό Παπά-Οίκονόμος, τον έβαλε ή 
’Αγγέλα νά μού μιλήσει. Μού άνέπτυξε πώς ό γάμος αύτός σύμφερε καί στο 
σπίτι σου καί σέ μένα. Πάλεψα νύκτες ολόκληρες. Σ’ έβλεπα μπροστά μου νά 
μ’ έμποδίζεις μέ κάτι άγριες ματιές. Μιά βραδυά νόμισα πώς έτοιμαζόσουν 
νά μέ ξυλοφορτώσεις. Σιγά-σιγά δμως το παλιό μου αίσθημα έπανήλθε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Καί παντρευτήκατε! (σηκώνεται ή Μαρία) Κάθησε 
καημένη. Σέ στενοχωρούμε, άλλά πρέπει νά βρούμε μιά λύση.

ΠΕΤΡΗΣ: Ναί, Μαρία. Σφίξε τή καρδιά σου. Έσύ θά πρέπει νάχεις τον 
τελευταίο λόγο. Κάθησε! (κάθεται ή Μαρία) Πάλεψα, Χαράλαμπε. Σκεφτό
μουνα άκόμα καί τό κουτσομπολιό. Άλλά άπό τήν άλλη καί τά οικονομικά 
χάλια τού σπιτιού σου. ’Έβλεπα τή Μαρία καί τήν ’Αγγέλα μέρα μέ τή μέρα 
νά σβήνουν. Προσπαθούσαν νά κρύψουν τήν κατάστασή τους. Περιποιούνταν 
τον έαυτό τους. Μά δέν μέ ξεγελούσαν. Μιά νύχτα βασανίστηκα ώς τά ξημε
ρώματα. ’Εκεί κατά τον δρθρο, πού άσήμωνε έξω ό ούρανύς μού φάνηκε πώς 
είδα τή μορφή μου χαμογελαστή. Τά μάτια σου μέ κοιτούσανε-φιλικά. Καί σά 
νά μού έγνεφες πώς συμφωνούσες. ’Ενωρίς τό πρωί, πήγα στο σπίτι τού 
Παπά-Οίκονόμου καί τού είπα πώς άποφάσισα νά παντρευτώ τή Μαρία. Νά! 
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μπροστά σου την ρωτώ. Σ’ ένόχλησα ποτέ, Μαρία, πριν το γάμο; (παύση) 
Γιατί σιωπάς;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Γιατί με την κουβέντα μας θά την τρελλάνουμε. Νά 
γιατί!

ΠΕΤΡΗΣ: Την παντρεύτηκα τίμια καί μέ την εύλογία δικών μας καί 
ξένων. Ξεχρέωσα το σπίτι κι δλα τ’ άλλα χρέη. "Υστερα μέ δική μου πρωτο
βουλία υιοθέτησα το Γιωργάκη.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Τί; Μου πήρες καί το γιό μου; (σηκώνεται)
ΠΕΤΡΗΣ: Κάθησε, Χαράλαμπε! ’Αρκετά άντεξα. Κι έσύ Μαρία, κάθη- 

σε. Καί μην ξανασηκωθεϊς άπο τη θέση σου. Μάλιστα, Χαράλαμπε. Τον υιοθέ
τησα, του έδωσα τ’ ονομά μου καί δικαιούται το ένα τρίτο τής περιουσίας 
μου. Τον τέλειωσα το Γυμνάσιο, έδωσε εισαγωγικές εξετάσεις στο Πολυτε
χνείο καί πήρε θέση γιά πολιτικός μηχανικός. ’Έτσι θά συνεχίσει το έπάγγελ- 
μά σου.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Μέ άλλο ονομα. Στάσου...
ΠΕΤΡΗΣ: "Ασε με νά τελειώσω. "Αν έχεις τίποτα νά πεις το λές μέ τη 

σειρά σου. "Ακούσε. Παραδέχομαι, πώς, μέ κάποιο τρόπο το δίκαιο είναι μαζί 
σου. Είσαι ό πρώτος της άντρας, ή πρώτη άγάπη, δλα τά πρώτα. Τί θά γίνει 
δμως ένα σπίτι μέ τρία παιδιά δικά μου;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Τρία μέ το γιό μου πού υιοθέτησες!
ΠΕΤΡΗΣ: Τί θά γίνει αύτή ή δυστυχισμένη;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Πού γνώρισε νόμιμα δυο άντρες.
ΠΕΤΡΗΣ: "Αν συνεχίσεις έτσι θά σέ χτυπήσω, (κλαίει ή Μαρία) Κοίτα

ξε, τρελλάναμε το πλάσμα του Θεού.
ΘΕΙΑ: (μπαίνει με τά παιδιά) ’Ελάτε έδώ μωρά μου.
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: Μαμά... θά μάς σκοτώσουνε οί Τούρκοι;
ΑΓΟΡΙ: Μη φοβάσαι, καημένη. ’Εδώ είμαι έγώ κι ό μπαμπάς. ΤΗρθε κι 

ό θειος Χαράλαμπος.
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: Φοβούμαι.
ΘΕΙΑ: Κουταμάρες, κοριτσάκι μου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Μη φοβάσαι, κοριτσάκι μου.
ΠΕΤΡΗΣ: Τί λές, Χαράλαμπε; Πού θά πάνε αύτά τά πλάσματα τού 

Θεού; Το σπίτι θά διαλυθεί, έμεϊς θά παιδευόμαστε μέσα σέ δικαστήρια, οί 
έφημερίδες θά μάς σχολιάζουν ή κάθε μιά μέ το δικό της φακό. Έ!

ΘΕΙΑ: ’Ελάτε μωρά μου. Νά τελειώσουν οί μεγάλοι την κουβέντα τους 
καί θά δούμε πού θά πάμε μέ το καλό.

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: Μαμά...

ΘΕΙΑ: ’Εμπρός, είπα... (φεύγουν)
ΠΕΤΡΗΣ: Τά... παιδιά μου, τά μάτια μου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Έσύ, Μαρία, τί λές;
ΠΕΤΡΗΣ: Τί νά πει ή καψερή πού την παίρνουμε στο λαιμό μας;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Μίλησε, Μαρία. "Ο,τι άποφασίσεις θά γίνει δεκτό. 

Συμφωνάς, Πετρή;
ΠΕΤΡΗΣ: Συμφωνώ. Μίλησε, Μαρία (παύση)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Δέν μιλάς; Θέλεις νά το σκεφτεϊς;
ΠΕΤΡΗΣ: Μίλησε, Μαρία, (ή Μαρία κλαίει)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Αύτό μέ ικανοποιεί, Πετρή. "Αμα δυσκολεύεται νά 

διαλέξει, έχει μέσα της τίμιο αιμα. Σ’ εύχαριστώ Μαρία. Πετρή, δικά σας 
δλα. Έκτος άπο τ’ άγόρι μου. Πού είναι τ’ άγόρι μου;

ΠΕΤΡΗΣ: "Ισως στο Επιτελείο, ίσως στό μέτωπο.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Πολεμά ό γιός μου; "Εγινε τέτοιος λεβέντης; Κι 
έμεϊς καθόμαστε έδώ καί κλαϊμε τη μοίρα μας; Έκεϊνο το δίκαννο στον τοίχο. 
Δώσε το δίκαννο. Χαρτούτσες. Μωρέ Πετρή, χαρτούτσες. Δώσε μου... (ση
κώνεται κι αρπάζει το δίκαννο)

ΠΕΤΡΗΣ: Πού πας, Χαράλαμπε...
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Νά βοηθήσω τ’ άγόρι μου. Το έφερα στον κόσμο γιά 

νά στέκεται δίπλα μου κι έγώ νά το σκεπάζω μέ τον ίσκιο μου, ώσπου ν’ 
άντρειωθεϊ. Δώσε τίς χαρτούτσες.

ΠΕΤΡΗΣ: Είναι μάταιη ή τόλμη σου, Χαράλαμπε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Δέν άφήνω το αίμα μου χωρίς τη βοήθειά μου. ’Από 

την καρδιά μου βγήκε το άγόρι μου. Τελείωνε.
ΠΕΤΡΗΣ: Μά δέν ξέρεις πού θά τον συναντήσεις.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Θά τον βρώ. Δώσε μου χαρτσούτσες.
ΠΕΤΡΗΣ: Έκεϊ στο συρτάρι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Έδώ; (άνοίγει παίρνει χαρτούτσες) Κι δταν πεθάνω, 

τούτο τ’ άγόρι θά πάρει τη θέση μου στη γή. Τό άγόρι μου (φεύγει, χτυπώντας 
τη πόρτα) (μικρή παύση)

ΠΕΤΡΗΣ: Μαρία, Μαρία. 'Ο Χαράλαμπος πάει νά βοηθήσει το άγόρι 
μας. Τ’ άκούς; Το άγόρι μας.

ΜΑΡΙΑ+ΘΕΙΑ: (μπαίνει μέσα) Χαράλαμπε!
ΘΕΙΑ: Φεύγει;
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ΠΕΤΡΗΣ: Μέ το δπλο. Πάει νά βρει το γιό μας. (Γκλάξον αυτοκινήτου) 
’Ά! Εύτυχώς ήρθε. ’Εντολή Θεού. Γρήγορα στο αύτοκίνητο. Μαζέψετε τά 
παιδιά. Θά πάτε στο χωριό. Έγώ θά μείνω έδώ, νά διαφεντέψω το είναι μου. 
Δέν τά παραδίνω στον καθένα. ’Εμπρός είπα...

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΜΕ ΨΘ ΒΙΘΛΓTON ΕΙΚΘΣΗ Χ^ΘΝΒ,Ν
©Νχ@ι

Μεταδόθηκε άπο το Ραδιοφωνικό "Ιδρυμα Κύπρου στις 10 Αύγούστου 1987.
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